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Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 D’OCTUBRE DE
2010
Assumeix la Presidència el Sr. Seguí, qui demana als assistents si hi ha cap observació
per formular a l’esmentada acta.
El Sr. Rodríguez aclareix que la línia setena del quart paràgraf de la pàgina 28 cita
textualment: “i que, amb els nous 100.000 euros que ha costat anualment la neteja dels
carrers”, i que hauria de dir: “i que, amb els 900.000 euros que ens ha de costar
anualment la neteja dels carrers”.
El Sr. Rodríguez demana que consti a l’acta la resposta tan clara i tan contundent que el
Sr. Seguí li va donar respecte a la manera amb què quedava el personal fix de la plantilla,
quan textualment va dir “aquesta informació no la hi vull donar”, dins el seu context.
Considera que és una rectificació important i vol que quedi clara, tant la seva pregunta
com la resposta que va donar el Sr. Seguí.
El Sr. Seguí comenta que per la seva part no hi ha cap inconvenient que figuri a l’acta
aquest comentari dins el seu context.
El Sr. Rodríguez vol mostrar també la seva profunda preocupació pel conveni que s’ha
donat a signar a la plantilla que passa a l’empresa, i del qual parlaran als precs i
preguntes.
El Sr. Batle sotmet a votació l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior, que s’aprova per
unanimitat amb les rectificacions exposades. Vist el resultat de la votació, es declara
aprovada l’Acta de la sessió de data 29 d’octubre de 2010.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 966 AL 1.060 DE
2010
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 966 al 1.060 de 2010.
El Sr. Ramis comenta, en relació amb una sèrie de decrets relatius a l’autorització de
caràcter temporal per a la instal·lació a la via pública de taules i cadires, que entenen que
aquestes autoritzacions s’han de donar, però que els preocupa l’ús que se li dóna, ja que
cada local intenta ocupar el màxim d’espai sense preocupar-se, moltes vegades, pel pas
de vianants, i la gent es veu perjudicada per aquest abús perquè ha de baixar al carrer
perquè tota la voravia està ocupada; fa una menció especial a les cadires de rodes. En
aquest aspecte, reclamen a l‘equip de govern una vigilància contínua.
En relació amb l’expedient sancionador a una persona per tenir una trentena de cabres
amb les potes davanteres lligades amb les posteriors, el Sr. Rodríguez explica que ha fet
algunes consultes sobre aquesta qüestió i li han fet saber que, això de travar les cabres,
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és una pràctica habitual a Mallorca, i que s’ha de procurar no tenir-les molt de temps
travades perquè es poden encetar i fer mal. Comenta que fa la seva aportació des de la
modèstia i que, en aquest cas, el criteri que preval és el de l’equip de govern, que és a qui
realment li ha arribat aquesta informació i és qui ha tocat més aquest tema de les cabres,
els rebosillos i el món de la pagesia en general.
Una vegada finalitzades les intervencions, els regidors es donen per assabentats dels
decrets de Batlia.
3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2010
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
modificació de crèdit núm. 9/2010, de data 22 de novembre de 2010, i que transcrit
textualment diu:
”Reunida la Comissió Informativa d’Urbanisme i d’Hisenda en sessió celebrada de forma
conjunta el dia vint-i-dos de novembre de dos mil deu, informa favorablement la següent
proposta de modificació de crèdit núm. 9/2010 del pressupost de l’Ajuntament d’Inca:
Exp. Modificació de crèdit núm. 9/2010
Pressupost. Exercici de 2010
PROPOSTA D’ACORD
Proposta pel Sr. Rafel Torres Gómez, Batle d'aquesta Corporació Municipal, la incoació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2010 de modificació de crèdit per transferència
de crèdit i anulació de crèdits del Pressupost de 2010.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament en Ple
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2010 en el
vigent pressupost, amb el següent contingut:
A. Per transfèrencia de crèdit
Altes en el pressupost de despeses
Partida

Descripció

Crèdit inicial

943.410 Transf. O.A. Residencia Miquel Mir 1.172.000,00
Deute
públic.
Amortització
011.913 prestecs
1.179.923,24
Total Modificació

Modificació Crèdit definitiu
114.089,6
9
1.286.089,69
49.131,52
163.221,21

1.229.054,76

Baixes en el pressupost de despeses
Partida
132 120
151 120
164 120
231 120
322 120
330 120
920 120
931 120
132 121

Descripció
Seguretat. Retribucions Basiques Funcionaris
Urbanisme. Retrib. B. Funcionaris
Cementeri. Retrib. B. Funcionaris
Acció Social. Retrib. B. Funcionaris
Ensenyament. Retrib. B. Funcionaris
Cultura. Retrib. B. Funcionaris
Adm. General Retrib. B. Funcionaris
Adm. Financera. Retrib. B. Funcionaris
Seguretat. Retribucions Compl Funcionaris

Crédit inicial
545.624,10
194.778,64
7.867,16
43.033,62
28.921,62
73.419,64
196.999,46
245.391,02
1.091.749,91
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Modificació
12.189,02
4.351,27
175,75
961,35
646,10
1.640,16
4.400,89
5.481,93
24.389,24

Crédit definitiu
533.435,08
190.427,37
7.691,41
42.072,27
28.275,52
71.779,48
192.598,57
239.909,09
1.067.360,67
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151
164
231
322
330
920
931
133
151
161
162
164
165
171
231
322
330
430
450
920
931
943
943
943

121
121
121
121
121
121
121
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
411
412
413

Urbanisme. Retrib. C. Funcionaris
Cementeri. Retrib. C. Funcionaris
Acció Social. Retrib. C. Funcionaris
Ensenyament. Retrib. C. Funcionaris
Cultura. Retrib. C. Funcionaris
Adm. General Retrib. C. Funcionaris
Adm. Financera. Retrib. C. Funcionaris
Transit. Retrib. Bàsiques
Urbanisme. Retrib. Bàsiques
Abast. D'aigua. Retrib. Bàsiques
Recollida de fems. Retrib. Bàsiques
Cementeri. Retrib. Bàsiques
Enllumenat. Retrib. Bàsiques
Jardins i parcs. Retrib. Bàsiques
Accio social. Retrib. Bàsiques
Ensenyament. Retrib. Bàsiques
Cultura. Retrib. Bàsiques
Comerç. Retrib. Bàsiques
Vies públiques. Retrib. Bàsiques
Adm. General Retrib. Bàsiques
Adm. Financera. Retrib. Bàsiques
Transf. Llar d'infants
Transf. IMAF
Transf. Musica Antoni Torrandell
Total

339.322,69
22.088,55
59.662,89
40.544,95
105.699,24
311.604,91
337.120,30
47.448,14
20.508,30
264.835,97
309.528,23
58.358,63
81.258,01
222.083,65
227.175,15
61.300,26
121.647,15
37.829,30
304.125,85
214.495,79
66.827,80
480.747,63
810.000,00
343.837,76

7.580,33
493,45
1.332,84
905,76
2.361,28
6.961,12
7.531,13
1.382,15
597,40
7.714,61
9.016,49
1.699,97
2.367,03
6.469,25
6.617,56
1.785,66
3.543,55
1.101,96
8.859,12
6.248,21
1.946,68
14.119,36
4.947,73
3.402,85
163.221,21

331.742,36
21.595,10
58.330,05
39.639,19
103.337,96
304.643,79
329.589,17
46.065,99
19.910,90
257.121,36
300.511,74
56.658,66
78.890,98
215.614,40
220.557,59
59.514,60
118.103,60
36.727,34
295.266,73
208.247,58
64.881,12
466.628,27
805.052,27
340.434,91

Crédit inicial
33795,72
557890,87
275575
867261,59

Modificació
875,78
14.457,16
7.141,24
22.474,18

Crédit definitiu
32.919,94
543.433,71
268.433,76
844.787,41

B. Baixes per anulació O A Residència Miquel Mir
Baixes en el pressupost de despeses
Partida
233 110
233 1300
233 1302

Descripció
Assistencia pers. Depenents. Personal eventual
Assistencia pers. Depenents. Retrib. Bàsiques.
Assistencia pers. Depenents. Altres remuneracions
Total anulació de crèdits

Altes en el pressupost d’ingressos
Partid
a
40000

Denominació
Credit inicial
Transf. Ajuntament d’Inca 1.172.000,00
Total modificació

Import
Modificació Credit definitiu
114.089,69 1.286.089,69
114.089,69

Baixes per anulació O.A. Llar d’Infants
Baixes en el pressupost de despeses
Partida
32 1300
1
0

Descripció

Crédit inicial

Educació preescolar i primaria. Retr. Bàsiques
Total anulació de crèdits

Modificació

558193,62

Crédit definitiu

14.119,36
14.119,36

544.074,26

Baixes en el pressupost d’ingressos
Partida
40000

Denominació
Transf. Ajuntament d’Inca
Total modificació

Credit inicial
480.747,63

Import Modificació
Credit definitiu
14.119,36
466.628,27
14.119,36

Baixes per anulació O A de Música Antoni Torrandell
Baixes en el pressupost de despeses
Partida
32 1300
0
0

Descripció

Crédit inicial

Ensenyament. Retrib. Bàsiques
Total anulació de crèdits

195685,83

Modificació

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.ajinca.net · CIF. P-0702700-F

3.402,85
3.402,85

Crédit definitiu
192.282,98

5

Baixes en el pressupost d’ingressos
Partida
40000

Denominació
Transf. Ajuntament d’Inca
Total modificació

Credit inicial
343.837,76

Import Modificació
3.402,85
3.402,85

Credit definitiu
340.434,91

Baixes per anulació O A IMAF
Baixes en el pressupost de despeses
Partida
34 1300
1
0
34 1300
2
0

Descripció

Crédit inicial

Promoció i foment de l'esport. Retr. Bàsiques
Instal·lacions esportives. Retr. Bàsiques
Total anulació de crèdits

Modificació

Crédit definitiu

66917,86

1.836,94

65.080,92

113322,69
180240,55

3.110,79
4.947,73

110.211,90
175.292,82

Baixes en el pressupost d’ingressos
Partida
40000

Denominació
Transf. Ajuntament d’Inca
Total modificació

Credit inicial
810.000,00

Import Modificació
4.947,73
4.947,73

Credit definitiu
805.052,27

Segon.- Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació, previ anunci publicat en el BOIB, 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”.
El Sr. García s’incorpora a la sala de plens.
El Sr. Ferrari explica que es tracta d’una modificació de crèdit arran de l’aplicació del Reial
decret 8/2010, de mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic, és a dir, la rebaixa
del sou als funcionaris i al personal laboral d’aquest ajuntament, de tal manera que aquest
estalvi aniria destinat a les partides que surten a l’informe per tal de reduir el romanent
negatiu de Tresoreria de la Residència Miquel Mir, i la resta, que seria d’una mica més de
49.000 euros, a l’amortització de préstecs.
La Sra. Fernández manifesta que la llei marca el procediment que s’ha de seguir per a la
seva tramitació i que aquí ja troben el primer punt de discrepància, atès que la proposta
hauria d’anar acompanyada, a més de l’informe preceptiu d’intervenció, d’una memòria
justificativa, i voldrien saber per quin motiu s’ha obviat la seva presentació. La mateixa llei
marca la utilització de les quantitats estalviades amb dos objectius: per una banda,
sanejar el romanent de Tresoreria negatiu i, per una altra, disminuir l’endeutament de
l’Ajuntament, com bé ha explicat el Sr. Ferrari, la qual cosa és una prioritat per millorar la
liquiditat del consistori; en aquest cas, aquests 49.000 euros, encara que és una quantitat
poc apreciable, ha de ser benvinguda, atès el fort endeutament que pateix l’Ajuntament en
l’actualitat; cal recordar que ha passat dels 5 milions d’euros del 2001 als 18 milions
d’euros actuals, que suposa un augment del 360%. Per altra banda, es transfereix una
quantitat a l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir per sanejar els seus comptes i,
encara que se solucioni de forma temporal el seu resultat pressupostari, es tracta d’una
mesura que provisional que no soluciona problemes de gestió reals de la Residència.
Analitzant el resultat econòmic dels darrers anys, troben que l’any 2000 hi havia un
romanent a la Residència de més de 500.000 euros, l’any 2005 de 435.000 euros i durant
els darrers dos anys, l’any 2008 i el 2009, aquest romanent ja ha estat negatiu. Les dades
reflecteixen la gestió de l’equip de govern i fan aconsellable no només fer una
transferència puntual d’ingressos per pal·liar la situació, sinó fer un estudi sobre la seva
gestió econòmica, amb la finalitat d’optimitzar els recursos per rendibilitzar al màxim el
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seu resultat i donar una solució de futur a la Residència. Vist que la modificació de crèdit
que es proposa ve marcada per la llei, no poden estar en contra d’aplicar la normativa. No
obstant això, ja que en el seu moment el seu grup va votar en contra del pressupost, el
sentit del seu vot serà d’abstenció.
El Sr. Rodríguez manifesta que, amb aquesta, ja és la novena modificació de crèdit del
2010 i que es pot fer una idea de quina manera s’elaboren els pressuposts. Es tracta de
poder treure romanent de Tresoreria per pagar una sèrie de coses, d’un reajustament del
pressupost dedicat al personal. És cert que és una mesura imposada pel partit polític del
PSOE des del Govern central, però no volen donar el seu suport per treure doblers als
treballadors municipals mentre això estigui encara en el Constitucional, perquè es pot
donar el cas que, si aquesta mesura torna enrere, l’Ajuntament es vegi obligat a fer una
altra modificació de crèdit i haver de tornar als treballadors el que, al seu parer, és legal i
els pertoca.
El Sr. García demana disculpes per al seu retard a causa de les seves feines
professionals que li han impedit arribar d’hora. Quant a aquest punt en concret, comenta
que és el típic punt de cada any, una modificació darrere l’altra, del pressupost que el
mateix equip de govern aprova, amb el matís que aquesta està influïda per un decret de
redistribució de romanent salarial a causa de l’aplicació d’aquests descomptes imposats
des del Govern central. Com que hi ha un altre punt posterior que també donarà per parlar
quant a la gestió del pressupost, manifesta que, si no varen votar a favor del pressupost,
difícilment poden votar a favor de les seves modificacions proposades d’aquesta manera,
perquè entenen que el pressupost és un conjunt que s’ha de valorar de forma conjunta i,
per tant, el seu vot no serà favorable.
El Sr. Ferrari diu que, efectivament, s’obeeix a una norma imposada pel govern socialista
de l’Estat de la nació i vol puntualitzar que el seu equip no està satisfet havent d’aplicar
aquesta norma, però que arriba imposada i que s’ha de complir. De moment, hi ha un
recurs interposat, però no hi ha cap mesura cautelar de suspensió de l’aplicació del recurs
i no els queda més remei que aplicar-la. Quant al que deia la Sra. Fernández, volent
donar a entendre que no aproven la gestió econòmica de l’equip de govern a la
Residència Miquel Mir, en efecte es destinen 49.000 euros a amortitzar préstecs, i no s’hi
poden destinar més doblers perquè el romanent de Tresoreria ha resultat negatiu,
sobretot perquè han llevat les subvencions; si no, possiblement, no s’estaria parlant d’un
romanent negatiu i es podrien destinar els 163.000 euros completament a l’amortització
de préstecs.
La Sra. Fernández comenta que cal tenir en compte que el problema actual de la
Residència ve arran d’una decisió de l’equip de govern, que en un moment determinat va
apostar per altres alternatives a les residències públiques, com és el cas de la residència
privada de Crist Rei, coparticipada pel Govern, i que ha suposat la transferència de les
inversions públiques cap a aquesta residència. Quant a l’obtenció de subvencions, s’ha de
procurar el màxim esforç per tal d’aconseguir totes les possibles i evitar, com ara fa poc,
que per deixadesa de la gestió de l’equip de govern no es demanàs l’ampliació del termini
per acabar les obres de reforma de la Residència Miquel Mir, la qual cosa ha provocat la
pèrdua d’una subvenció de 185.000 euros del Govern. És necessari fer un major esforç de
gestió i control si el que es vol és donar una solució de futur a problemes econòmics que
afecten l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir.
El Sr. Rodríguez es reafirma que s’oposen que els treballadors siguin les víctimes
col·laterals de la mala gestió econòmica de l’Administració.
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El Sr. Ferrari fa una darrera apreciació i comenta que li estranya molt que el grup
socialista s’abstingui de la votació d’aquest punt quan es tracta del compliment d’una
norma que el seu mateix grup polític ha aprovat.
El Sr. Seguí vol afegir que li pareixen incomprensibles aquestes afirmacions en l’àmbit de
gestió i que no les poden compartir de cap manera. Recorda un dia que a la Comissió
d’Urbanisme es va parlar d’aquest tema i que, en un moment determinat, varen fer una
aposta per les noves residències; fins al moment, les residències les feia el municipi o
entitats privades com els bancs, però a Inca sempre ha estat una entitat municipal.
Aquesta aposta del Govern li pareixia lògica perquè és una competència seva, i sempre hi
ha queixes quan l’Ajuntament ha de pagar competències que no són seves. Aplaudeix
aquesta actitud del Govern d’agafar la iniciativa i crear residències, però considera que
haurien de llevar les subvencions en el moment en què això sigui un fet i les tengui
completes. És una situació completament nova i l’Ajuntament ha de fer una transformació,
ja què la Residència, de moment, és per a assistits i no hi ingressa gent que no sigui
assistida, però, desgraciadament, hi ha necessitats per a la gent que no ho és, i aquesta
funció és del Govern i l’està assumint l’Ajuntament. S’ha fet un bon camí i tots haurien
d’ajudar. S’ha de fer una gestió per passar al servei de dia i d’aquí un parell d’anys els
comptes d’aquesta residència s’equilibraran. És un procés que no es fa d’un dia per l’altre,
i l’única cosa que s’ha fet d’un dia per l’altre és llevar les subvencions als ajuntaments.
Seguidament es passa a votar el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i
n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal Partit Popular, tres
(3) vots en contra dels grups municipals PSM-Entesa Nacionalista i Independents d’Inca, i
sis (6) abstencions del grup municipal PSIB-PSOE.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 9/2010.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR
FACTURES EXTRAJUDICIALS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
factures extrajudicials, de data 22 de novembre de 2010, i que transcrit textualment diu:
”DICTAMEN
D’HISENDA

DE

LA

COMISSIÓ

INFORMATIVA

CONJUNTA

D’URBANISME

I

Reunida la Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada dia vint-i-dos de
novembre de dos mil deu, informa favorablement, la següent proposta de despeses:
El Sr. Rafel Torres Gomez, Batle de l'Ajuntament d'Inca, eleva a la consideració del Ple de
l’ajuntament el següent l’aprovació extrajudicial d'unes factures de l'exercici 2009 i anteriors.
Atesa la necessària realització d'unes despeses durant l'exercici 2009, per a les quals no hi
havia suficient dotació pressupostària, la Corporació va decidir fer front a les mateixes a
pesar de la inexistència de crèdit. Fruit d'aquesta decisió, que no tenia altra finalitat que la
d'evitar la paralització dels serveis municipals, són les factures corresponents a exercicis
passats que es varen quedar fora pressupost, per un import total de 465.115,14 euros, de
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les quals s’adjunta a la present proposta, en forma d'annex, una relació de les esmentades
factures.
Examinat l'expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent bàsicament
a l'exercici 2009, tramitat en virtut del que estableix l'article 60.2, en relació al 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 d'Economia i Hisenda, al
Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:
PRIMER. Reconèixer extrajudicialment i aprovar totes i cada una de les factures,
relacionades a l'expedient, corresponents a l'exercici passat, per un import global de
465.115,14 euros.
SEGON. Aplicar les esmentades factures a les partides de despeses del vigent pressupost
de 2010, 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”.
“Francisca Martorell Pujadas, Interventora de l'Ajuntament d'Inca, en relació a l'expedient de
reconeixement d'obligacions corresponents a diversos fets o actes produïts bàsicament
durant l'exercici passat, i en concret pel que fa a l'expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits de 2009, per un import global de 465.115,14 euros, emet el següent informe:
L'article 176.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, diu que amb càrrec als crèdits de l'estat de
despeses de cada pressupost sols es podran contreure obligacions derivades
d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin
durant l'any natural del propi exercici pressupostari.
No obstant, en la normativa vigent s'estableixen algunes excepcions a aquest mandat, de
manera que s'aplicaran els crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, a les obligacions procedents d'exercicis anteriors a que es refereix l'article
60.2 del RD. 500/90 en relació amb l'article 26.2.c) del mateix Reial Decret.
L'esmentat article 60.2 diu que correspondrà a l'Ajuntament en Ple de l'Entitat el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.
De tot l’exposat cal deduir que l'Ajuntament en Ple té potestat per a reconèixer les
obligacions que es relacionen a l'expedient.
Pel que fa a la dotació pressupostària de les factures en qüestió, per un import total de
465.115,14 euros, s’ha de dir que en el pressupost vigent, en les partides pressupostàries
que es relacionen a l'annex de la proposta de batlia que es presenta, hi ha crèdit
pressupostari, en determinats casos per vinculació, adient per a fer front a totes les factures
relacionades, segons es desprèn del pressupost per a 2010”.
El Sr. Ferrari explica que es tracta d’una sèrie de factures que han arribat a la seva àrea.
Informa que es tracta de feines que estan fetes de diferents àrees de gestió de
l’Ajuntament i que, una vegada comprovada la seva execució, s’han d'imputar als
pressuposts d’enguany, atès que en el moment en què es feren, a l’any 2009, o no hi
havia partida o en aquell moment s’havia esgotat i, en conseqüència, per poder cobrar
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aquests proveïdors no quedava altra alternativa que dur totes aquestes factures i aprovarles en un plenari reconeixent el seu pagament extrajudicial, el crèdit a favor d’aquests
proveïdors amb l’objectiu que puguin cobrar les esmentades factures.
El Sr. Ramis manifesta que quan li varen arribar aquestes 159 factures més, per un import
de 465.000 euros, reducció que justificava que l’equip de govern havia fet una gestió tan
acurada per tal que les despeses fossin inferiors, aquesta situació econòmica li va
recordar Mr. Bean, aquell actor anglès que fa un programa d’humor, i va pensar si
l’Ajuntament d’Inca fos aquest Mr. Bean. Comenta que li ha canviat el nom pel de “l’amo
en Bean”, ja que ara estan en el tema dels pagesos i no considerava que Mr. Bean
estigués bé. El Sr. Ramis es demana què faria l’amo en Bean amb aquesta gestió
econòmica i imagina que cobraria, per exemple, 1.000 euros cada mes i en gastaria
1.100. Però ell no té doblers a casa seva, els ha perdut tots o se’ls ha gastat i, a més, al
banc té un deute tan gran que ja no li’n deixa més; tot i això ha demanat doblers als seus
amics, però ja estan farts de deixar-li’n. Ell segueix d’aquesta forma, gastant cada mes i,
evidentment, no pot pagar perquè no té doblers i deixa a deure al forner, al carnisser i al
perruquer. Està més d’un any a pagar perquè no té doblers ni li deixen, i cada dia té un
deute més gros. A més, ho consulta a un amic, perquè no entén per què ell fa un
pressupost a principi d’any i les coses no en resulten bé, ell guanya doblers i veu que
cada vegada en perd i deixa a deure més. Aquest amic queda totalment sorprès de com
du els comptes l’amo en Bean, perquè gasta els doblers que no té en promocions, festes i
sopars, fins que arriba a un punt en què ja no sap què fer.
El Sr. Ramis creu que en aquesta situació, que qualsevol ciutadà d’Inca entendria i sabria
com aturar, és a dir, gastant menys, l’equip de govern no arriba a entendre com pot
solucionar aquesta forma de gestionar i de gastar cada vegada més del que té. El Sr.
Ramis diu que l’equip de govern és com l’amo en Bean perquè va heretar un ajuntament,
un consistori que no tenia deutes, i ha aconseguit que l’Ajuntament, en aquest moment,
degui entorn a 26 milions d’euros, una quantitat per a la qual no importa emprar la
calculadora, i que no li interessa que els ciutadans sàpiguen la realitat, perquè ni han fet
auditories, quan ho han demanat en reiterades vegades, fins i tot que demanassin a la
gestió de comptes que la fessin sense cobrar, i al final deuen a tres bancs. Això demostra
que l’equip de govern ha gastat molt més del que ingressava, tot i que durant aquests
anys, aquesta legislatura en concret, ha recaptat més doblers que mai, per part de les
administracions autonòmiques, la central i el Consell Insular, i sempre diu “ens han de
donar mes doblers”; però, ni quan governava el Partit Popular s’han recaptat tantes
transferències econòmiques com en aquest consistori. Han incrementat els imposts
municipals, han recaptat un 400% més que abans i, per tant, han tengut més doblers que
mai en la història, i en canvi, han hagut d’endeutar l’Ajuntament amb una hipoteca de
futur.
El Sr. Ramis continua dient que aquestes factures només es poden fer quan són totalment
imprescindibles i que, a més, enganen els ciutadans inquers, atès que fa uns mesos
anunciaven d’allò més bé que hi havia hagut una baixada de factures extrajudicials de fins
a un 20% i que, respecte a l’any 2007, havien baixat un 54%; ara resulta que no és així,
perquè l’any 2009 es varen gastar dos milions d’euros en factures extrajudicials, dient que
són factures de feines que s’han fet, la qual cosa és evidentment. Comenta que l’equip de
govern està enganant, perquè amaga les factures, perquè si no com podrien entendre que
duen una gestió econòmica i que no se n'adonen, que s’obliden que hi ha 159 factures
sense pagar, per un import de 465.000 euros; i si se n’han oblidat, avui mateix haurien de
presentar la seva dimissió, perquè un ajuntament no pot permetre que s’oblidin o perdin
465.000 euros, 159 empreses proveïdores que no cobren des de fa més d’un any perquè
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s’han perdut aquestes factures, i això no es pot assumir. El Sr. Ramis mostra un albarà
que prova que l’Ajuntament va comanar 4.000 llibres de l’Hospital i que, en canvi, es va
fer una factura extrajudicial de només 2.000 llibres, per un import d'11.900 euros.
Justament en aquelles dates a partir de 12.000 euros s’hauria d’haver fet un procediment
negociat, per la qual cosa es va ajustar la quantitat, i s'amagà així la factura de la resta de
2.000 llibres que ara ha sortit, tres anys després. Comenta que els seus companys del
grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista també ho han vist, i que qualsevol es pot
adonar que han fraccionat la factura; si els grups polítics que estan a l’oposició i que tenen
més dificultats saben que s’hauria d’haver fet un procediment negociat, l’equip de govern,
que té un albarà amb la comanda de 4.000 llibres que superen la quantitat màxima,
encara ho ha de saber millor que ells. Per tant, s’ha comès una irregularitat que intenten
amagar.
El Sr. Ramis qualifica la situació de tremenda i opina que els ciutadans d’Inca necessiten
saber que l’equip de govern està infringint reiteradament la legalitat vigent, fent factures
extrajudicials i fraccionant-les. Exposa que o l’equip de govern engana i menteix als
ciutadans o és que el seu desconeixement és tan gran que la seva incompetència i la
seva deixadesa fa que hagi de dimitir, perquè no es pot continuar gestionant l’economia
de l’Ajuntament d’Inca d’aquesta manera. Recorda que ha ingressat més doblers que mai
i que, en canvi, té el deute més gran que mai havia tengut.
El Sr. Ramis comenta que aquesta aprovació per majoria de factures extrajudicials és la
forma que té l’Ajuntament per legalitzar il·legalitats i que aquest s’ha d’atendre i ajustar al
pressupost perquè hi ha certes prioritats, i si s’ha de sortir del pressupost, és preceptiu fer
una modificació de crèdit prèvia. Comenta que aquestes paraules són de l’anterior batle
quan estava a l’oposició, quan l’equip de govern d’aquell temps va gastar 300.000 euros
en factures extrajudicials, i el batle del Partit Popular així ho va manifestar. El Sr. Ramis
es reafirma en les seves paraules i considera que el que s’està fent és intentar legalitzar
una il·legalitat.
El Sr. Ramis explica que aquestes factures estan registrades amb el segell d’entrada a
l’Ajuntament l’any 2009 i que la majoria són de mitjan any, encara que qualcuna és de
final d’any, i que el Sr. Batle i els responsables del seu grup s’excusen dient que són
factures que han arribat fora de temps i que no esperaven aquesta nova despesa, per la
qual cosa no les varen poder incloure al plenari del mes d’abril. Aleshores, demana com
poden explicar que desconeixien l’existència d’aquestes factures. Suposa que l’amo en
Bean estaria avergonyit de la seva gestió i que el Sr. Batle l’acaba de rematar quan diu:
“No es un caso grave, porque tenemos dinero para pagar. Hemos hecho una buena
gestión.” Pregunta a l’equip de govern si es tracta d’una bona gestió gastar dos milions
d’euros en factures extrajudicials sense tenir pressupost per pagar. Explica que aquests
doblers es podrien gastar amb els que s’han estalviat dels fems, ja que l’Ajuntament ha
contractat aquests per 300.00 euros més i la seva posada en marxa s’ha retardat per una
sèrie de problemes, i per això aquests doblers s’han estalviat; però, l’any que ve es
gastaran uns 300.000 euros més que enguany.
Al Sr. Ramis li agradaria saber a quin calaix o doble fons estaven aquestes 159 factures,
que fan embalum i es veuen aviat, qui les retenia si estaven amagades o perdudes i
quantes factures més tenen previst que sortiran. Manifesta que, quan acabi l’any 2010,
hauran gastat més que en les tres legislatures passades i que això demostra quina és la
gestió que està fent aquest equip de govern, com gasta sense cap tipus de control i com
està hipotecant aquest ajuntament. És una situació molt difícil per a aquesta corporació i
per a tot el poble d’Inca, a causa de la gestió del Partit Popular durant aquests 15 anys. Hi
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ha moltes partides d’enguany, factures extrajudicials, que es varen presentar al mes
d’abril quan ja no hi havia pressupost. Per tant, tot el que han gastat enguany, en
concepte de festes i altres coses, haurà d’anar per factura extrajudicial, perquè
l’Ajuntament no només no té ni un euro, sinó que deu doblers de l’any passat i no pot fer
front a aquestes partides. Ara ja se sap que no hi ha un recurs, per la qual cosa el Sr.
Ramis emplaça l’equip de govern, referent al pressupost que volen presentar el mes que
ve, per tal que es faci aquesta previsió i contempli totes aquestes factures, aquestes
quantitats dins el pressupost perquè no torni a ocórrer el mateix.
El Sr. Rodríguez manifesta que, el passat mes de maig, quan es presentà la primera part
d’extrajudicials de l’any 2009 i quan encara no sabien la sorpresa que l’equip de govern
tenia preparada per avui, el seu grup ja deia que aquell era “el relat d’una mort
anunciada”, quan els volien fer creure que el 2009 els extrajudicials pujaven a la quantitat
d’un milió i mig d’euros. Avui ja no saben com ho han de qualificar, doncs afegeixen al
banyat de la seva pèssima gestió econòmica mig milió d’euros més. En total 2 milions de
despropòsits i es demana com és possible. No accepta que el Sr. Ferrari s’excusi que
desconeixia l’existència d’aquestes factures, la majoria generades durant la seva gestió
com a regidor d’Hisenda, amb data d’entrada a l’Ajuntament d’aquesta legislatura; si és
cert que els seus regidors li amagaven aquestes despeses -cosa que al seu entendre és
molt improbable-, és per fer-ne dimitir qualcun; i si no dimiteix ell, hauria de dimitir el Sr.
Batle.
El Sr. Rodríguez considera un eufemisme que l’equip de govern es justifiqui que la
despesa realitzada -i cita textualment- “no tenia altra finalitat que la d’evitar la paralització
dels serveis municipals”, i opina que estan prenent el pèl a l’oposició i a la ciutadania. Si
no, que els expliquin com es paralitzen els serveis municipals comanant a una empresa
per posar una publicitat de 400 euros a una revista que no la coneix ningú o com es
paralitzen amb un paquet de piles i un parell de guants, que és l’import d’una de les
factures que avui es presenten, o com es paralitzen els serveis municipals amb una
fregadora i un paquet de baietes, que és una altra de les factures. Considera que és un
eufemisme per no dir que és una mentida, perquè la justificació de l’equip de govern
realment no es pot dir d’una altra manera, “una mentida com la Seu”. És cert que tots els
proveïdors de l’Ajuntament han de cobrar les seves feines, això ningú ho posa en dubte,
ni ara ni en els darrers quatre anys, però no es poden comanar certes feines per la tudada
de doblers que significa i sobretot pel temps que els toca córrer.
El Sr. Rodríguez demana com pot l’equip de govern explicar als seus ciutadans que ara
pagaran una factura de propaganda electoral de fa quatre anys, per aquest llibret que
volen presentar sobre les meravelles de l’Hospital, del qual feren editar 4.000 exemplars i
que ara resulta que costarà prop de 24.000 euros, amb el fraccionament de la factura per
esquivar tots els reglaments de control econòmic de l’Ajuntament; per no parlar de les
despeses del Dijous Bo i Fires del 2009 que ara presenten per un import de més de
120.000 euros d’extrajudicials, com si l’equip de govern no sabés que existeix el Dijous Bo
i les fires de cada any. Les despeses se surten del pressupost i aprofiten, a més, per
presentar factures fraccionades, com és la vigilància de les fires del Dijous Bo, que puja a
més de 40.000 euros i que no s’ha tret a concurs, com és la seva obligació; o dels 3.400
euros per incloure Inca a una pàgina web de la qual ja no es du el manteniment, ja que
era per un any i que es renovarà depenent de la seva gestió i del que diguin els gestors
de la pàgina web; ara bé, si l’Ajuntament va pagar per un any de manteniment per la
creació de la pàgina i ara ja no es mantén, es tornen a tudar els doblers, i si es mantén es
tornen a tudar els doblers, per la qual cosa qualsevol decisió serà tudar els doblers. De
fet, ja ho va ser dedicar 3.400 euros a una pàgina web aliena a l’Ajuntament en aquests
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temps que corren, quan l’Ajuntament ja té una pròpia pàgina web per fer gestió i
promoció; o d’una factura sobre la instal·lació i la connexió del subministrament de gas
canalitzat a la piscina municipal, de 37.000 euros. Es demana si aquesta despesa no
hauria d’anar a càrrec del concessionari. El Sr. Rodríguez considera que ja és el súmmum
pagar una empresa per col·locar els edictes a la premsa i qualifica la gestió d’atòmica; per
no parlar també de les feines fetes per certes empreses que no han estat contractades
segons el procediment legal, i a les quals ara paguen amb factures extrajudicials perquè
d’aquesta manera es boten el control dels organismes tècnics de l’Ajuntament; i sobretot
la comanda d’un estudi de “líneas maestras para la estrategia de promoción turística”; per
les conclusions que treu, demanar subvencions a l’Ibatur, acabar el Museu del Calçat i,
fins i tot, muntar una finestreta d’informació turística, els ho podrien haver demanat a ells,
perquè, de fet, són propostes que ja havien presentat. Precisament, la de la finestra
d’informació turística, comenta que la dugueren a plenari tres vegades abans que això es
dugués a terme, i que s’han gastat 14.000 euros per arribar a unes conclusions que es
podrien haver tret entre els membres de l’oposició, i segurament entre els mateixos
regidors, en un horabaixa. El Sr. Rodríguez comenta que, si això no és tudar els doblers,
els expliquin què és per a l’equip de govern tudar els doblers, perquè per a ells és una
patinada més d’aquest equip econòmic que governa l’Ajuntament i d’alguns regidors que
durant aquests anys s’han dedicat a gastar molt més del que podien, i d’uns batles que
han permès una pèssima gestió dels doblers públics, malgrat que, al cap i a la fi, qui ho
paga i qui ho pateix siguin els ciutadans d’Inca.
El Sr. Rodríguez ja va advertir el passat mes de març, quan es presentà la primera part
del pagament de les factures extrajudicials -sobretot les de la partida pressupostària
43222611 del 2009, que fa referència a turisme, festes populars i Dijous
Bo, les quals avui es duen a aprovació i que no han passat per cap procés de
contractació-, que no pot ser en els temps que corren, perquè pot resultar perillós. Està
quedant més que clar que, si l’Ajuntament paga aquestes factures després d’haver-se
botat tota la reglamentació de contractació a l’Administració, al seu entendre, caurà en
prevaricació. Demana que s’ho pensin dues vegades abans de votar i comenta que el Sr.
Batle ha estat avui el més previngut de tots, no ha assistit al plenari per no haver de votar
aquest punt. Comenta que no és una amenaça, sinó un advertiment que pensin que en
els temps que corren, perquè votar això avui és un perill. Convida els regidors que
s’aixequin i vagin al bany, que esperin que els seus companys de grup votin, perquè si no
podria ser que quedassin engrunats.
El Sr. García manifesta que aquest debat sobre les factures extrajudicials és reiteratiu any
rere any i que ja ha esgotat les possibilitats d’explicar com ha d’actuar l’equip de govern
per evitar aquestes situacions que no s’haurien de produir de cap de les maneres; ja
saben perfectament, després dels anys de governar, que cada any es fa un pressupost
amb una previsió dels ingressos i les despeses. Una part determinada d’aquestes
despeses és menor i, per dir-ho de qualque manera, cada regidor té la possibilitat de
gastar-la en el que vulgui. S’ha parlat de comprar fregadores, clips, etc., i aquesta
quantitat, dins el global del pressupost, és realment petita i és la que s’ha de controlar, a
part de les altres d’inversions que tenen un altre control, ja no tan personal com aquí, dels
regidors. Any rere any, l’equip de govern s’ha arribat a excedir fins i tot en un 80% més del
que podia gastar. El seu grup els ha demanat moltes vegades si saben quins doblers
tenen, si controlen els doblers que tenen per gastar, si saben cada mes els diners de què
disposen, l’estat d’execució del pressupost trimestral i un bon control de la despesa.
El Sr. García explica que ja han llevat les pancartes que han tengut al balcó durant alguns
mesos i que els regidors podien veure quan sortien de l’Ajuntament, perquè creuen que ja
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no és necessari que els recordin el control necessari de la despesa i que ja se la coneixen
de memòria. Considera que el que ha fallat des de sempre, a part del pressupost, és que
no es fa cap tipus de control sobre la despesa,. Opina que no s’hauria arribat a aquest
nivell de superació del pressupost si s’hagués fet un control. Per tant, aquí passa qualque
cosa, però no arriben a saber què és. Com han dit els seus companys de l’oposició, pot
ser una forma de finançament, una forma de burlar la llei o una forma de no complir les
premisses que el mateix equip de govern aprova. Vol recordar al Sr. Ferrari que ja li va
proposar que llevassin el control que ells mateixos voten i que no compleixen, perquè
voten una forma de gestionar la despesa que no poden complir, i que algun regidor va dir
que no votaria mai una cosa que no pot complir; en canvi, cada any voten coses que no
compleixen.
El Sr. García considera que hi ha una mala intenció per part de l’equip de govern quan no
compleix en aquestes qüestions perquè a la darrera Comissió Informativa, quan varen
presentar aquestes factures extrapressupostàries, va demanar un informe dels tècnics,
que són els qui han de vigilar la legalitat dels acords que es prenen i de la gestió
municipal, de les factures o de les contractacions que no havien complit amb les
condicions de contractació; l’equip de govern no ha tengut cap interès que es fes aquest
informe. Comenta que no són sospites, sinó que és d’una claredat total i absoluta que s’ha
contractat sense tenir doblers, cosa que no es pot fer amb la norma que el mateix equip
de govern aprova, i que no ho volen informar amb un informe del tècnic municipal.
El Sr. García manifesta que aquesta no és la forma de gestió dels doblers públics i que el
seu grup municipal sempre ha proposat solucions, com per exemple un registre de
factures, perquè sentir que les factures arriben tard, es presenten a deshora, que no
saben si les han perdut o si van de calaix en calaix, i es firmen quan volen, és una cosa
que només l’equip de govern coneix i li agradaria tenir aquesta informació. Així, amb un
seguiment de les factures fàcil i amb el sistema informàtic tan perfecte que té
l’Ajuntament, no valdria dir que les factures s’han presentat tard, perquè en tendrien un
registre i un control.
Com a reminiscència del passat, inicialment en aquest registre es va fer una cosa que no
es feia mai, i que era posar un segell d’entrada a les factures. El Sr. García no comprèn
per què l’equip de govern no s’ha atrevit a llevar aquest segell que els descobreix, perquè
a la premsa es publica que les factures han arribat tard i descobreixen, sense gaire esforç,
que la immensa majoria d’aquestes factures que duen ara es varen presentar el juliol,
agost i setembre del 2009. Es volen riure de l’oposició, fan la seva política basada en
l’engany, diuen que s’han presentat tard quan estan presentades sis mesos abans del
mes d’abril. Els recomana que llevin aquest segell d’entrada perquè queden al descobert i
el seu argument que s’han presentat tard els deixa en evidència. A més, de la mateixa
manera que incompleixen la normativa de contractació, que també llevin el segell perquè
incompleixen la data que posa el segell. Comenta que li va faltar poc per aplaudir-los
quan, en el mes d’abril, l’equip de govern va dir que havia estat un èxit i que havien
abaixat el 20%, i un parell de mesos després resulta que han superat aquest 20% en
quantitat i que el segell de les factures descobreix que pel mes d’abril ja sabien que el
90% d’aquestes factures estaven presentades a l’Ajuntament en els mesos de juliol, agost
i setembre de l’any passat.
El Sr. García ha arribat a la conclusió que l’equip de govern juga a riure’s de les
publicacions que fa al diari perquè conten mentides, de l’oposició i dels funcionaris,
perquè no demanen el control ni els informes necessaris per tal de controlar si la seva
forma d’actuar és o no correcta, i que es riuen de tot. El sistema de factures
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extrapressupostàries és un sistema seguit únicament i exclusivament per aquest
ajuntament, i l’aborrona el fet que altres institucions puguin recórrer a aquest sistema. No
poden analitzar les factures d’altres institucions, però sí les d’aquest ajuntament, i utilitzar
la frase “paralització dels serveis municipals”, amb les factures que duen tant ara com
l’altra vegada, és més que exagerat. Amb ben poques d’aquestes factures, per no dir amb
cap, es paralitzarien els serveis municipals. És simplement una mala gestió, un gastar
sense cap tipus de control. Si altres institucions fan el mateix, el que aquest ajuntament ha
de procurar és que no ho facin, perquè tots els partits menys el seu estan representats a
les altres institucions. Demana que posin remei a aquesta forma d’actuar. Intenta advertir
que a Inca se li posi remei i proposa les solucions. Hi ha un desequilibri en la despesa
ordinària de l’ordre dels 2 milions d’euros anuals i, si l’equip de govern considera que
aquesta despesa és la que toca per mantenir el funcionament ordinari de l’Ajuntament,
després de quinze anys ja és l’hora que s’incrementin aquestes partides en 2 milions
d’euros, per exemple, fent una obra menys d’aquestes que al mig any estan tudades
perquè estan mal fetes. També que dediquin els doblers a aquestes quantitats que gasten
cada any i que sempre superen en 2 milions d’euros. És elemental i la resta és enginyeria
financera, un sistema d’alt finançament amb venting, rènting, “penting” i pírcing, que al
final duran, i estan duent, a totes les administracions al mateix lloc, a un descontrol de la
gestió pública.
El Sr. García comenta que li preocupa particularment aquest ajuntament, però que no
demanarà dimissions, ja que es tracta d’un acte voluntari i perquè el regidor d’Hisenda ja
sap que la regidoria només dura quatre anys, com ell mateix va durar quatre anys quan va
ser regidor d’Hisenda. Aleshores, diu que aquesta qüestió ja és típica i que se li ha
d’intentar posar remei; complir la normativa de la contractació de la despesa i accelerar el
sistema de control; registrar les factures quan entren a l’Ajuntament i que sàpiguen a on
estan; que li donin la tramitació que toca i que no gastin en coses supèrflues i inútils, com
han fet amb la immensa majoria de les factures que es presenten avui i que es podrien
haver evitat; i que compleixin la normativa que donen als pressuposts. En poques
paraules, que perdin menys temps a sortir a la foto i a vestir-se del que sigui, i que
dediquin més temps a gestionar els doblers dels particulars i dels administrats.
El Sr. Seguí demana que els portaveus siguin més breus.
El Sr. Ferrari manifesta que no farà cap míting i que tampoc s’anirà més enllà de l’objecte
del debat, que no és un altre que discutir l’aprovació d’aquestes factures
extrapressupostàries. Contesta al Sr. Ramis que el respecta moltíssim i que no el
compara amb ningú. Comenta que, per una banda, li ha fet molta gràcia que el comparàs
amb Mr. Bean, però que, per una altra, no n’hi ha fet gaire perquè s’assembla a un
personatge que no li cau molt bé, políticament parlant, referint-se al seu líder. Explica que
s’hi ha sentit al·ludit, però que continuarà essent una persona pragmàtica que intenta
analitzar les coses de la manera més objectiva possible. Comenta que es tracta de
despeses necessàries, no supèrflues, i que, encara que els grups de l’oposició tenen el
seu punt de vista i consideren que el pagament de moltes d’aquestes factures o el seu
servei contractat no és necessari, el seu grup pensa que sí. Si els altres grups
governassin, tal vegada ho farien d’una altra manera, però ells tenen la responsabilitat de
governar i varen decidir que, si no hi havia partida pressupostària, aquestes despeses
s’havien de dur a terme, perquè eren necessàries. En el moment en què es fa una
despesa irregular, és molt discutible, perquè la llei permet l’execució d’aquestes
despeses. Tenen un reglament d’estructura pressupostària que ho permet i que diu que,
quan s’està davant unes despeses que no tenen partida pressupostària, independentment
de quina hagi estat la seva postura política a l’hora de prendre la decisió de dur-les a
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terme, no es poden pagar amb càrrec al pressupost corrent en tant que no hi hagi partida.
Si no es poden pagar tenint en compte el pressupost corrent, sorgeix la pregunta que va
motivar la modificació de la norma: què passa amb aquelles despeses que s’han diut a
terme independentment de la decisió política? Han de restar impagades? El Sr. Ferrari
considera que no i comenta que, en altres debats, el Sr. García ha posat fins i tot damunt
la taula que, efectivament, s’han de pagar, perquè si no seria un enriquiment injust per
part de l’Ajuntament, ja que rep un servei que no paga. Això va donar peu a una sèrie de
sentències per les quals varen condemnar uns ajuntaments a pagar, i a partir d’aquí, es
va modificar la norma. El legislador en aquell moment, l’any 1990 si no ho recorda
malament, va considerar que, en tots els ajuntaments i totes les entitats locals que
realitzaven aquest tipus de despeses que no es podien imputar al pressupost, complint o
no la llei de contractes -perquè quan es contracta un servei que no té partida
pressupostària no se segueix la Llei de contractes-, l’única manera que un proveïdor
pogués cobrar era a través de l’aprovació de les factures en el Ple. Aquest fet va donar
molt d’aire als diferents ajuntaments i entitats locals d’Espanya, perquè no és una cosa de
descàrrec de cap regidor d’aquest ajuntament, ni tan sols dels membres dels grups de
l’oposició que ocupen càrrecs en altres administracions. Efectivament, tots els
ajuntaments han d’acudir, prest o tard, a aquest tipus de factura anual. Comenta que un
exemple clar n’és una entitat local que governa en aquesta illa, on no governa el Partit
Popular, que en tres anys du més 12 milions d’euros en factures extrapressupostàries; no
creu que sigui per una falta de control, sinó perquè tots els ajuntaments han d’acudir a
aquesta figura, perquè en un moment donat no els queda altre remei si no tenen una
partida pressupostària.
El Sr. Ferrari, respecte a la factura dels llibres de l’Hospital, confirma que es varen
distribuir 4.000 llibres i que varen fer curt, ja que molta gent es va quedar sense i se’n
demanaven més. El llibre de l’Hospital es va fer perquè ha resultat un dels assoliments
més importants que s’ha aconseguit i no només pel qui va ser batle d’aquest ajuntament,
el Sr. Pere Rotger, que quan discutia sobre fer l’Hospital a Inca va fins i tot amenaçar que
dimitiria del seu propi partit si no ho aprovaven. Considera que parlar ara de les despeses
generades pels llibres de l’Hospital no és un exemple adient per l’assoliment que va
suposar per a la comarca tenir un hospital a Inca. També es parlava d’altres factures
relacionades amb publicitat a una revista que, segons s’ha comentat, no coneix ningú, i el
Sr. Ferrari comenta que s’ha de respectar a tothom i que aquesta revista té els seus
lectors i que s’ha de mirar la publicitat, que a vegades es titlla de supèrflua per part de
l’oposició. Per exemple, la publicitat quant a les bonificacions de les ordenances fiscals i
dels tributs que té aquest ajuntament, creu que s’ha de fer arribar a tots els ciutadans
perquè tenguin accés a aquesta informació; de les fires, del Dijous Bo, d’un concert o de
qualsevol acte cultural. Parlar d’això s’ha convertit en una cosa tan recurrent i tan buida de
contingut que vol plantejar, aprofitant que els mitjans de comunicacions estan presents, la
intenció de titllar l’equip de govern d’enganar el poble d’Inca.
El Sr. Ferrari no creu que amb aquestes factures es tudin els doblers, sinó que està
convençut que tots els doblers que es paguen als proveïdors d’aquest ajuntament sempre
són per millorar els serveis i la qualitat de vida del ciutadà. Vol remarcar i insistir que els
grups de l’oposició potser gastarien o no els doblers d’una altra manera, perquè a les
institucions que governen també hi ha partides extrapressupostàries, fins i tot al Parlament
i al Senat, al Consell Insular de Mallorca, a les diferents conselleries, a les direccions
generals i als diferents ajuntaments independentment del seu color polític. És veritat que
l’Ajuntament ha gastat 2 milions d’euros en diferents anys, però no comparteix que no
s’haurien d’haver gastat, perquè els regidors de cada àrea han decidit dur a terme una
despesa que han considerat necessària.
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El Sr. Ferrari manifesta que ell és l’amo de les seves paraules i que, quan va dir al plenari
d’abril que hi havia 1.400.000 euros en factures extrapressupostàries, estava convençut
que aquestes eren les úniques factures. Lògicament, varen entrar diferents factures que
es varen anar presentant després d’haver tancat el llistat del Ple, i factures que varen
presentar la resta d’àrees sense la firma de reconeixement de pagament i que, per tal de
controlar la despesa, es varen tornar a remetre a la seva àrea corresponent per verificar
l’execució de les feines. Ara bé, no nega que qualcuna va poder quedar fora del llistat per
no haver-se pogut imputar a la partida corresponent perquè s’havia esgotada. Una solució
seria la que apuntava el Sr. García, un major control i un registre de les factures que
entren, les que estan pendents de control, les que s’han controlat i les que s’han adjudicat
a una part del pressupost. Una altra solució seria millorar el finançament municipal, atès
que, si no s’hagués de gastar un terç del pressupost de l’Ajuntament en l’execució de
competències que no són de la seva titularitat, com és el cas de la Residència Miquel Mir,
no hi hauria factures extrapressupostàries, encara que es pugui pensar que tenint més
doblers es gastaria més. Des que va entrar l’antic batle, el Sr. Pere Rotger, l’any 1995, i
fins a l’any 2010 en què se'n va anar, s’han gastat més de 18 milions d’euros només en
organismes autònoms, sense comptar les partides que són d’execució supramunicipal i
que s’han de pagar. És una gran quantitat de doblers i no seria necessari acudir a aquesta
figura extraordinària de reconeixement extrajudicial de crèdit, no només per a despeses
urgents sinó per a qualsevol despesa.
El Sr. Ferrari explica que es va acudir a la figura de confirmació de pagaments (confiming)
perquè s’ha demostrat que és un mitjà de pagament molt important per al proveïdor
perquè, mentre no s’ha esgotat la línia de confirming, va cobrant amb un petit descompte i
l’Ajuntament va pagant al banc a l’entitat que ha comprat el crèdit.
En referència a les paraules del Sr. Rodríguez, qui ha comentat que no era una amenaça
sinó una advertència o un suggeriment perquè si no caurien en prevaricació, el Sr. Ferrari
manifesta que la responsabilitat d’un equip de govern és complir amb els proveïdors i que,
si no hi ha partida pressupostària, s’ha de trobar una solució; la llei diu que es pagarà als
proveïdors a través d’un acte en plenari anomenat reconeixement extrajudicial de crèdit.
Evidentment, prendre una decisió contra la llei sabent que s’està perjudicant una persona
en concret podria estar enquadrat amb el que diu el Sr. Rodríguez de prevaricació, però
amb matisos i detalls, perquè no tot és prevaricació, ni molt menys; en aquest cas, no hi
hauria cap regidor a cap ajuntament, perquè tots aproven reconeixements extrajudicials
de crèdit. Això ho diu no només pel Sr. Rodríguez, sinó per tots els ciutadans que
l’escolten, perquè el missatge del Sr. Rodríguez és que els membres del Partit Popular
són uns prevaricadors i no és així; el ciutadà entén, sap i comprèn que una persona que
ha anat a una tenda i ha comprat un material l’ha de pagar; que si qualcú presta un servei
s’ha de pagar; i que si qualcú presta un servei a l’Ajuntament ha de cobrar. L’única
manera de pagar aquestes factures és a través d’aquest ple, votant a favor perquè la seva
responsabilitat és que aquests proveïdors cobrin. Si consideren que pagar aquestes
factures és prevaricar, els convida a denunciar-ho davant el jutjat i els explicaran si han fet
o no alguna cosa mal feta, i que si els han de jutjar a ells, hauran de jutjar la gran majoria
de regidors que hi ha a l’Estat espanyol.
El Sr. Ramis manifesta que la seva menció no anava dirigida a cap persona, sinó al tipus
de gestió que aquest equip de govern està duent a terme, i que el Sr. Batle no ha tengut
interès a ser present en aquest tema tan important per a l’Ajuntament d’Inca. Considera
que la frase del Sr. Batle “no es un caso grave porque tenemos dinero para pagar. Hemos
hecho una buena gestión” és per emmarcar i que deixa Groucho Marx un poc enrere.
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Fraccionar factures no és legal i el Sr. Ferrari i tot el seu equip saben que hi ha una llei, i
si no, els tècnics els poden informar que no poden fraccionar factures, i es torna a referir a
la comanda dels llibres. Comenta que no es tracta de l’Hospital, perquè la Conselleria
l’hauria posat en marxa independentment que s’hagués fet o no aquest llibre, i demana al
Sr. Ferrari que no es preocupi perquè hauria funcionat igualment. Si comanen 4.000
llibres i després justament la factura arriba per 11.900 euros i no pels 12.000 que era el
màxim, poden entendre que han de pagar l’altra diferència perquè, com ha dit el Sr.
Ferrari, si els comanen, els han de pagar, i aquesta empresa va haver de fer una altra
factura, per tal de poder cobrar tot l’encàrrec. Han posat l’excusa que es pensaven que la
factura estava duplicada, ja que era de la mateixa quantitat, però hi ha una persona que
ha comanat 4.000 llibres i no 2.000, i se li pot demanar. Es confirmaria que l’equip de
govern ha comès una irregularitat, contractant una feina que supera la quantitat màxima
admesa per un contracte menor quan s’havia de fer un procediment negociat. El Sr.
Ramis afirma que l’equip de govern ha comès una il·legalitat i que ho poden dir tots ben
clar; i si el Sr. Ferrari, que és advocat, no li dóna la raó, ja no sap com li ha d’explicar. Les
factures extrajudicials es limiten a aquelles despeses necessàries i imprescindibles, i
demana si creuen que era necessari i imprescindible fer aquests 4.000 llibres i gastar prop
de 24.000 euros, que no tenen.
En referència a la factura de la revista Cinco Lobitos, el Sr. Ramis demana al Sr. Ferrari si
creu que també era totalment imprescindible, i que no li vénguin a dir que aquesta
empresa ha de rebre un respecte, perquè el té. Ara bé, considera que no es poden gastar
500 euros en una publicitat d’una revista que, si es fes una enquesta als ciutadans d’Inca,
seria molt si sortís una sola persona que l’ha llegit, per la qual cosa demana que els
expliquin el rendiment que ha produït aquesta publicació. Tots els regidors de l’oposició
donarien el seu suport, per exemple en un cas hipotètic, si s’espenyàs la bomba d’aigua i
els ciutadans d’Inca quedassin sense, però no en aquest cas.
També demana explicacions respecte a la factura de l’empresa Vacaciones Online
Mallorca SL per un estudi que donarà la relació d’hotels que hi ha a la zona, i creu que, en
dos minuts, es pot saber quants hotels hi ha a Inca.
Quant a l’oferta cultural, el Sr. Ramis demana si la regidora de Cultura Maria Payeras no
s’estimaria més que li donassin aquests 3.364 euros per fer activitats culturals en lloc
d’explicar la relació de l’oferta cultural de la zona. Si no té pressupost, almanco li podrien
donar els doblers per fer alguna cosa i estaria ben contenta.
El Sr. Ramis també fa referència a l’estudi per a la relació de l’oferta complementària i al
que parlava el Sr. Rodríguez, la pàgina come2mallorca.com del Facebook, la qual va
consultar ahir i hi no va trobar cap referència a Inca, sinó que li va aparèixer com una
pàgina particular. Considera que l’equip de govern deu saber si tot això és imprescindible i
que la gent d’Inca vol saber a què es destinen els imposts que paguen. Volen que els ho
justifiquin i que els diguin si és que no hi havia més remei que contractar la publicitat a la
revista Cinco Lobitos, aquesta pàgina de Facebook o contractar un anunci amb Popular
TV Mallorca. Són quantitats petites que sumades resulten 465.000 euros que duen avui
per aprovar; i no se sumen a 1.200.000 euros que surt a la premsa i que avui els diu el
regidor d’Hisenda, sinó a 1.534.000 euros d’extrajudicials que ja es varen aprovar. Per
tant, estan una altra vegada davant 2 milions d’euros. En tres anys han gestionat 6 milions
d’euros sense tenir doblers, i qualsevol persona compartirà que les comandes s’han de
pagar, però que, si no tenen doblers, no han de comanar res, evidentment.
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El Sr. Ramis manifesta que han esgotat el pressupost en diferents partides: en abastiment
d’aigua, l’any 2009 es varen gastar 203.000 euros, però només varen pressupostar
95.000 euros; per tant, si enguany no presenten en aquesta partida més de 226.000
euros, ja saben que tendran extrajudicials. En l’enllumenat s’han gastat 220.000 euros i
se’n deuen 41.000 euros, és a dir, que no els ha bastat per pagar; el mes que ve han
d’afegir més de 260.000 euros al pressupost, i això passa amb estudis d’indústria. En
festes, el 2009 s’han gastat 706.000 euros, entre factures extrajudicials i pressupost, i
s’han pressupostat 400.000 euros, quan a dia 1 de gener tenien 6.000 euros; és a dir, no
tenien res per gastar en festes i han de pressupostar enguany més de 712.000 euros. En
festes populars ocorre el mateix, s’han gastat 500.000 euros quan tenen 1.400 euros; en
publicitat, cosa imprescindible per a aquest ajuntament, es varen gastar 372.000 euros
durant l’any 2009, quan en tenien pressupostats 150.000, i es deixaven a deure encara
12.000 euros, una quantitat molt important, per la qual cosa s’han de pressupostar
384.000 euros. El Sr. Ramis calcula que, per a l’any 2010, l’Ajuntament tendrà més de 2
milions d’euros en factures extrajudicials.
El Sr. Ramis opina que Inca té un problema, i que no és l’”amo en Bean”, sinó la gestió
política econòmica que fa el Partit Popular, al qual no li interessa aplicar qualsevol tipus
de control necessari per a una gestió econòmica transparent i responsable; amb aquest
pressupost d’enguany, no basta per pagar el que varen gastar l’any passat. És una gestió
nefasta i el grup municipal del Partit Popular ha hipotecat el futur de l’Ajuntament d’Inca.
El Sr. Rodríguez manifesta que el Sr. Ferrari ha justificat aquestes factures dient que no hi
havia partida pressupostària i recorda que l’any 2008 l’equip de govern va crear els
pressuposts i va dotar les partides pressupostàries adequades al que pensava que seria
el pressupost. Considera que, si després es troben amb 2 milions d’euros fora del
pressupost, és perquè l’han fet malament.
Quant al comentari del Sr. Ferrari, en referència a la factura del llibre l’Hospital d’Inca, que
no varen bastar aquests llibres, el Sr. Rodríguez li recorda que el volum va arribar en el
mes de maig del 2007, en època electoral, i que l’equip de govern es va cuidar molt bé de
repartir-lo casa per casa i d’explicar molt bé com de guapos i feners eren a l’hora de fer
l’Hospital, perquè el que han fet amb aquest llibre és un pamflet publicitari electoral; havia
preparat una sèrie de frases subratllades que no ha pogut dur, i que entren en total
contradicció amb el que ha estat la realitat pura i dura del que és l’Hospital avui en dia.
El Sr. Rodríguez mostra tot el seu respecte cap al mitjà de comunicació que publica la
revista Cinco Lobitos, però vol informar que aquesta revista es distribueix de forma
gratuïta i que l’Ajuntament, al 2009, en una època de crisi cavalcant, va destinar una sèrie
de doblers per posar publicitat en aquest mitjà, i que no hi veu ni la urgència ni la
necessitat per cap banda.
En referència a la factura de la pàgina web, el Sr. Rodríguez considera que no costava res
adjuntar una fotocòpia de la pàgina a on sortia la publicitat de l’Ajuntament d’Inca per,
almanco, des de l’oposició, saber que aquella feina s’havia fet. Ho adverteix de cara al
futur, ja que algunes factures de publicitat ho duen, però aquesta no.
Quant a la factura de 3.400 euros per a l’adhesió a una pàgina web publicada en castellà,
anglès i alemany, el Sr. Rodríguez considera que la nostra llengua queda totalment
oblidada i que en la pàgina en castellà tradueix la frase “Festes de Santa Maria la Major”
com “Fiestas de Santa María La Grande”, i que en anglès no ho va anar a mirar, però que
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segurament deu dir “The Big Mary”. Comenta que, si fan aquesta traducció tan poc
acurada del patrimoni d’Inca, això és inacceptable.
El Sr. Rodríguez puntualitza que en el mes de març ja varen demanar, quan parlaren de
les factures extrajudicials -coincidien plenament amb el que va dir el Sr. García- que els
serveis jurídics municipals es pronunciassin al respecte; però, ho varen demanar de
paraula i pareix que les paraules se les endu el vent. A ara mateix aniran al registre
d’entrada a demanar per escrit que els donin una contestació en el termini que marca la
llei, 15 dies, i no com fa l’equip de govern, que segurament el dia 2 no els hauran donat
una resposta. Així, no els quedarà més remei que haver d’anar al jutjat perquè se’ls
contestin les preguntes que varen fer fa tres mesos, i llegeix la seva sol·licitud que cita
textualment: “Sol·licitem resposta per escrit per part del secretari de la corporació, així
com del servei jurídic de l’Ajuntament, sobre la fonamentació jurídica de l’expedient de
contractació, en totes i cada una de les factures relacionades a l’expedient corresponent a
la partida pressupostària 432-22611 de l’any passat, que fa referència a turisme, festes i
Dijous Bo.” Ho presentaran al registre i esperen, en 15 dies, tenir resposta, perquè si no
hauran de continuar amb una altra tramitació.
El Sr. García manifesta que, quan es generalitza, de vegades no s’entén a què es refereix
el regidor d’Hisenda quan ha dit que no volia fer un míting. Assegura que el seu partit, en
vint anys, no n’ha fet cap mai ni un, però que sí que han volgut parlar i expressar les
seves opinions aquí. Comenta que, si el seu grup tengués la responsabilitat que té el
regidor d’Hisenda i no volgués fer cap míting, en primer lloc contestaria al grup de
l’oposició, fos el que fos, perquè tenen la possibilitat de ser-ho tots, i aclariria si en
aquestes factures s’ha actuat de forma legal o no. Demana als tècnics de l’Ajuntament, al
Sr. Secretari i a la Sra. Interventora, que els informin si s’ha procedit de forma legal i
correcta contractant aquestes factures. Després dirien que, efectivament, el funcionament
municipal en relació amb les factures és més aviat caòtic i que posarien d’una vegada en
marxa el registre de factures. Això els permetria conèixer dia a dia la situació real de la
factura i no, com li ha semblat entendre, que les factures arribin quan arribin i que, encara
que hi hagi un segell d’entrada, quan se’n van als departaments aquests no les firmin i es
perdin. El Sr. García reconeix que no és gaire donat als temes informàtics, però creu que,
si la factura entra dins l’Ajuntament, saber si està en el departament i si torna en un dia o
torna en cinc és d’una facilitat sorprenent, i d’aquesta manera no es pot dir que quan se’n
va a un departament i no es firmen es triguen catorze mesos a tornar al lloc que els
pertoca per poder dur-les com a factures extrajudicials, des del mes de setembre fins al
novembre en què es troben; així doncs, millorarien aquest control.
El Sr. García considera que, quan aquesta situació de quasi 2 milions d’euros es produeix
any rere any, ja no es tracta d’una cosa esporàdica ni ocasional, i que hi posarien remei
l’any següent augmentant en aquests 2 milions d’euros totes aquelles partides en les
quals s’han desfasat i que no han resultat suficients; així, no tendrien la vergonya de
tornar a presentar factures extrajudicials. Agraeix al Sr. Ferrari que hagi tret el punt de la
millora de finançament com una possible solució, però hi està en desacord perquè està
ben convençut que amb la millora de finançament passaria el que ell mateix ha dit i
gastarien per damunt les seves possibilitats, perquè no existiria el control, ni el registre, ni
el seguiment, i no es complirien les bases del pressupost. L’equip de govern sap
perfectament el que s’ha de fer per gestionar la despesa i no ho fa, sinó que fracciona
factures i fa nyaps de tot tipus. Considera que està molt clar que els tècnics informarien si
es pot contractar sense consignació al pressupost, però ja ni tan sols parlen amb ells i
aquests no se n’adonen fins que la despesa està feta.
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El Sr. García prega que no es torni a posar damunt la taula el fet que, si s’ha produït una
despesa, naturalment que s’ha de pagar, i ningú ho discutirà; el dubte és si la despesa
està justificada i si s’ha ajustat a la normativa que el mateix equip de govern ha aprovat.
Per tant, anant al primer estadi de la qüestió i no al darrer, opina que hi ha d’haver un
compromís ètic que, tot el que no es compleixi d’acord amb el pressupost i amb la
normativa, ho pagui el regidor que ho fa, amb l’excepció que hi hagi un informe tècnic que
justifiqui la urgència i la necessitat d’aquesta despesa. El Sr. García demana que això es
posi en pràctica per tal de comprovar si d’aquesta manera es gestionen els doblers
públics d’una forma bastant seriosa. Si un informe tècnic justificàs que s’ha actuat
estrictament ajustant-se a la legalitat i que aquestes despeses eren imprescindibles per al
funcionament de l’Ajuntament, el seu grup podria fins i tot votar-hi a favor, encara que no
entén per què durant quinze anys s’ha fet aquest nyap. Demana que acabin ja amb
aquest descontrol total i absolut, que presentin l’estat d’execució del pressupost cada
trimestre i que es preocupin de com es gestiona el pressupost municipal.
El Sr. García no té per costum entrar a valorar factura per factura, ni el nom dels
proveïdors, però considera que aquestes que es presenten avui són molt curioses quant
als noms de les empreses, el fraccionament de les despeses; i el que ja arrissa el rínxol
de la seva forma de gestió, encara que sigui amb una quantia minúscula, és que per
publicar un anunci al diari -cosa que podrien haver fet ells mateixos directament cridant al
diari tal com ho han fet durant molt d’anys- s’hagi fet a través d’un intermediari, fet que
incrementa el preu d’aquest anunci. Aquesta és la gestió que el seu grup no comparteix i
pensa que la seva intervenció s’ajusta més a uns criteris tècnics que a míting polític.
Prega al regidor d’Hisenda que, pel temps que li queda com a regidor d’Hisenda i
benvingut com a regidor d’Urbanisme, posi en marxa el registre informàtic per al
seguiment de les factures, i faci complir les bases d’execució que ells mateixos aproven,
posant remei a aquesta situació; si aquest control no resultàs suficient per complir el
pressupost que ells mateixos han aprovat, pot incrementar el global de les factures
simplement deixant de fer qualsevol obra.
El grup del Sr. García era un dels que entenia que la plaça de l’Ajuntament es podia fer
perquè hi havia una subvenció, però en aquests moments, sabent que s’han gastat
200.000 o 300.000 euros per fer la plaça, amb 400.000 euros d’extrajudicials, dubta molt
que ara pensassin el mateix, perquè la plaça no era una urgència tenint el deute que
tenen; en tot cas, no haurien tengut aquestes factures com a extrajudicials des del mes de
setembre de l’any 2009. Es dirigeix al Sr. Ferrari i li diu que va explicar al diari que
aquestes factures havien arribat tard, però que el segell d’entrada demostra que varen
arribar prest, per la qual cosa demana més control i més compliment de la normativa que
ells mateixos aproven, o que ampliïn el pressupost d’aquestes partides per no haver de
passar per aquesta situació. Li prega que en aquest plenari ell, o el qui fa les funcions de
batle, es dirigeixin als tècnics municipals i els demanin aquest informe que sol·liciten amb
el grup PSM-Entesa Nacionalista si la contractació de factures s’ajusta a la normativa
legal de les bases d’execució del pressupost que les regeix i les controla.
El Sr. Ferrari incideix que es tracta de despeses sense partida pressupostària que són
necessàries i que s’han d’executar. Responent a les apreciacions dels diferents grups de
l’oposició quant a factures concretes, explica que entén que la gent que té criatures grans
no compri la revista Cinco Lobitos, però que es tracta d’una de les poques revistes de
tirada autonòmica infantil i que el regidor que en aquell moment s’encarregava de la gestió
va creure convenient fer-hi publicitat del Dijous Bo, ”la fira de les fires de Mallorca”, per tal
de fer-lo arribar al màxim nombre de lectors possible; afirma que està encantat si una
família de Felanitx, per exemple, ve a la fira o si ve a fer negoci a Inca. Potser el grup del
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Sr. García hauria fet o no aquesta despesa, però tots coincidiran que, si s’ha de fer
publicitat de “la fira de les fires”, qualsevol mitjà de comunicació per arribar al ciutadà seria
bo. No espera que el Sr. García comparteixi la seva postura, però espera que almanco
l’entengui.
Respecte al llibre de l’Hospital, el Sr. Ferrari comenta que se l’ha arribat a qualificar com
un pamflet publicitari electoral. Creu que les coses s’han de tractar en la seva justa
mesura i amb el màxim possible d’objectivitat. Es pot dir que el llibre era un pamflet
electoral, però ell l’ha llegit i almanco 4.000 ciutadans també, i és la primera queixa que
arriba a les seves orelles, la qual cosa no el sorprèn, perquè li arriba d’un grup de
l’oposició que sempre pensarà que són horribles a l’hora de gestionar la seva feina. Totes
les administracions, sigui quin sigui el color que les governa, sempre tenen les seves
publicacions; a través del seu conseller, la Conselleria de Mobilitat i Territori explica totes
les bonances que fa, i el Sr. Ferrari no ho criticarà perquè li sembla estupend, igual que li
pareix molt bé que hi hagi un llibre que expliqui com es va dur a terme l’Hospital. Entén
que els grups de l’oposició no hi estiguin d’acord, però no comparteix les seves opinions.
El Sr. Ferrari explica que té una relació especial amb el Sr. García i que comparteix
moltes de les coses que diu, possiblement per la professió que els uneix i també perquè el
considera una bona persona, però que quan diu que ha de ser el pròxim regidor
d’Urbanisme no deixa de causar-li sorpresa perquè, o bé ja sap que tornarà a ser batle el
Sr. Rafel Torres, o bé vol esser batle i el vol fer regidor d’Urbanisme a ell. Bromeja que ja
li contesta que no. En tot cas, i tornant a la realitat, explica que han estat despeses que
sempre han estat necessàries, que s’han executat i que, com a conseqüència, s’han de
pagar, i com que no hi ha partida pressupostària s’han d’imputar al pressupost corrent de
l’exercici, que és el pressent de l’any 2010. Creu que, així com vénen donades les coses,
en una època de crisi tan grossa i tan greu, i vistes les dades macroeconòmiques que no
són gens bones i que potser seran pitjors, ara és l’hora d’aprovar aquestes factures
perquè es puguin pagar.
El Sr. Seguí vol fer una petita intervenció i comenta que, segons el que s’ha parlat
respecte a Mr. Bean, l’economia i com van les coses, tot d’una ha pensat que es parlava
del Govern d’Espanya, perquè ha calcat bé el que està produint. És veritat que duen
extrajudicials i que la solució podria ser posar tota la quantitat a un any, però és molt difícil
de fer. Considera que el que és cert és que s’ha de quadrar un pressupost i que aquestes
factures creades a un moment determinat les van abonant a poc a poc, amb doblers de
l’altre any, perquè no tenen doblers suficients per anar cobrint-les. És cert, i no és una
excusa, que totes les institucions ho fan, fins i tot n’hi ha a on governa el grup socialista
que a cada plenari duen un punt específic per a factures extrajudicials, i no ho poden
criticar perquè ells també ho fan. No poden dir que l’any passat varen dur 1.200.000 euros
i que enguany duen 1.100.000 euros, i que per tant són 3.300.000 euros, perquè no és
veritat, sinó que aquests doblers es varen pagar amb el pressupost general i s’han
generat factures. Està segur que el que faria Mr. Bean en aquest cas seria observar el
que s’ha fet a una ciutat i, en tenir l’oportunitat de fer, diria que pot ser que no tengui els
doblers, però que és necessari fer-ho; ho fa i ja anirà rescabalant i pagant. Si treuen la
factura de la revista Cinco Lobitos, ell traurà el 98% de la resta de les factures
extrajudicials que corresponen a coses bastant necessàries, o traurà que a l’IES Pau
Casesnoves, quan la seva Conselleria va fer l’equipament, li varen faltar 60.000 euros en
el tema elèctric; hi havia una part, una factura de l’empresa que no estava prevista, que
corresponia pagar a l’Ajuntament perquè no hi havia crèdit, i la varen pagar com a
extrajudicial. A totes les juntes de govern hi ha un informe en contra, i li agradaria que el
Sr. Secretari especificàs si se’ls autoritza o se’ls deixa passar, si no que fa les seves
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.ajinca.net · CIF. P-0702700-F

22

advertències, i l’equip de govern té l’opció de fer-ho d’una manera o d’una altra. El Sr.
Seguí vol afegir que tant se’ls han afegit doblers com se’ls han llevat i que una cosa és
que, per una banda, els donin, i que per una altra els llevin, perquè l’altre Mr. Bean, per
una banda, els dóna, i per l’altra, els lleva. Si pel darrer Pla E els donaven 2 milions i
escaig d’euros, per una altra banda els ha llevat quasi 2 milions d’euros, i ja ni tan sols els
ho han entregat. Demana al Sr. Secretari si vol intervenir, i afirma que ni ell ni la Sra.
Interventora els donen cap benedicció de cap actuació, i que està clar que quan no hi ha
crèdit es troben en la tessitura de fer-ho o no.
El Sr. Secretari explica que l’acord que es du a plenari és legal en el sentit que si són
factures de despeses que s’han realitzat els proveïdors han de cobrar i que, per tant,
s’han de pagar. No obstant això, cosa diferent és la qüestió de les despeses que hi van a
dintre, i és cert que no s’han seguit els tràmits legals i que no es podien seguir, perquè
des d’un principi ja ni tan sols hi havia crèdit. Així doncs, com que no hi ha crèdit ni tan
sols es podia iniciar un expedient de contractació. També és cert que hi ha despeses que
per superar les quantitats legals que marca la llei o la base de pressupost potser haurien
d’haver seguit un procediment negociat i no s’ha seguit.
El Sr. Seguí comenta que no li agrada fer referència a aquells que varen governar
anteriorment, però que a ells els demanen informació, i quan ells mateixos varen estar a
l’oposició no els varen informar de res; si no ho creu, que agafin les actes dels plens i les
llegeixin. Fins i tot recorda que, a un plenari -es pot revisar a les actes-, va haver-hi una
modificació de crèdit que superava quasi el 50% de tot el pressupost, no com aquí, que es
tracta d’un 3 o un 5%; la contestació que se’ls va donar és que era un canvi d’actitud.
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: 11 (onze) vots a
favor del grup municipal Partit Popular i 9 (nou) vots en contra dels grups municipals del
PSIB-PSOE, el PSM-Entesa Nacionalista i els Independents d’Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar factures extrajudicials.
5. PROPOSTA DE LA BATLIA PER ADJUDICAR PROVISIONALMENT EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DELS EDIFICIS,
INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per adjudicar provisionalment el contracte
de subministrament d’energia elèctrica dels edificis, instal·lacions i enllumenat públic de
l’Ajuntament, de data 23 de novembre de 2010, i que transcrita textualment diu:
”Tramitat l’expedient de contractació i emès informe per part dels serveis tècnics
municipals de ponderació dels criteris d’adjudicació disposats en el plec de condicions.
Formulada proposta d’adjudicació per la Mesa de Contractació en data 12 de novembre
de 2010 a favor de l’empresa Gas Natural, SDG, SA per esser la que ha obtingut major
puntuació.
Es sotmeten a la consideració del Ple de l’ajuntament les següents propostes d’acord:
PRIMER.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Pere Mestre, enginyer municipal, que s’adjunta
a aquesta proposta.
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SEGON.- Declarar vàlida la licitació del concurs per a l’adjudicació del contracte de
subministrament d'energia elèctrica dels edificis, instal·lacions i enllumenat públic de
l'ajuntament i en conseqüència aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa Gas
Natural, SDG, SA, única empresa que s’ha presentat a aquesta licitació, sota les següents
condicions:
1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del contracte els
següents preus unitaris, impost sobre electricitat i IVA exclòs:
Potències contractades menors a 10 kw:
Tarifa 2.0 A
Terme potència anual €/kw
Terme energia €/kwh

Preu unitari ofert, IE i Iva exclòs
20.6331
0.125159

Tarifa 2.0 DHA
Terme potència anual €/kw
Terme energia P1-Punta €/kwh
Terme energia P3-Vall €/kwh

Preu unitari ofert, IE i Iva exclòs
16.6331
0.150677
0.068239

Potències contractades entre 10 i 15 kw:
Tarifa 2.1 A
Terme potència anual €/kw
Terme energia €/kwh

Preu unitari ofert, IE i Iva exclòs
29.6944
0.129396

Tarifa 2.1 DHA
Terme potència anual €/kw
Terme energia P1-Punta €/kwh
Terme energia P3-Vall €/kwh

Preu unitari ofert, IE i Iva exclós
29.6944
0.146108
0.066412

Potències contractades superiors a 15 kw:
Tarifa 3.0 A
Terme potència P1- Punta €/kwh
Terme potència P2- Pla €/kwh
Terme potència P3- Vall €/kwh

Preu unitari ofert, IE i Iva exclós

ENERGIA
Terme energia P1-Punta €/kwh
Terme energia P2-Pla €/kwh
Terme energia P3-Vall €/kwh

Preu unitari ofert, IE i Iva exclós
0.144328
0.110401
0.061641

26.3429

2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment al
projecte i a la seva proposta tècnica.
TERCER.- Requerir i advertir l’empresa adjudicatària perquè en el termini de quinze dies
hàbils a comptar des de la comunicació de l’adjudicació dipositi la fiança definitiva, i
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acreditar estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat
social, si així no ho hagués fet amb anterioritat.
QUART.- Comunicar aquesta adjudicació provisional als licitadors i publicar-la en el perfil
del contractista”.
El Sr. Seguí manifesta que aquest punt correspon a una contractació de la qual ja s’han
fet les comissions pertinents i que es va licitar la contractació de l’energia elèctrica
després de la liberalització. Quant al concurs, va haver una empresa que és l’habitual i
que no importa nomenar, que no va voler concursar, i es va presentar l’empresa Gas
Natural. Ja s’han fet els informes corresponents i això produirà un estalvi important en la
facturació elèctrica de l’ajuntament. Apart, hi haurà uns sistemes de control que les altres
companyies no tenen i que potser inclús diari, que permetrà controlar situacions que
normalment es descobreixin al cap d’un mes, de deus mesos o quan arriba la facturació.
L’empresa adquireix també el compromís de començar ensenyant als funcionaris de la
casa el que és realment un estalvi energètic per continuar després amb la població. No hi
ha moltes més millores i aquesta ha estat l’única empresa que s’ha presentat, però així i
tot representa un benefici per a l’ajuntament i demana la seva aprovació.
S’absenten de la Sala el Sr. Jerez i la Sra. Morales.
El Sr. Ramis diu que aquesta decisió ve a rel d’una nova reglamentació, però que ha
hagut una motivació positiva per part de l’equip de govern a fi d’establir unes reduccions o
cost. En base a aquest informe presentat per l’enginyer tècnic municipal s’aconsegueix
una reducció aproximada de 100.000 euros, la qual cosa resulta molt positiva per aquesta
corporació. És una solució no definitiva però que va pel bon camí d’estalviar perquè s’ha
de tenir en compte que l’ajuntament gasta més d’1 milió d’euros en consum elèctric i que,
per tant, aquestes mesures per potenciar una reducció són positives. El seu grup va
presentar al plec de condicions una sèrie d’esmenes que es varen tenir en compte en
part, com és l’obligació de realitzar estudis i auditories energètiques per tal de fer un ús
més racional d’aquest consum elèctric, no només perquè l’energia surti més econòmica
sinó també per consumir menys i per implantar mesures més adients per tal de reduir
aquest consum. Per altra banda, es contemplava aconseguir d’una forma gradual una
autosuficiència per al municipi, que s’aconseguiria amb aquestes energies sostenibles,
energies renovables, inclús proposaven que es financessin per les empreses
subministradores. Creu que és positiu però que només és el començament d’un camí.
El Sr. Rodríguez manifesta que és una bona notícia si l’enginyer tècnic municipal diu que
hi ha un estalvi entre uns 100.000 i uns 150.000 euros, la qual cosa pot significar un 10%
aproximadament del consum elèctric anual. Dona la benvinguda a la presa de la mesura,
encara que sigui una llàstima no haver-ho fet abans i l’ajuntament no hauria sortit a la
premsa per no haver pagat a l’antic concessionari.
El Sr. Garcia manifesta que en aquest cas no són paraules, ja què “ las palabras se las
lleva el viento” i si són paraules s’han de demostrar, sinó que existeix un informe tècnic
amb més o manco credibilitat, però que per la seva part no té cap dubte de que és factible
i que aquest acord tècnic té el seu recolzament. No succeeix el mateix en altres tipus
d’acord en els que no existeix cap informe, ni en altres tipus de manifestacions que han
quedat en simples paraules. Per tant, davant un informe tècnic, espera que realment es
compleixi.
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El Sr. Seguí afegeix que si no s’ha fet abans és perquè l’alliberadora del gas fa només un
o dos anys que està al mercat i no era molt senzill estudiar les possibilitats, doncs, en
qüestions energètiques, entre les companyies hi havia una certa autoprotecció, fins que la
competència s’ha anat diluint un poc i ha entrat aquesta possibilitat. L’Ajuntament d’Inca
és possiblement el primer ajuntament que fa aquest tipus de concurs i segurament els
altres ajuntaments s’afegiran. Agraeix als grups polítics el seu recolzament.
Seguidament es passa a votar la Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per adjudicar
provisionalment el contracte de subministrament d’energia elèctrica dels edificis,
instal·lacions i enllumenat públic de l’Ajuntament.
6. PROPOSTA DE LA BATLIA PER AUTORITZAR A LA RESIDÈNCIA MIQUEL MIR
LA TRANSMISSIÓ D’UNA PROPIETAT
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per autoritzar a la Residència Miquel Mir la
transmissió d’una propietat, de data 22 de novembre de 2010, i que transcrita textualment
diu:
“El Patronat de l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir va aprovar, a la seva sessió
de dia 22 de novembre de 2010, la proposta del següent contingut literal:
I.- L’Organisme Autònom Residència Miquel Mir és propietària dominical dels següents
immobles:
-

Finca Rústica CAN MASSIP, Polígon 2, Parcel·la 60.- Terra de secà i indivisible,
anomenada CAN MASSIP, d’aquest terme municipal d’Inca, de cabuda vint-i-dues
àrees, dinou centiàrees, comprèn la meitat de la caseta en ella existent. Llinda: nord,
amb la d’Antònia Saurina Llinàs; sud, amb la de Francisca Ana Seguí Martorell, est,
amb la de Francisca Ana Saurina Llinàs; i oest, amb la de Joana Ana Pujol.
Dades registrals: Titular, Fundació Pública Miquel Mir. Registre de la Propietat d’Inca,
número de finca 3051 N, tom número 3656, llibre 515, foli número 25, inscripció
número 17.
Càrregues: Servitud de Passatge de l’ample de tres pams a favor de la porció
d’Antònia Saurina Llinás, objecte de la inscripció 2ª, obrant al foli 228 del tom 592,
llibre 64 d’Inca, inscrita en data sis de desembre de mil vuit-cents vuitanta-u, segons
resulta de l’escriptura atorgada el 4 de novembre de 1881, davant el Notari d’Inca D.
Gaspar Riutort.

-

Terra de secà i indivisible, anomenada CAN MASSIP, d’aquest terme municipal d’Inca,
de cabuda vint-i-dues àrees dinou centiàrees, en la que va compresa la meitat de la
caseta que la integra. Llinda: nord, amb la de Maria Miralles Saurina; sud, amb la de
Magdalena Saurina; est, amb la de Francisca Ana Saurina; y oest, amb la de
Francisca Ana Pujol.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.ajinca.net · CIF. P-0702700-F

26

Dades registrals: Titular, Fundació Pública Miquel Mir. Registre de la Propietat d’Inca,
número de finca 7858 N, tom número 3656, llibre número 515, foli número 29,
inscripció número 3.
Càrregues: Servitud per raó de la seva procedència de la finca 3051, al foli 228 del tom
592, llibre 64, està gravada amb la servitud de passatge de l’ample de tres pams a
favor de la porció d’Antònia Saurina Llinàs, objecte de la inscripció 2ª, inscrita en data
sis de desembre de mil vuit-cents vuitanta-u, segons resulta de l’escriptura atorgada el
4 de novembre de 1881, davant el Notari d’Inca D. Gaspar Riutort.
Analitzades les característiques i usos que es dona a aquesta finca s’ha considerat la
conveniència de procedir a la seva alienació. Es tracta d’un bé immoble de caràcter
patrimonial que no és de domini públic ni està ni ha estat afectat a cap ús o servei
públic, ni està incorporat dins el patrimoni municipal del sòl. Tampoc té aquest bé cap
utilitat per a l’Ajuntament ni la Fundació ni es preveu que la tinguin a llarg termini, per
la qual cosa es considera més procedent la seva alienació.
II.- Pel que fa a la seva situació jurídica, s’ha de fer constar que encara que aquest
immoble estigui format per dues finques registrals, física i cadastralment formen una sola
finca, per la qual cosa es considera adient la seva subhasta com un sol immoble. També
es fa especial constància en el plec de condicions a que la finca de referència no té
constituït al seu favor servitud de pas no tenint accés a camí públic,que l’adjudicatari, una
vegada formalitzada l’escriptura de compra-venda haurà de promoure, si n’és el cas, la
constitució de servitud legal de pas.
III.- Decidida la seva alienació, de conformitat amb el que disposa l’art. 109, 112 i
concordants del Reglament de Béns Municipals, procedeix tramitar la corresponent
subhasta, seguint les normes de la Llei de Contractació de les Administracions Públiques,
en els quals efectes per part de l’aparellador municipal s’ha emès informe de valoració
determinant el valor de la propietat en la quantitat de 33.058,00 euros. Això no obstant
tenint en compte que aquesta alineació no està prevista en el pressupost de l’organisme
autònom, el qual, en darrer terme és aprovat pel Ple municipal, es considera adient
condicionar aquesta transmissió a la seva aprovació plenària. Per tot això,el President del
Patronat de la Fundació eleva a la seva consideració, les següents propostes d’acord:
Primer.- Acordar l’alienació de l’immoble propietat de l’Organisme Autònom descrit en
aquesta proposta per la quantitat mínima de 33.058,00 euros segons l’informe de
valoració de l’aparellador municipal, el qual també s’aprova en aquest acte.
Segon.- Aprovar el plec de condicions que ha de regir l’alienació d’aquest bé que
s’adjunta a la present proposta.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació, mitjançant concurs amb procediment obert, per a l’adjudicació de l’immoble
de conformitat amb els plecs de condicions economico-administratives particulars que
s’aproven en aquest acte.
Quart.- Condicionar els anteriors acords a que l’Ajuntament en ple autoritzi l’alineació.
Conseqüentment amb allò exposat i acordat pel patronat s’eleva a la consideració del ple
de l’ajuntament la següent proposta:
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- Autoritzar l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir per a la transmissió de les
finques registrals descrites”.
La Sra. Cantarellas explica que aquesta setmana s’ha convocat un patronat en el qual
s’ha tractat aquest assumpte, que ja està explicat i del qual ja es té coneixement.
S’incorpora a la Sala de Plens el Sr. Batle, qui assumeix la Presidència de la sessió.
El Sr. Moreno manifesta que és veritat que aquesta proposta d’un bé immoble que forma
part del patrimoni de l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir s’ha discutit aquesta
setmana a un Patronat perquè pugui ser subhastat. Afegeix que ve d’una petició d’un
veïnat d’aquest immoble en la qual sol·licita que pugui tenir accés a la compra, ja què es
tracta d’una finca que no té un accés directe sinó que sempre s’hauria de complementar
amb una cessió de parts d’un altre propietari. El partit socialista s’abstindrà en aquesta
proposta perquè ha demanat tota una informació del llistat de bens immobles que encara
té l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir i sobretot perquè ja fa mesos que, a rel
d’aquelles converses iniciades amb l’anterior batle, de canviar el model de gestió de la
residència, li passassin la relació dels ingressos de la passada subhasta de fa cinc anys, a
on es varen subhastar una sèrie de bens immobles de la residència i volien saber què
s’havia fet amb els doblers recaptats. Estan pendents de tota aquesta informació per la
qual cosa el seu grup s’abstindrà en la votació.
S’incorpora a la Sala de Plens la Sra. Morales.
El Sr. Rubert i la Sra. Ramis s’absenten de la Sala.
El Sr. Caballero saluda al Sr. Batle i comenta que no té res més a afegir del que ja s’ha
discutit al Patronat i del que ha exposat el Sr. Moreno.
Com a iniciació de la venda d’un immoble el Sr. Garcia diu que no té res a dir i que votarà
a favor.
Seguidament es passa a votar la Proposta i n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a
favor dels grups municipals Partit Popular, PSM-Entesa Nacionalista i Independents d’Inca
i cinc (5) abstencions del grup municipal PSIB-PSOE.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per autoritzar a
la Residència Miquel Mir la transmissió d’una propietat.
7. PROPOSTA DE LA BATLIA PER DETERMINAR LA DATA DE CELEBRACIÓ DEL
PROPER PLENARI ORDINARI
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per determinar la data de celebració del
proper plenari ordinari, de data 23 de novembre de 2010, i que transcrita textualment diu:
“A la vista de les properes festes de Nadal en ordre a la celebració de la propera sessió
plenària ordinària i una vegada consultats els portaveus municipals, a la sessió de la junta
celebrada el dia 22 de novembre de 2010, es sotmet a la consideració del plenari de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord:
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Acordar que la propera sessió ordinària del plenari municipal corresponent al mes de
desembre, es celebri el dia 23 de desembre de 2010, a les 11 hores”.
El Sr. Batle explica que a la Junta de Portaveus, donat que el proper plenari ordinari seria
dia 31 de desembre i que segons el conveni laboral de l’ajuntament no és laborable,
acordaren que la propera convocatòria seria per dia 23 de desembre, que és dijous i que
en principi li va bé a tothom.
Atès que cap dels membres del plenari hi fa cap observació en contra, es passa a votar la
Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per determinar
la data de celebració del proper plenari ordinari.
8. PROPOSTA DE LA BATLIA EN RELACIÓ A LA NECESSITAT DE CREAR UN
CONSERVATORI DE GRAU MITJÀ
Atès que aquesta proposta no ha estat informada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia en relació a la necessitat de crear un
conservatori de grau mitjà, de data 22 de novembre, la qual és llegida per la Sra. Payeras
i que transcrita textualment diu:
”Des de fa uns anys, la ciutat d’Inca, des d’aquest ajuntament, treballa conjuntament amb
la direcció del centre per aconseguir la consolidació de l’Organisme Autònom de Música
Antoni Torrandell, més conegut com a Escola Municipal de Música Antoni Torrandell o
EMMAT, com a Conservatori de Grau Mitjà per part de la Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears. Un conservatori que donaria servei a la nostra ciutat i als
habitants de tota la comarca del Raiguer, possibilitant l’accés als estudis tant de grau
elemental com de grau mitjà, amb la millora qualitativa que això significaria a tots els
nivells educatius i culturals, i que respondria a una demanda tant important com històrica,
política i social. És un fet constatat la trajectòria de l’EMMAT dins l’educació musical en
els seus anys d’existència, reforçat amb els resultats dels alumnes que passen pel
Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.
L'EMMAT està ubicat actualment al Casal del Pes des Bessó i forma part de les escoles
de música i/o dansa de les Illes Balears reconegudes segons decret 37/1999, per la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Dins l'oferta de l'EMMAT,
trobem estudis reglats de Grau Elemental, estudis de PREP (Grau Mitjà), així com tota
una important oferta complementària amb estudis musicals no reglats, estudis d'iniciació
per a nins i nines a partir de 4, 5 i 6 anys, així com una reconeguda Aula de Música
Moderna. Tot d'una ens adonem de la importància que la formació musical té per als
nostres ciutadans, fet que és fa visible amb la matrícula i el seguiment de les diferents
activitats de l’EMMAT. La seva tasca educativa dins l'àmbit musical, i la seva història fan
d’aquesta escola un referent musical de la comarca i de l’Illa de Mallorca, i ens ajuden a
tenir una idea de la gran qualitat de l'EMMAT.
La situació actual de les escoles de música de Mallorca i de les Illes Balears ens mostren
un panorama difícil i complexe pel que fa als estudis musicals i de dansa. Les ajudes i
participació per part de la Conselleria són pràcticament inexistents, ja que es redueixen a
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quantitats molt petites i que en cap cas estan en consonància amb la realitat econòmica
dels ajuntaments i escoles de música.
La Conselleria d’Educació i Cultura a la seva Proposta de planificació escolar de les Illes
Balears (2000-2004), en el punt 10 dedicat als ensenyaments de règim especial diu el
següent: ”L’oferta actual és d’un conservatori superior de les Illes Balears i un
conservatori professional a Mallorca (Palma); un conservatori professional a Menorca
(Maó) –amb una extensió a Ciutadella- i un a Eivissa (ciutat), amb extensió a Formentera.
La planificació preveu en una primera fase la implantació esglaonada d’Aules d’extensió
dels estudis de música i dansa a Alcúdia, Felanitx/Santanyí, Inca i Manacor; en una
segona fase, la consolidació com a extensions del Conservatori de les aules de Calvià,
Inca i Manacor i a mitjà termini, la conversió en conservatoris professionals de les
extensions d’aquests dos darrers municipis”. “Els estudis s’ubicaran a les Escoles de
Música o en un dels instituts d’educació secundària existents a cada una d’aquestes
localitats. Així es consolidaria, d’acord amb les estimacions previstes, una oferta de cinc
Conservatoris Professionals de Música i Dansa i un de Superior, a Palma”.
És per això, que vists els antecedents exposats en aquesta moció, trobant-nos a l’any
2010, veient que a la proposta del període 2000–2004 es preveu la creació d’un
Conservatori a Inca, que l’EMMAT es troba en condicions de acollir a la seva seu dit
conservatori, tant per equipament com per infraestructura, i que a dia d’avui no s’ha
obtingut resposta ni acció per part de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears per tal d’acomplir amb aquesta proposta i demanda social i municipal, així
com cap resposta a la moció presentada l’any 2008 i aprovada per unanimitat a aquest
ajuntament, aquesta batlia proposa al plenari els següents acords:
•

L’Ajuntament d’Inca reclama al Govern de les Illes Balears que respongui a la
reivindicació presentada ja per aquest mateix consistori en data 28 de setembre de
2008 per a la consolidació de l’EMMAT com a Conservatori de Grau Mitjà a la nostra
ciutat.

•

L’Ajuntament d’Inca insta a l’Hble. Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, conseller d’Educació, a
rebre als representants d’aquest ajuntament per tal d’iniciar la documentació pertinent i
establir la línea de feina adequades per a la consolidació de l’EMMAT com a
Conservatori de Grau Mitjà.

•

L’Ajuntament d’Inca insta, una vegada més, a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears, a que de forma transitòria a la consolidació de l’EMMAT
com a Conservatori de grau Mitjà Comarcal, es subvencioni en un 33% l'actual Escola
de Música, recuperant el compromís de l'anterior Govern”.

S’incorporen a la Sala el Sr. Jerez i el Sr. Rubert.
La Sra. Ramis manifesta que, com no podia ser d’una altra manera, la moció que es va
presentar el 2008 es va votar i es va acceptar per unanimitat i el seu grup continuarà en la
mateixa trajectòria, és a dir, que votaran la moció afirmativament. Des d’aquest mateix
fòrum, ha dit una sèrie de vegades que s’ha congratulat del diàleg i del consens que hi
havia a les Comissions de Cultura i Educació, i al seu grup li estranya que aquesta moció
es dugui ara, sense haver-ne parlat en cap moment a la comissió que, precisament
aquest mes, justament no n’hi ha hagut. No entén el que ha passat i pensa que hauria
estat la manera més correcta de fer-ho. Per ventura són especulacions, però aquesta
urgència de dur-ho d’aquesta manera sense que hagi passat per cap comissió, pugui tenir
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qualque cosa a veure amb la inauguració de la nova escola de música de Felanitx, que ha
tengut bastant repercussió mediàtica, i que ha sortit als medis de comunicació que estan
demanant que el Conservatori de Felanitx sigui el primer conservatori de la Part Forana.
No sap si és coincidència però simplement li xoca una miqueta.
El Sr. Jerez s’absenta de la Sala.
Quant als punts de l’acord, la Sra. Ramis estaria conforme amb el que es demana, però
pensa que el segon punt, a on es demana instar l’Honorable Bartomeu Llinàs Ferrà,
potser o no necessari dirigir cap a aquesta figura i que simplement bastaria instar la
Conselleria, ja què no necessàriament ha de ser el senyor Llinàs l’interlocutor, sinó que ho
pot esser el director general que es cuida d’aquests assumptes, no essent necessari
personificar-ho de manera tan detallada. Dit això, la Sra. Ramis es reafirma en el que han
dit anteriorment i votaran a favor, ja què en tot el que sigui un bé per Inca, i en temes
culturals encara més, sempre hi estaran d’acord.
La Sra. Ramis vol afegir que s’incideix molt en que a Inca hi ha molts alumnes i en que
està molt interessada en els temes musicals, i pensa que s’hauria de demanar que
s’intentàs fer una mica més de difusió entre els mateixos alumnes i les seves famílies
quan hi ha actes de caire musical, perquè a vegades no tenen l’assistència que estaria bé
que tenguessin i es podria animar una mica des de la mateixa escola de música.
El Sr. Ribera s’absenta de la Sala.
El Sr. Caballero li afirma a la Sra. Ramis que està convençut de que alguna cosa ha
tengut a veure aquesta inauguració de l’Escola de Música de Felanitx. Pel que fa a la
moció, el seu grup comparteix el contingut de la mateixa i per tant hi votaran
favorablement. Quant al tema dels redactats, sobretot en el segon punt dels acords al qual
també ha fet menció la Sra. Ramis, si aquest ajuntament ha demanat una reunió al Sr.
Llinàs i aquest no l’ha volgut rebre, entén que s’insti a que el rebi; de no ser així, si
l’ajuntament no ha demanat encara una reunió, pensa que el més correcte seria que la
moció digués “L’Ajuntament d’Inca demana una reunió amb la Conselleria d’Educació”,
doncs sembla que s’insta al Consell a que el rebi i creu que seria més adequat sol·licitar
una reunió.
El Sr. Garcia, així com al punt anterior s’han remuntat a l’any 1991 i ara es remunten a
l’any 2000 quan estam a l’any 2010, demana que no s’hagin de remuntar a l’any 2020
perquè això es faci una realitat. Ja varen votar anteriorment més d’una vegada
favorablement i lògicament ho tornaran fer.
La Sra. Payeras vol aclarir que no és molt del seu talant no dur les coses a la comissió,
però que ho tocava fer a la setmana de les festes del Dijous Bo i que tenien tal quantitat
d’actes i de feines que no ho va considerar. Referent a la moció, vol dir que l’haguessin
pogut dur el mes passat per urgència, però va considerar que no era una moció per dur
per urgència i per aquest motiu la duen aquest mes.
El Sr. Torres també vol fer un aclariment sobre el tema d’instar o sol·licitar i explica que la
majoria que les propostes que es fan sempre van instades al cap, en el cas de
l’ajuntament al Batle d’Inca, en el cas de la Conselleria al conseller i si després es deriva a
un director general no hi ha cap problema, però que per protocol i la forma habitual
sempre s’insta al conseller que és el cap. No hi ha mala intenció sinó que habitualment es
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fa sempre al cap de la conselleria i en aquest cas al conseller. No hi veu cap pega en
canviar instar per sol·licitar.
La Sra. Payeras explica que han instat al Sr. Llinàs perquè han recorregut a la consellera
anterior i han tengut diverses reunions amb el Sr. Mestres, però que no els ha solucionat
el tema del conservatori, i han pensat que seria més adient anar directament al Sr. Llinàs.
El Sr. Caballero entén que s’han de dirigir al conseller o a la conselleria però que aquest
no és un tema exclusiu d’un director general, sinó que també la directora de planificació i
centres podria tenir alguna cosa a veure, i creu que és una qüestió d’un to més correcte
sol·licitar una reunió que instar a que els rebin.
El Sr. Batle demana al Sr. Secretari que es rectifiqui la paraula “insta” del segon punt dels
acords per la paraula “sol·licita” o “demana”.
Seguidament es passa a votar la proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia en relació a la
necessitat de crear un conservatori de grau mitjà.
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSM-ENTESA NACIONALISTA PER CONSTITUIR
UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA PRESUMPTA FILTRACIÓ DE
DADES A L’HOSPITAL D’INCA
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista per constituir
una comissió d’investigació sobre la presumpta filtració de dades a l’Hospital d’Inca, de
data 19 de novembre de 2010, i que transcrita textualment diu:
“Segons informacions aparegudes a la premsa, des de l’inici de la present legislatura,
fonts de l’Hospital d’Inca podrien haver facilitat sistemàticament llistats de pacients a
membres de l’equip de govern municipal de l’Ajuntament d’Inca que haurien estat utilitzats
per realitzar visites periòdiques als usuaris inquers.
De confirmar-se, aquests fets podrien constituir un flagrant delicte de revelació de dades
de caràcter reservat, donat que es tracta d’una informació molt personal i que afecta la
intimitat de les persones. És per això que, com a conseqüència d’aquestes informacions,
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha manifestat que actuaria d’ofici
encara que no es produís una denúncia específica. Amb tot, sembla ser que
posteriorment hauria rebut la denúncia del sindicat UGT.
De la mateixa manera, la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears ha
obert unes diligències prèvies per veure si és precís obrir un expedient al respecte. Com a
conseqüència d’aquesta investigació interna, el Servei de Salut, depenent de la
Conselleria de Salut i Consum, sembla ser que ha interposat una denúncia davant el jutjat
de guàrdia d’Inca per tal que s’investigui la presumpta fuita d’informació de l’Hospital a
l’Ajuntament.
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Donat que les informacions periodístiques vinculen la presumpta filtració de dades amb la
utilització de les mateixes per part de membres del consistori inquer es fa precís que
l’Ajuntament d’Inca obri la seva pròpia comissió d’investigació per tal d’aclarir aquests fets.
Per tot això, el Ple adopta el següent ACORD:
L’Ajuntament d’Inca constituirà una comissió d’investigació integrada per un representant
de cada grup municipal amb la finalitat d’esbrinar allò ocorregut amb la presumpta filtració
de dades per part de l’Hospital d’Inca i, eventualment, de l’ús que se n’hagi pogut fer.”
Abans que el ponent de la Moció intervengui, el Sr. Batle sol·licita la retirada d’aquest punt
perquè el seu grup municipal entén que en aquest moment no pertoca. Hi ha una
denúncia interposada en el jutjat i correspon a altres administracions -amb les quals
l’Ajuntament no pinta res-, com pot esser la Conselleria de Sanitat, fer aquests
esbrinaments, i més que instar a crear una comissió d’investigació a l’Ajuntament d’Inca
s’hauria de fer al Parlament. No tenen accés a la informació i només poden parlar amb la
regidora, amb el regidor o amb el batle, però amb la resta no poden fer res. Per aquest
motiu pensa que no té sentit aquesta moció quan hi ha un procés judicial que tendrà totes
les pautes per aclarir aquest assumpte, en el qual ells són els primers interessats. Si el
grup del Sr. Rodríguez considera que s’ha d’investigar, és més coherent demanar-ho al
Parlament de les Illes Balears, que sí tendrà la possibilitat de saber l’origen d’aquesta
filtració de dades, si n’hi ha haguda, i que no l’hauria fet l’Ajuntament, sinó la Conselleria
de Sanitat.
El Sr. Caballero explica que presenten aquesta moció i sol·liciten la comissió perquè hi ha
hagut unes informacions als mitjans de comunicació sobre una presumpta filtració de
dades de l’Hospital d’Inca a membres de l’equip de govern d’aquest ajuntament i, com a
conseqüència d’aquestes notícies, hi ha hagut administracions que han actuat. Per una
banda, la Conselleria de Salut ha obert una investigació i sembla que ha interposat una
denúncia davant el Jutjat de Guàrdia d’Inca. Per les informacions periodístiques també ha
actuat, o feia comptes d’actuar d’ofici, però pareix esser que després hi ha hagut una
denúncia del sindicat UGT, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). És
evident que, en aquest cas, la informació de dades ha sortit de l’Hospital cap a membres
d’aquest ajuntament; per tant, de la mateixa manera que actua la Conselleria o l’AEPD, és
precís que l’Ajuntament d’Inca obri la seva pròpia investigació per tal d’aclarir aquests fets
que es coneixen a través dels mitjans de comunicació. Discrepa amb l’exposició del Sr.
Batle que només podrien cridar els regidors i el batle, ja que la comissió d’investigació de
l’Ajuntament podria cridar qui consideràs convenient, membres de l’Hospital o de la
Conselleria, per tal de fer-se la seva pròpia idea del que ha estat succeint, perquè no es té
aquesta informació de primera mà. Tot el que se sap és el que ha arribat a través dels
mitjans de comunicació i opina que quan un tema com aquest afecta el consistori és
procedent que l’Ajuntament obri la seva pròpia comissió d’investigació. Conclou que
aquesta és la intenció de la Moció i per això la presenten.
S’incorporen a la Sala el Sr. Rubert i el Sr. Ribera.
El Sr. Moreno manifesta que la notícia que ara fa tres setmanes -en data 6 de novembreva sortir a la llum pública a través d’un mitjà de comunicació per la presumpta utilització
de dades privades, per membres del grup municipal Partit Popular, de pacients
empadronats a Inca ha causat un gran impacte ciutadà. Però no creuen que només s’hagi
de crear una comissió d’investigació per aquesta alarma ciutadana, sinó perquè en aquest
plenari s’han de defensar els drets dels ciutadans, i els d’aquells dels quals s’ha duit a
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terme una presumpta utilització de dades privades sense la seva autorització en nom
d’aquest ajuntament -recorda que la presentació que es feia a les habitacions es feia en
nom de l’Ajuntament d’Inca. Aquest és el plenari, l’òrgan i el fòrum indicat per poder
discutir aquesta mala utilització del nom de l’Ajuntament d’Inca. Manifesta que tenen dret
a saber per què s’ha utilitzat el nom de l’Ajuntament d’Inca, presumptament per a un ús
privat i partidista i, a més de tenir-hi el dret, ho volen saber. Volen deixar ben clar que, des
del grup municipal socialista, no censuren les visites a l’Hospital per persones que es
dediquin a la política, i que només faltaria que no poguessin anar a visitar unes mares,
uns pares, uns veïnats, uns familiars; però, no accepten de cap de les maneres que es
faci una utilització d’un llistat amb dades personals i privades sense l’autorització
d’aquestes persones. Des del seu grup, criticaran sempre qualsevol vulneració de drets,
molt especialment al seu municipi. El plenari és l’òrgan competent a on poder vetllar pel
bon nom de l’Ajuntament d’Inca i pels drets constitucionals que tenen tots els ciutadans
empadronats en aquest municipi.
El Sr. Jerez s’incorpora a la Sala.
Quant al tema de les filtracions, el Sr. Moreno manifesta que el modus operandi, si ha
estat un o ha estat l’altre, de quina manera arribaven els llistats, etc, són temes que estan
en mans de la justícia i seran els jutges, els advocats i els fiscals qui hauran de dir si s’ha
produït o no delicte, però demana una responsabilitat política, quins regidors i batles
d’aquest ajuntament han utilitzat el nom de l’Ajuntament d’Inca i presumptament aquests
llistats en nom seu. En data 11 de novembre varen presentar un escrit al registre
d’entrada de l’Ajuntament sol·licitant tota una sèrie d’informacions, preguntes que a dia
d’ara no s’han contestat. Com a grup municipal, es dediquen a la política local i a vetllar
pel bon funcionament d’aquest ajuntament, no només orgànic, sinó també de la seva
imatge cap a l’exterior, de la utilització que es fa d’aquesta institució. Així, evidentment,
sigui a on sigui, vetllaran pels drets dels inquers i per la bona utilització del nom d’aquest
ajuntament.
Quant a la part política, el Sr. Moreno manifesta que els ciutadans que han pogut seguir
aquesta notícia des del dia 6 de novembre, en què va sortir a un mitjà de comunicació.
També saben que el grup municipal del PSIB-PSOE s’ha vist atacat contundentment per
part del grup municipal del Partit Popular, en lloc de donar respostes, de presentar proves
exculpatòries o contar el que haguessin volgut als ciutadans i als mitjans de comunicació.
El Sr. Moreno comenta que això és el que se sol dir que “la mejor defensa es un buen
ataque” i exclama ”¡manda narices!”. Qui presumptament està fent una utilització irregular
d’aquests llistats o qui està acusat de fer-la acusa el Partit Socialista d’estar al darrere de
tot, com si es tractàs d’un cas de la CIA, de l’FBI o de no sap quines històries.
El grup del Sr. Moreno defensarà els drets dels inquers allà a on sigui i diu ben clar davant
tots els ciutadans que poden estar mirant i escoltant el plenari que, si haguessin tengut
proves, ja estarien en el jutjat i no haurien anat a cap mitjà de comunicació a filtrar
aquesta informació. Considera que el que ha de fer l’equip de govern és contestar els
ciutadans i no intentar desviar l’atenció del vertader problema, perquè ja està bé que
darrerament Inca hagi de tenir aquesta imatge a causa de presumptes actuacions, si no
és per una cosa és per l’altra; i aquest fet afecta directament la imatge de la ciutat. Els que
estudien aquest curset de comunicació diuen que això és una pèssima gestió d’una crisi
que s’ha provocat a un grup de govern del Partit Popular i que ha afectat a tota la
institució, s’ha gestionat pèssimament; en lloc de donar explicacions als ciutadans s’ha
atacat directament un grup que, per altra banda, fins a dia 6 de novembre no els va
acusar de res. Davant la indefensió, el que l’equip de govern ha fet és atacar per intentar
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desviar l’atenció del vertader problema. L’equip de govern ha de contestar sobre les seves
presumptes visites polítiques amb una utilització irregular de llistes de pacients i sobre la
utilització del nom de l’Ajuntament d’Inca per a un ús privat i partidista. Per tots aquests
motius, entenen que és més que necessària una comissió d’investigació, perquè ha sortit
per tots els mitjans de comunicacions que entraven certs regidors a les habitacions de
l’Hospital dient que anaven en representació de l’Ajuntament d’Inca, sense oblidar que
l’Ajuntament d’Inca són tots, i que una cosa és l’equip de govern del Partit Popular i una
altra és l’Ajuntament d’Inca; aquí s’ha fet una mala utilització del nom de l’Ajuntament.
El Sr. García manifesta que sempre i sistemàticament hi han estat d’acord i han vist amb
bons ulls la creació de comissions d’investigació com a vehicle per aclarir qualsevol dubte
que s’hagi produït, però que, en aquest cas, tenen els dubtes funcionals d’aquesta
comissió d’investigació. Tenen molts dubtes si per investigar aquesta qüestió, que a més
ja ha estat reconeguda, si és necessària una comissió d’investigació.
El Sr. García entén que qui representa en cada moment l’Ajuntament és qui governa i vol
deixar molt clar que el seu grup pensa que visitar els malalts no és una qüestió per a
esser perseguida, entra dins la postura de cadascú fer-ho o no. Però, amb aquell escrit
que va aparèixer del batle anterior i amb els comentaris apareguts en premsa sobre la
remissió de llistats a determinats faxos o telèfons, no tenen cap dubte sobre la seva
utilització, i si una primera part no la veien negativa, sí la manera com s’ha
instrumentalitzat.
El Sr. García considera que, si es constituís aquesta comissió, amb les competències
municipals de tots els grups polítics, tendrien dret a demanar tot el que volguessin, però
també tendrien totes les possibilitats que se’ls contestàs que no tenen competències i que
no els informin. El Sr. García considera que, si la Conselleria de Salut ha fet una
investigació, ja és hora de fer-la pública i està convençut que amb els sistemes informàtics
ja se sap si aquells llistats han sortit o no i a on s’han enviat. Si es posa en marxa la
comissió, es poden trobar amb respostes d’aquest tipus o respostes que ja saben. L’única
cosa positiva seria la declaració de tots els que han visitat els malalts en nom de
l’Ajuntament d’Inca i que els expliquin com s’ha produït. Això es podria fer ara mateix en
aquest plenari, i se’ls pot explicar com ha succeït i si s’ha fet ús o no dels llistats que han
sortit de l’Hospital. Demana al Sr. Batle que contesti aquestes qüestions i els doni una
explicació, no periodística sinó real, si s’han utilitzat o no els llistats, si s’han rebut o no,
quin contingut tenien i quin ús se n’ha fet.
El Sr. García coincideix amb el grup PSIB-PSOE que al Ple pot quedar perfectament
aclarida aquesta qüestió. Valora la possibilitat que el grup dels Independents d’Inca es
personi al jutjat com a acusació, perquè si realment s’ha produït una utilització dels llistats
els pareix que es pot perseguir penalment. Resultarà després acreditat o no, i preguen i
esperen -perquè tenen total confiança en els jutjats- que els aclareixin el que ha succeït
en tota aquesta qüestió. Demanen que se’ls contesti si s’han utilitzat o no aquests llistats
per visitar els malalts de l’Hospital.
El Sr. García exposa que el grup dels Independents d’Inca no faria aquesta actuació
sistemàtica de visitar a tots els malalts de l’Hospital, perquè no ho ha fet mai, però no s’hi
oposa de forma radical si l’Ajuntament creu que és un servei. Ara bé, en tot cas visitarien
només els que vulguin ser visitats, perquè hi ha gent que vol ser visitada i gent que no ho
vol ser. Per tant, pensen que la comissió d’investigació no pot arribar a conclusions
encertades i que l’única possible es pot donar aquí, escoltant els regidors del Partit
Popular que diguin si s’han utilitzat o no els llistats per visitar els malalts; aquí acabaria
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l’actuació d’aquesta comissió d’investigació, i la Conselleria i el jutjat haurien de continuar
amb la seva labor. Són conscients que el que es digui aquí pot tenir o no una
transcendència; per tant, no exigeixen que se’ls contesti. Cadascú pot actuar com vulgui i,
si un valora que ha de callar i no ha de contestar, ho pot fer. En relació amb la comissió,
entenen que, si se’ls dóna una explicació, es poden donar per satisfets.
El Sr. Batle agraeix molt sincerament la lliçó pedagògica exposada en determinats punts
perquè han quedat aclarits i ell mateix els volia comentar. Comenta que està molt content
perquè, com el Sr. García ha dit, “tots hauríem de donar explicacions”. És ben conscient
que ha dubtat de parlar d’aquest tema perquè tot el que es diu acaba en els jutjats, per la
qual cosa s’han de mesurar molt les paraules; però, està molt tranquil i vol donar la cara al
plenari.
De la mateixa manera, el Sr. Batle ironitza agraint al ponent de la Moció el seu to quan ha
dit molt clarament “voldríem tenir una idea pròpia del que ha passat”, i que ja els han
jutjat, que ja són culpables i que ja estan condemnats, i no els donaran el gust perquè els
condemnin més. Qui els ha de condemnar que els condemni, però no
s’autocondemnaran, sobretot tenint la consciència clara. Pot entendre que als grups de
l’oposició els agradaria saber la veritat, els motius i, com que no té res a amagar, no hi
tendria cap problema, però ja els han condemnat i ja són delinqüents. Anar a visitar
malalts en aquest ajuntament pareix que significa delicte, quan ho fa tothom, perquè n’hi
ha molts que hi van. Quan ell ha anat a veure un malalt ho ha fet com a batle d’Inca,
perquè considera que ha d’estar a prop dels seus ciutadans quan ho passen malament,
sempre amb l’absolut respecte a la intimitat de l’individu, i allà a on no el volen no hi va.
Des que es va obrir l’Hospital es va decidir que dins les responsabilitats de l’Ajuntament,
equivocadament o no, hi havia la de visitar els malalts del municipi, com altres batles ho
feien a altres hospitals, o com fan altres batles d’altres municipis que també van a
l’Hospital d’Inca a visitar malalts. Normalment sol anar-hi el batle o els regidors de l’equip
de govern, que són els qui gestionen el dia a dia.
El Sr. Ribera s’absenta de la Sala.
El Sr. Batle confirma que les visites no són presumptes, sinó que són reals; hi han anat el
Sr. Pere Rotger, la Sra. Margalida Horrach, el Sr. Andreu Gili, el Sr. Bartomeu Martínez i
el tinent de batle en qualitat d’equip de govern, en nom del batle. Han estat visites
totalment de cortesia perquè molta gent està tota sola. Dir que anar a visitar un malalt és
per fer política li pareix totalment demagògic, i que a sobre es critiqui això quan altres
partits que estan a l’oposició també ho fan li pareix de vergonya.
El Sr. Batle manifesta que hi ha un tema delicat i important que són les llistes. Repeteix,
per activa i per passiva, que no tenien les llistes i que volien que s’aclarís aquest
assumpte; ara està en el jutjat, que és a on pertoca. Pot haver-hi una mala interpretació
de la carta que va fer l’anterior batle demanant a la gerència que li facilitàs la
documentació, i ja ho va explicar. De vegades es troben que van fer una visita a l’Hospital;
hi ha gent que es deixen de visitar i els diuen que a ells no han anat a visitar-los, i el batle
els explicava que hi anava perquè a Inca es coneixen tots, infermers, metges i molta gent,
que li informava que en tal està ingressat.
El Sr. Batle explica que el Sr. Ramis va aportar al diari la carta del batle que va sortir
publicada i que les llistes que varen sortir al diari no són seves.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.ajinca.net · CIF. P-0702700-F

36

Comenta que aquest tema és important perquè les visites als malalts han estat
qüestionades pel Sr. Moreno; s’ha posat en dubte a nom de qui es fan i amb quin motiu
dient que se n’ha fet un ús partidista i particular. Li demana que no mescli les visites, que
no ho censuren amb l’ús de les llistes, que ho censuren tots; les visites no són
presumptes, ni privades, ni partidistes, ni d’ús particular, sinó de cortesia i de respecte als
malalts, i s’han fet d’una manera continuada des que s’ha obert l’Hospital.
El Sr. Batle no s’oposaria a la constitució d’aquesta comissió d’investigació si hi hagués
qualque possibilitat de poder aclarir res; però, és difícil i, sobretot, hi ha un judici paral·lel
en els jutjats, que tenen totes les eines per aclarir aquest assumpte i l’equip de govern ha
de continuar amb la seva feina.
El Sr. Batle manifesta que aquest equip de govern mai ha polititzat amb l’Hospital d’Inca i
que sempre l’ha intentat defensar, perquè al final aquesta història no beneficia la imatge
de l’Hospital; s’ha posat en dubte molts professionals i molta gent que fa una bona feina,
cosa amb la qual creu que s’ha fet una política negativa. Assumeix que en poden tenir la
responsabilitat i la culpa, però que ho han alimentat entre tots, i sempre han tengut la cura
de dirigir-se directament a qui pertocava per cercar una solució.
El Sr. Caballero aclareix que respecta escrupolosament la presumpció d’innocència de
tothom i que tant en la redacció de la Moció com en les intervencions ho han deixat molt
clar. Vol recalcar que amb aquesta comissió d’investigació no es pretén fer un judici
paral·lel ni molt manco, ni fer un prejudici sense tenir coneixement dels fets. Precisament
el que demanen amb aquesta comissió d’investigació és saber quins són realment
aquests fets. Creu que la petició està fonamentada perquè tota aquesta qüestió afecta
l’Ajuntament d’Inca i els seus ciutadans, perquè han sortit relacionats no només membres
d’aquesta corporació, sinó també els ciutadans d’Inca. Insisteixen que, com a ajuntament,
com a corporació municipal, tenen dret a saber quina és aquesta veritat, o com a mínim
tenen dret a intentar esbrinar quina és aquesta veritat; tal vegada no arriben a la veritat,
però com a mínim s’ha d’intentar, i si hi ha possibilitats però no s’investiga, no n’hi haurà
cap. Conclou que l’única manera d’intentar-ho és crear aquesta comissió d’investigació.
El Sr. Caballero, quant als professionals que s’han posat en dubte, vol aclarir que el seu
grup en cap cas hi ha posat ningú. Opina que la millor manera d’exculpar a tots els
innocents és precisament sabent quina és aquesta veritat. Per tant, vol creure que aquest
equip de govern no té res a amagar i que donaran suport a la Moció.
El Sr. Moreno diu al Sr. Batle que creu no l’ha volgut escoltar i que no ha aconseguit el
seu objectiu d’intentar desviar l’atenció de tot el que havia dit, perquè ell mateix es
contradiu amb la seva anterior exposició. Li demana que no es presenti com una víctima
perquè ningú l’està massacrant ni condemnant absolutament en res; són al plenari de
l’Ajuntament d’Inca com a responsables polítics, i davant d’una proposta d’una comissió
d’investigació encaminada no a la utilització del nom de l’Ajuntament d’Inca per fer o no
les visites, sinó a la presumpta mala utilització d’aquests llistats que després s’aprofita per
fer les visites. Repeteix textualment: “Volem deixar molt clar que no censuram les visites a
l’Hospital de persones que es dediquin a la política”, només faltaria que una persona que
es dedica a la política no pogués anar a l’Hospital a visitar qualsevol. Demana al Sr. Batle
que no ho intenti desviar perquè això ha quedat molt clar i enregistrat, però que no
accepten la utilització de llistes amb dades privades per a un objectiu polític o partidari; en
això es reafirmen i això és el que censuren.
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El grup del Sr. Moreno no entén per quin motiu no volen aquesta comissió d’investigació,
perquè des del punt de vista de responsabilitat política municipal és important saber la
utilització que s’ha fet en nom d’aquest ajuntament, que no és propietat de cap partit
polític; l’Ajuntament d’Inca són tots els ciutadans, tant els que estan a l’oposició com els
que estan governant, independentment que l’equip de govern sigui qui pren les decisions.
El Sr. Moreno demana per què no es contesten les preguntes que varen fer dia 11 de
novembre per escrit al registre d’aquest ajuntament, i que són molt simples. Davant tot el
que ha sortit en els mitjans de comunicació, com a grup municipal i representants d’un
sector de la població d’Inca, els preocupa que el nom d’Inca i de l’Ajuntament surti
d’aquesta manera. Demanen amb quina periodicitat es feien aquestes visites, quin era el
seu objectiu, si els visitadors actuaven en nom de l’Ajuntament d’Inca i si confirmen que
es feien aquestes visites. Al Diario de Mallorca varen llegir que els regidors deien: “¡Hola!
Somos del Ayuntamiento de Inca. ¿Qué tal se encuentra?”, reproduït per un familiar en
una visita de regidors d’aquest ajuntament. El Sr. Moreno demana si és veritat que l’equip
de govern hi va anar en nom de l’Ajuntament d’Inca; si les visites als malalts eren de
caràcter polític o tècniques existencials, ja que el tema de la invasió de la intimitat dels
ciutadans és molt delicat; és un tema constitucional que hem de defensar tots, i podria ser
que aquestes visites estiguin incloses dins un programa d’actuació entre l’Hospital d’Inca,
el seu patronat -del qual el batle d’Inca és el seu president- i la pròpia Àrea de Salut de
l’Ajuntament d’Inca, com passa a altres ciutats, a on pugui haver-hi uns programes
d’actuació sociotècniques i existencials. Demanen, en cas de ser tècniques, quins tècnics
han fet aquestes visites. No els han contestat i diu que l’únic que pretén el Sr. Batle és
desviar l’atenció i aparèixer com una víctima; s’han de donar respostes clares als
ciutadans i, en aquest plenari, tenen la responsabilitat d’intentar que se’ls en doni una
sobre la utilització del nom de l’Ajuntament d’Inca.
Segons el Sr. Moreno, el Sr. Batle també es contradiu quan afirma que el grup socialista
va dur un paper al diari, quan el dia 6 sortia la notícia, i l’equip de govern el mateix dia al
matí fa una roda de premsa en la qual, en lloc d’intentar exculpar-se o donar explicacions,
ataca el Partit Socialista, la qual cosa surt el dia 7 al diari. Aquest registre que va fer
l’anterior batle, a on demanava per escrit aquests llistats, surt el dia 8; fins i tot hi ha
vídeos enregistrats en què surten declaracions del Sr. Jerez dient que darrere de tot això
està el Partit Socialista, el mateix dia que bota la notícia. Aquest registre de sortida de dia
4 de febrer de 2009 és un document públic a on l’anterior cap d’aquest ajuntament
sol·licita que es munti un mecanisme més àgil per tenir aquests llistats, que venien d’una
manera informal per part de professionals o de personal de l’Hospital. Quan l’equip de
govern els ataca i els acusa, el grup socialista surt als mitjans de comunicació, el dia 8, i
es defensa d’una cosa amb la qual no tenen absolutament res a veure. És l’equip de
govern qui ha de donar explicacions de per què ha sortit aquesta notícia i de la presumpta
acusació que els fan. Expressa que els preocupa seriosament que, amb aquestes visites
que entenen que s’han fet en nom de l’Ajuntament d’Inca, hi hagi malalts i familiars a qui
no els hi hagi agradat i presentin denúncies, i que la sanció vagi cap a l’Ajuntament. És
una qüestió que també es podria debatre en aquesta comissió per parlar-ne i intentar que
la institució no surti malmesa en tota aquesta situació.
El Sr. García vol deixar molt clar, i no vol que s’interpretin malament les seves paraules,
que no tenen cap inconvenient que qualsevol partit o fins i tot qualsevol representant del
govern municipal visiti els malalts, procurant no molestar els que no vulguin ser visitats.
Per tant, per aquest tema en concret, veuen innecessari obrir una comissió d’investigació.
Han demanat a la seva intervenció anterior que se’ls aclarís com es feien aquestes visites,
quin tipus de visites eren, i ha quedat més o manco explicat.
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Quant a la presumpta utilització dels llistats, el Sr. García comenta que és una qüestió que
s’introdueix dins l’esfera judicial, que els consta que l’actuació està en marxa i que
consideren que és el camp lògic a on s’ha de continuar. Per altra banda, la Conselleria de
Sanitat ja hauria de tenir clar si ha succeït amb el sistema informàtic, i creu que hi ha
coses que ja han d’estar ben clares. Pensa que l’Ajuntament ha de crear tot tipus de
comissions d’investigació per tal d’esbrinar tot allò que per si mateix pot aclarir, com ha
participat en temes de recollida de fems a on tota la documentació, tota l’actuació i el
100% de la informació es podia obtenir dins aquest mateix ajuntament; per tal motiu li
pareix positiu crear una comissió d’investigació en aquest sentit. El Sr. García creu que no
els facilitaran el total de la informació i que la Conselleria de Sanitat no els donarà els
llistats que s’entregaven; i és que encara que els hi volgués donar, ell no els voldria. El
que han de fer és instar la Conselleria perquè faci les seves investigacions, pel bon nom
de tots els treballadors de l’Hospital, i personar-se, si volen, als jutjats com a acusació
particular o de la forma que sigui.
Per tant, la conclusió seria parcial i no es podria esbrinar el final de l’assumpte, per la qual
cosa el Sr. García té els seus dubtes. Sempre ha estat a favor de les comissions
d’investigació en temes absolutament municipals, però, en aquest sentit, ja tenen el
plenari per contestar tot el que es vulgui respondre. Vol deixar molt clar que, de resultes
de totes aquestes informacions, si es demostra i s’acredita una conducta políticament
incorrecta per part de l’equip de govern, exigiran responsabilitats polítiques, que són les
que es poden exigir en els plenaris. Els faxos o la carta ja es deuen haver presentat en el
jutjat i, si pot esser considerat delicte, el jutjat actuarà. Li sap greu coincidir amb segons
qui, en aquest cas no amb el Sr. Batle, però sí amb qualcú que fa uns moments llançava
acusacions sense proves. Si tenen proves, s’han de mostrar, i si es diu una cosa, s’ha de
tenir proves que la fonamentin. En aquest sentit, han de deixar pas a la Conselleria i al
jutjat, i estar atents al que passa en aquestes dues esferes.
El Sr. Caballero agraeix al Sr. Batle l’ús de la paraula, atès que és el ponent de la Moció i
ha estat el més breu de les tres intervencions. Manifesta que la millor manera de no
arribar al final és no començar.
El Sr. Batle està d’acord amb el Sr. Rodríguez, però opina que no és l’Ajuntament, sinó la
Conselleria, la responsable d’obrir aquesta comissió d’investigació, ja que la presumpta
filtració de dades parteix de la Conselleria i no de l’Ajuntament. Exposa que no té res a
amagar, però que contínuament se sol·liciten comissions d’investigació per qualsevol
cosa, fins i tot arriba a resultar ridícul; tendria sentit si la denúncia no s’hagués interposat
en el jutjat.
Quant a l’atac dels llistats, el Sr. Batle explica que feia mesos que els mateixos periodistes
li demanaven per aquestes llistes, perquè el Sr. Ramis havia anat als diaris parlant de la
seva existència. La carta era pública, s’havia dut al plenari, era un document amb registre
d’entrada, i el grup del PSIB-PSOE la va dur al diari. Fa quatre anys que es va obrir
l’Hospital i mai han rebut un mal gest, una mala cara o una mala paraula, i el Sr. Moreno
ja anuncia que sortiran denúncies dels malalts.
El Sr. Batle és el primer interessat que això s’aclareixi en el jutjat i, si la seva regidora o
els seus regidors li diuen que no tenen cap llista, ho creu i ho té ben clar. S’han de
diferenciar les visites dels llistats; van a fer visites i no se n’han amagat, però no han
utilitzat cap llistat. El conseller el va cridar divendres al matí, i és molta casualitat que amb
tants de dies com hi ha se’ls hagi denunciat el mateix dia del Dijous Bo. Vol aclarir que el
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president del Patronat de l’Hospital no és ell, sinó el Sr. Pep Tomàs, director general de
Salut.
Vol tranquil·litzar el Sr. Caballero dient que no tenen res a amagar, però que no poden
votar a favor d’aquesta moció, que fins i tot al principi ja li ha demanat que retirassin.
El Sr. Batle comunica al Sr. Secretari que poden passar a votació.
El Sr. Ramis demana intervenir per al·lusions, ja que li han fet unes acusacions.
El Sr. Batle al·lega que ells també han al·ludit al Sr. Rotger, qui no es troba a la Sala, i que
no ha fet cap acusació sinó que ha exposat allò que ell sabia i que no li donarà la paraula.
El Sr. Ramis insisteix en que el Sr. Batle li ha fet una sèrie d’acusacions i s’aferra al
reglament per fer ús de la paraula i demanar que el Sr. Secretari es pronunciï al respecte.
El Sr. Moreno diu que el Sr. Batle està obsessionat i el Sr. Batle adverteix al Sr. Ramis
que no admetrà més faltes d’educació del seu regidor, el Sr. Moreno, i comunica
novament al Sr. Secretari que es pot passar a votació.
Seguidament es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat: set (7) vots a favor
dels grups municipals del PSIB-PSOE i el PSM-Entesa Nacionalista, dotze (12) vots en
contra del grup municipal del Partit Popular i una (1) abstenció del grup municipal dels
Independents d’Inca.
Atès el resultat de la votació, la Moció del grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista per
constituir una comissió d’investigació sobre la presumpta filtració de dades a l’Hospital
d’Inca no resulta aprovada.
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE AMB
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

MOTIU

DEL

DIA

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 (20).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE amb motiu del Dia
Internacional contra la Violència de Gènere, de data 21 de novembre de 2010, de la qual
fa lectura la Sra. Sabater i que transcrita textualment diu:
“El Grup Municipal del PSIB-PSOE a l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert a l’art.
97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del Reglament
orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent proposició amb motiu del 25 de
novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
En aquest dia, els inquers i inqueres volem mostrar el nostre reconeixement al coratge i la
valentia de tantes dones que, dia a dia, assoleixen superar la por i les barreres
psicològiques, socials, familiars, religioses, per a rebel·lar-se contra el seu maltractador i
denunciar-lo davant la justícia.
Avui més que mai és necessària la complicitat de tots els homes i dones d’aquest país per
lluitar contra aquesta violència. Perquè el problema és de tots i no només de les víctimes,
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i és també de tota la societat el deure de la denúncia.
Si davant una agressió giram el cap i callam, estam col·laborant a crear espais d’impunitat
per als agressors i a incrementar el patiment de les víctimes, majoritàriament dones, però
també dels seus fills i filles.
Aquests dies hem viscut molt de prop un d'aquests actes de violència de gènere, una
dona que vivia a Pollença ha estat brutalment assassinada pel seu marit.
En el que va d’any, 63 dones (3 a la Comunitat balear) i 4 nins han estat assassinats per
violència masclista. I es calcula que, aproximadament, 800.000 infants pateixen, en el seu
entorn i amb gran intensitat, la violència de gènere. Aquests menors necessiten una
protecció especial i el suport de tota la ciutadania per sortir de l’espiral de violència que
sofreixen.
A més, aquests models violents i rols de gènere erronis, poden conduir a repetir aquestes
conductes, tant en el paper de víctima com d’agressor. Sabem que els infants que creixen
en aquestes llars pateixen seqüeles que poden durar tota la vida; disminució del
rendiment escolar, insomni, malsons, fòbies, ansietat, agressivitat..., són només alguns
dels símptomes que presenten els i les menors que han conviscut amb la violència de
gènere.
El passat mes d’abril, el Govern promogué destinar un pressupost específic per a la
prevenció i protecció de les víctimes infantils de la violència de gènere i elaborà un
Protocol d’actuació per a les comunitats autònomes, que ara s’han de posar en marxa de
manera urgent.
Però no basta amb la protecció institucional, per més que aquesta existeixi i sigui cada
vegada major: la denúncia és l’única porta per posar en funcionament tot el sistema de
protecció, tant per a les dones com per a tot el seu entorn.
Aquest any assistim a un trist escenari: la majoria de les dones assassinades no havien
denunciat els seus maltractadors i, per tant, no havien pogut ser protegides. El silenci és
el millor còmplice dels maltractadors perquè els proporciona la total impunitat i una ampla
llibertat per cometre els seus brutals actes. Per això és tan important la denúncia dels
agressors.
Des del Partit Socialista volem fer una crida a la consciència de tota la ciutadania d’aquest
país per mobilitzar-nos contra els maltractadors, perquè no trobin cap escletxa d’impunitat
per als seus terribles actes.
Amb la lleialtat i corresponsabilitat de totes les administracions, amb la unitat de totes les
forces polítiques contra el maltractament, amb el Poder Judicial aplicant la Llei orgànica
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i amb l’esforç i compromís
de tota la ciutadania aconseguirem eradicar la violència de gènere.
Per tot això exposat, el Grup Municipal Socialista presenta la següent Proposició:
•

L’Ajuntament d’Inca es compromet a promoure, a través dels mitjans públics de
comunicació, programes específics de sensibilització de la societat contra la violència
de gènere a fi de contribuir de manera decisiva a l’eradicació d’aquesta terrible xacra.
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•

L’Ajuntament d’Inca es compromet a dur a terme els acords que, sobre protecció de
menors exposats a entorns de violència de gènere, foren assumits per les comunitats
autònomes en la reunió del Consell Sectorial d’Igualtat celebrat l’abril d’aquest any
2010, amb la posada en marxa del sistema de protecció especialitzada de menors i
d’elaboració del Protocol d’atenció a aquests.

•

L’Ajuntament d’Inca es compromet a promoure, una major formació especialitzada i
una major implicació de la Policia local en la protecció de les víctimes de violència de
gènere”.

S’absenten de la Sala el Sr. Moreno i el Sr. Garcia.
Una vegada llegida la Moció, la Sra. Sabater vol oferir a tots els grups polítics, que quasi
sempre hi estan d’acord, presentar la Moció com a declaració institucional.
El Sr. Rodríguez manifesta que, en un dia com aquest, els representants de les
institucions tenen el deure de fer una reflexió col·lectiva de cara a la implicació de la
societat contra la violència de gènere. No es pot transigir que aquesta xacra es mantingui
en la societat i cal posar un sobreesforç per trencar la dinàmica criminal a fi de protegir les
víctimes de la violència de gènere. En un dia com aquest, cal mostrar tots els
reconeixements envers totes les dones que dia darrere dia aconsegueixen superar la por i
totes les barreres aixecades i rebel·lar-se contra els seus maltractadors. Des del seu grup
municipal volen agrair l’oportunitat de poder manifestar el seu màxim suport per continuar
treballant tots junts perquè cada dia se sentin més protegides i més segures, i que les
administracions les dotin amb els recursos necessaris d’atenció integral.
La Sra. Horrach espera que entre tots acabin i eradiquin aquesta xacra social tan forta.
Vol fer un matís referent a la Moció; comenta que pot entendre el primer punt de la
proposició i que no només ho intentaran, sinó que té clar que aconseguiran que a través
del gabinet de premsa, dels comunicats al diari i de les falques de ràdio, promouran la
sensibilitat contra aquesta violència de gènere; quant al tercer punt, farà també una petició
a l’EBAP perquè proporcioni formació específica en aquest tema; respecte a la implicació
de la policia, i atès el protocol vigent que hi ha establert, la primera assistència la fa la
Policia Local i automàticament després es deriva a la Guàrdia Civil.
La Sra. Horrach entén que s’ha de retirar el segon punt perquè existeix un conveni entre
el Ministeri d’Igualtat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual només
contempla actuacions municipals per a l’Ajuntament de Palma, i per a la resta dels
municipis no hi ha cap intervenció a haver-se de fer. La Comunitat Autònoma rep
aproximadament 181.700 euros, més 38.000 euros a càrrec de menors, per mantenir
aquestes cases d’acollida. Vol recordar que el subministrament, per exemple, del casal de
les dones d’acollida d’Inca, el fa aquest ajuntament, perquè esta conjuntament al mateix
habitatge del menjador social, i no li correspon, però ho han retirat; o sigui, que de
col·laboració per part d’aquest equip de govern, n’hi ha. Per tant, cal substituir el
començament del segon punt de la següent manera: “L’Ajuntament d’Inca es compromet,
dins les seves possibilitats, a dur a terme els acords...”, ja que l’Ajuntament no s’hi pot
comprometre.
Atès que tots els membres del plenari hi estan d’acord, la Moció del grup municipal PSIBPSOE amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere es declara aprovada
amb la rectificació abans esmentada per assentiment de tots els grups municipals (18).

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.ajinca.net · CIF. P-0702700-F

42

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE PER ELABORAR UNA ORDENANÇA
PER REGULAR ELS LOCALS QUE PRESTIN SERVEIS EN MATÈRIA DE
TELECOMUNICACIONS I LOCUTORIS TELEFÒNICS
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 (18).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal PSIB-PSOE per elaborar una
ordenança per regular els locals que prestin serveis en matèria de telecomunicacions i
locutoris telefònics, de data 23 de novembre de 2010.
El Sr. Ramis explica que aquesta moció es basa en els canvis que ha sofert la nostra
ciutat, que suposen noves reglamentacions i que, en cas de no fer-les, poden consignar
diferents problemes, com els que en aquests moments s’han produït. La seva proposta és
per demanar l’elaboració d’una ordenança per tal de regular els locals que presten serveis
en matèria de telecomunicacions o locutoris telefònics.
El Sr. Ramis fa lectura de la moció, que transcrita textualment diu:
“La nostra societat a nivell local és rica i dinàmica, profundament influïda per les
importants transformacions socials, econòmiques i culturals que s’han vingut
experimentant en els últims temps. Amb l'aparició de les noves tecnologies els canals de
comunicació s'han desenvolupat amb una facilitat que abans no existia, així com la
prestació de serveis de telecomunicacions.
Sense voler envair la competència corresponent a l'Administració estatal i autonòmica, és
cert que l'Administració municipal ha d'intervenir dins aquest procés dins els límits que li
corresponen.
D'aquesta manera, l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix les matèries que són objecte de competència en els municipis,
incloent-hi la de protecció civil, ordenació i gestió urbanística, i la defensa d'usuaris i
consumidors.
Pel que en exercici de les competències atorgades per Llei li correspon al municipi: la
regulació de l'activitat que desenvolupen els locals que donen servei en matèria de
telecomunicacions.
Amb aquesta finalitat, fer una ordenança que estableixi les condicions en què s’ha de
donar aquest servei, condicions de l'immoble, metres, horari, quins productes es poden
comercialitzar de manera que el consumidor trobi la protecció adequada i en l’exercici dels
seus drets: exigència de ventilació, aire condicionat i calefacció, establir una capacitat
mínima dins les cabines, de manera que es garanteixi la intimitat de l’usuari i l’eliminació
de barreres arquitectòniques que, a vegades, impedeixen l'accés dels minusvàlids.
Un altre objectiu d'aquesta regulació és equilibrar l'exercici d'aquesta activitat empresarial
en tota llibertat, al mateix temps que s'eviten tots aquells inconvenients que es produeixen
per a la resta de veïnats, com poden ser les aglomeracions que s'originen a les portes
d'aquests establiments en horaris nocturns, amb els conseqüents renous per als veïnats,
etc.
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Creiem que amb una ordenança el que s'ha de pretendre és arribar a les exigències
socials del moment, de manera que l'activitat legislativa pugui acompanyar els canvis que
experimenta la nostra societat.
Per tots aquests motius, i amb la intenció de facilitar la integració dels locutoris dins els
comerços de la ciutat, sense molestar a la resta, el grup municipal del PSIB-PSOE,
presenta a la consideració del plenari d’aquesta corporació la següent proposta d’acord:
•

L’Ajuntament d’Inca es compromet a l’elaboració d’un reglament o ordenança per a la
regulació dels locals que prestin servei en matèria de telecomunicacions o locutoris
telefònics”.

El Sr. Ramis explica que durant els darrers anys hi ha hagut una incorporació d’aquests
negocis i que moltes vegades s’han presentat protestes i dificultats de veïnats,
precisament perquè aquesta matèria no està regulada. La normativa contempla molts
d’aquests paràmetres quan es dóna una llicència d’activitats, com l’eliminació de barreres,
però hi ha altres conceptes que no estan regulats. Per resoldre aquestes possibles
problemàtiques que es poden produir creuen necessari que, des d’aquesta corporació,
s’elabori un reglament que farà millorar el funcionament d’aquestes instal·lacions.
El Sr. Rodríguez manifesta estar-hi molt d’acord, tant que fins i tot du la redacció d’un
reglament que ha elaborat per si a qualcú li convé tenir-lo com a document base per fer
aquesta feina. Vol recordar que encara tenen pendent una moció que presentaren sobre
una reglamentació de caixers automàtics, que han passat mesos i que encara no s’ha fet
res. Aquesta vegada són previsors i porten la feina feta per veure si surt d’una vegada, ja
que, quan n’han presentat qualcuna i no l’han duita feta, passen mesos abans de tenir
una cosa aprovada per unanimitat al plenari.
El Sr. Seguí manifesta estar-hi d’acord, que és un tema que ja s’ha discutit a distintes
comissions i que tots coincideixen que s’ha produït un canvi significatiu des de fa poc
temps. El bessó d’aquesta moció és que han proliferat d’una forma molt aleatòria i amb
una mica de descontrol. Arran d’aquestes proliferacions l’Ajuntament de Palma va crear
un reglament, però la distribució s’ha declarat anticonstitucional i no la podem limitar. En
qualsevol cas, a la pròxima Comissió Informativa el departament jurídic informarà sobre
aquest tema, perquè es pot regular molt poc, com els metres o les condicions, encara que
ja estan regulades en la llei d’activitats. Val la pena insistir-hi, i potser trobaran entre tots
qualque punt que es pugui fer en unes condicions no tan àgils com s’està fent en aquest
moment. Dóna el seu suport a la Moció i lamenta no tenir la possibilitat d’aquesta limitació,
però pensa que la imaginació ha de ser suficient per poder combatre el problema.
El Sr. Ramis agraeix el suport dels grups polítics i als seus companys del grup PSMEntesa Nacionalista per la feina que han fet. Comenta que ells també han cercat per la
xarxa i que tenen un document que pot servir de base per esser estudiat; creu que una
ordenança en aquest sentit resoldrà molts problemes, i reunits podran elaborar una
ordenança positiva per al municipi, sempre dins les seves competències.
El Sr. Seguí afegeix que moltes vegades es fan declaracions d’intencions, però que la
realitat sovint imposa el que es pot o no fer. Quant a l’assumpte dels caixers, l’han tractat,
però en aquests moments tots els municipis que ho tenen estan imputats, han recorregut i
encara no hi ha sentències definitives, però tenen la precaució de no fer les coses que
després es puguin tornar enrere.
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Seguidament 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 PSIBPSOE per elaborar una ordenança per regular els locals que prestin serveis en matèria de
telecomunicacions i locutoris telefònics.
El Sr. Batle informa que, a petició del Sr. Jerez i del Sr. Seguí, es fa un recés per parlar
amb els altres grups polítics de la proposta que es du per urgència relativa al conveni
d’ajut econòmic al Club Bàsquet Mallorquí.
Després d’un recés d’una hora de duració, s’incorporen a la sessió tots els membres del
plenari.

12. MOCIONS URGENTS
A. PROPOSTA DE BATLIA RELATIVA AL CONVENI D’AJUD ECONÒMIC AL CLUB
BÀSQUET MALLORQUÍ
Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de Batlia relativa al conveni d’ajut econòmic al Club
Bàsquet Mallorquí, de data 26 de novembre de 2010, i que transcrita textualment diu:
“Després de les reunions i converses mantingudes amb l’equip directiu del Club Bàsquet
Inca amb l’Ajuntament d’Inca, a on s’ha posat en evidència la greu situació econòmica del
Club, ens han sol·licitat la modificació del conveni aprovat pel Ple de dia 3 de setembre de
2010.
Dita modificació consisteix a subvencionar les despeses realitzades pel Club Bàsquet
Mallorquí durant la temporada 2010/2011, entre els mesos de juliol i novembre per un
import de 312.000 euros que seran abonats en quatre anualitats, iniciant-se el primer
pagament l’any 2012, a raó de 78.000 euros anuals.
Atès que des de l’Ajuntament es valora molt positivament la labor de foment de l’esport
que realitza el Club Bàsquet Mallorquí a tots els nivells tant a l’esport base com al
professional, així com la promoció que realitza de la ciutat d’Inca de cara a l’exterior tenir
un equip que juga a la Lliga ADDECO PLATA.
Per tot això, s’eleva a la consideració de l’Ajuntament en ple les següents propostes
d’acord:
Primer.- Deixar sense efecte el conveni aprovat per acord de Ple de dia 3 de setembre de
2010 entre el Club Bàsquet Mallorquí i l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat
Física.
Segon.- Aprovar un nou conveni entre l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Activitat
Física i el Club Bàsquet Mallorquí que fa referència a l’ajut econòmic destinat al Club
Bàsquet Mallorquí pels anys 2012, 2013, 2014 i 2015.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.ajinca.net · CIF. P-0702700-F

45

Tercer.- Facultar el Sr. Batle per a la firma de dit conveni.”
“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE CONVENI AMB EL CLUB
BÀSQUET MALLORQUÍ QUE ES PRESENTA AL PLE DE DIA 26 DE NOVEMBRE DE
2010
El conveni que es presenta preveu l’aprovació per part de l’Ajuntament d’Inca d’una
subvenció al Club Bàsquet Mallorca de 312.000 euros que seran justificats en factures i
despeses de la temporada esportiva 2010/2011. El pagament de dita subvenció es preveu
que es realitzi en quatre anualitats a partir de l’any 2012.
Cal indicar que dit conveni romp el principi d’anualitat de la despesa previst a l’art. 176 del
RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, que estableix com
a norma general que amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses del pressupost general
sols poden contreure obligacions derivades d’activitats i prestacions que es realitzin dins
l’any natural del propi exercici pressupostari; ja que la justificació de l’ajud que es proposa
són de despeses realitzades dins l’any 2010 i l’ajud no serà pressupostat ni pagat fins
l’any 2012 i següents.
També cal indicar que no podem dir que ens trobem davant una despesa plurianual, ja
que l’art. 174.2 e) del RDL 2/2004, estableix la possibilitat de realitzar despeses
plurianuals, sempre que s’iniciï l’execució de la despesa en el propi exercici i es continuï
en els exercicis posteriors. En el cas que ens trobam, la totalitat de l’activitat que es
subvenciona i justifica es realitza l’any 2010 i el pagament de la subvenció i la seva
imputació a pressupost no es farà fins l’any 2012 i següents.
Per tot l’exposat, cal considerar que el que es preveu amb aquest conveni és un
pagament aplaçat de la subvenció, forma de pagament que va en contra del que estableix
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Per tot això, s’informa desfavorablement la proposta d’aprovació del conveni entre el Club
Bàsquet Mallorquí i l’Ajuntament d’Inca”.
“D’una banda, el Sr. Rafel Torres Gómez, president de l’Organisme Autònom Institut
Municipal d’Activitat Física (IMAF) i batle-president de l’Ajuntament d’Inca, facultat per a
atorgar aquest document per acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de novembre de
2010 i assistit en aquest acte pel secretari accidental de la corporació, Sr. Guillem Corró
Truyol.
I d’altra el Club Bàsquet Mallorquí, representat en aquest acte pel seu president, Sr.
Antoni Ramis Perelló, major d’edat, veí d’Inca, amb DNI núm. 43010891V, facultat per a
atorgar aquest document per acord de la seva Junta Directiva.
Reconeguda per les parts la capacitat legal necessària per a atorgar el present conveni
EXPOSEN
I.

És finalitat de l’Organisme Autònom IMAF (endavant OA IMAF) la promoció,
l’organització i el patrocini de qualsevol esdeveniment relacionat amb l’activitat
esportiva. Des d’aquest aspecte, l’OA IMAF, d’acord amb els seus estatuts, pot signar
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convenis de col·laboració amb entitats, organismes i amb particulars per tal de
coordinar iniciatives que tendeixin a fomentar la pràctica de l’activitat física.
II.

En aquest sentit, l’OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca valora molt positivament la feina
de foment i la pràctica del bàsquet de base que desenvolupa el Club Bàsquet
Mallorquí, conjuntament amb la promoció de la ciutat d’Inca arreu de tot Espanya,
com a conseqüència de la participació d’un equip professional a la lliga ADECCO
PLATA.

III.

L’OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca, des de fa uns quants anys, ha anat atorgant
anualment un ajut econòmic al Club Bàsquet Inca i posteriorment al Club Bàsquet
Mallorquí destinat a sufragar les despeses generades pels equips de base i també
pel mateix equip professional. En vista d’això, la intenció d’ambdues parts és la de
donar continuïtat a l’esmentat ajut econòmic, en un moment difícil econòmicament
parlant manifestat reiteradament pel Club Bàsquet Inca, i ara pel Club Bàsquet
Mallorquí, per la qual cosa, i a petició del Club de Bàsquet, es proposa fixar un ajut
econòmic que serà fet efectiu a partir de l’any 2012 i fins al 2015.

Per tot això, les dues parts, conscients d’unir esforços, tenint com a marc el present
conveni de col·laboració, de mutu acord
CONVENEN
Primer.- En aquest acte l’OA IMAF, representat pel Sr. Rafel Torres Gómez, es
compromet a aportar al Club Bàsquet Mallorquí la quantitat total de TRESCENTS DOTZE MIL EUROS (312.000,00€) per tal de finançar les despeses
presentades de la lliga 2010/2011 (realitzades en els mesos de juliol 2010 fins
al novembre 2010), de l’equip professional de la Lliga Adecco Plata i dels
equips base del club.
Dita quantitat serà abonada en quatre anualitats abans de dia 1 d’abril de cada
any, d’acord amb la següent distribució:
ANUALITAT

2012
2013
2014
2015
TOTAL

SUBVENCIÓ PER A L’EQUIP
PROFESIONAL LLIGA ADECCO PLATA
PELS EQUIPS BASE

78.000,00 €
78.000,00 €
78.000,00 €
78.000,00 €
312.000,00 €

Segon.-

El Club Bàsquet Mallorquí es compromet a destinar les quantitats rebudes per
l’OA IMAF a les finalitats que li són pròpies i d’acord amb l’esmentat abans.

Tercer.-

Justificació.

Per tal de justificar la subvenció caldrà presentar:
- Acreditació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la
subvenció, amb la presentació d’una memòria.
- Certificació d'estar al corrent de pagament amb la Tresoreria de la Seguretat
Social i amb la Hisenda pública.
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- Declaració o certificació d’haver complit la finalitat de la subvenció mitjançant la
realització de les activitats/projectes per als quals fou concedida (s’adjunta
model).
- Relació detallada de les subvencions o ajuts obtinguts d’altres administracions
públiques, pel mateix concepte o, en cas contrari, declaració de no tenir altres
subvencions públiques o privades pel mateix concepte.
- Presentació del compte justificatiu de la despesa subvencionada (s’adjunta
model).
- Presentació de factures o rebuts originals que indiquin les dades següents:
-

Raó social i NIF del proveïdor/destinatari.
Raó social i NIF del club.
Expressió detallada del servei prestat i/o material subministrat.
Import total (l’import total com a mínim ha de ser el de la quantitat atorgada).

Dita documentació haurà de ser presentada en el termini d’un mes des de la finalització
de l’any que es justifica.
La tramitació del pagament de les subvencions es realitzarà d’acord amb les anualitats
establertes per transferència bancària.
En tot allò no previst en les presents bases, s’aplicaran les d’execució del pressupost de
l’IMAF i del Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca de l'exercici en curs.
Quart.-

El Club Bàsquet Mallorquí es compromet a fer constar la col·laboració de l’OA
IMAF en totes les activitats que dugui a terme durant tots els anys de vigència
d’aquest conveni.

Cinquè.- Escaurà la resolució del conveni en els supòsits següents:
1. Incomplir, per part del Club Bàsquet Mallorquí, les seves obligacions.
2. Per acabament dels terminis del conveni.
Quan concorri qualsevol de les causes de resolució abans pactades, l’OA IMAF requerirà
el Club Bàsquet Mallorquí perquè en el termini d’un mes compleixi amb les seves
obligacions i, en cas de que es produeixi un incompliment reiterat o no es justifiqui la
totalitat de la subvenció rebuda, el Club Bàsquet Mallorquí haurà de reintegrar a l’OA
IMAF les quantitats rebudes i no justificades, i es declararà resolt el present conveni.
Conformes amb el present conveni, el signen les parts, per duplicat exemplar i a un sol
efecte, en el lloc i la data assenyalats al capdamunt del document”.
El Sr. Batle manifesta que la modificació del conveni aprovat al plenari entre el Club
Bàsquet Mallorca i l’Ajuntament d’Inca venia justificada per donar una subvenció de quatre
anualitats per avançat per poder fer front a les seves despeses. Aquest conveni aprovat
es va dur a negociació amb l’entitat bancària corresponent per part de l’entitat esportiva,
però l’acord adoptat al plenari no va ser suficient. El Club va demanar la intervenció de
l’Ajuntament i l’única solució que es va trobar va ser que no es condicionassin les futures
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temporades, sinó que es fessin les despeses d’enguany. Els objectius del Bàsquet i de
l’Ajuntament eren els mateixos, que pogués acabar la temporada i pogués continuar. El
conveni que es presenta avui és exactament el mateix canviant la justificació econòmica;
és a dir, el bàsquet havia de justificar la temporada des del 2012 al 2015, i ara hauran de
justificar la temporada actual, 2010-2011. El motiu d’aquest canvi és que no existeix la
possibilitat de negociar amb l’entitat bancària d’una altra manera.
El Sr. Batle sap que és un tema difícil que implica certa responsabilitat i la vol assumir,
perquè entén que l’objectiu principal és que el Bàsquet no desaparegui i pugui continuar.
Dit això, han meditat, han fet el recés per intentar parlar amb els altres grups, i creu que la
situació és clara i que, si no aproven aquest conveni, està ben convençut -i així li han
transmès els diferents directius i els diferents testaments del Club- que és inviable la seva
continuïtat. Han presentat un pla de viabilitat econòmic per a dues temporades, hi ha un
compromís per part de la directiva de fer tot el possible per mantenir el projecte esportiu i,
encara que a la vida les garanties totals no existeixen, considera que un projecte esportiu
tan emblemàtic com és el Bàsquet ha de tenir continuïtat. Reconeix que són moments
difícils, ha parlat amb la majoria dels regidors del seu grup, a qui agraeix la seva
complicitat, i respecta les decisions dels altres grups municipals. Ara bé, la responsabilitat
és del batle i del seu equip de govern, i la vol assumir, perquè creu que el fi està justificat.
Hauria preferit no haver arribat a aquesta situació i tenir sobrant econòmic, i que tot anàs
bé, però la realitat és aquesta.
El Sr. Moreno lamenta des del seu grup les formes amb què s’ha portat aquest tema. Pot
entendre que és una situació administrativament difícil, a la qual ja varen donar el seu
suport votant al passat plenari de data 3 de setembre a favor d’un conveni a través del
qual l’Ajuntament d’Inca es comprometia a avançar quatre anys seguits, des de l’any 2011
en què acaba el conveni vigent amb el Club, i en el qual es comprometia des del 2011 fins
al 2015 a avançar aquestes subvencions. Lamenten les formes perquè aquesta setmana
han tengut una reunió de portaveus en què es va demanar tota una sèrie de
documentació que el Club els va facilitar el mateix dimecres, un pla de viabilitat a on
queda demostrat que el Club té una línia de treball, un projecte i un futur; però cinc minuts
després de les onze, quan encara no havia començat el plenari, se’ls facilita el conveni
que avui van a votar. Han vengut moltes vegades a plenari amb aquest tema i en el fons,
el Club, el suport social que té, la implicació de moltíssimes persones que han posat fins i
tot firmes i patrimoni perquè aquest projecte surti endavant, es mereix almanco un altre
tracte i una altra manera de fer les coses. No coneixen aquest projecte i no coneixien el
demolidor informe tècnic que l’acompanya; un informe de la Sra. Interventora que deixa
molt clar que és un informe desfavorable i que no dóna suport tècnic a aquest conveni.
El Sr. Moreno ha deixat molt clar a la directiva del Club durant aquests dies que tenen tot
el seu suport, però votar en contra d’aquest informe tècnic és una situació greu i difícil a la
vegada. Ja els han demanat abans del recés si hi havia una altra manera de vincular
aquesta ajuda, amb la qual sempre s’ha implicat el seu partit a través de l’Ajuntament,
però les condicions s’han acabat, sobretot apel·lant a les formes de com s’ha duit aquest
tema.
El Sr. Rodríguez manifesta que el seu grup mai votarà a favor d’un informe desfavorable
del servei tècnic d’aquest ajuntament. Fa temps que demanaven un informe que donàs
validesa a tot allò que l’equip de govern deia que els informes eren favorables, i ara
resulta que l’informe dels tècnics és desfavorable. Demanen molta prudència i creu que,
atès que el dilluns varen tenir una reunió de portaveus i no el varen aportar -suposaren
que no s’havia elaborat-, el millor seria que aquest informe duit avui precipitadament quan
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faltaven cinc minuts per a les onze quedàs damunt la taula. No són les seves maneres
d’obrar i menys en temes tan importants com aquest. Sentint-ho molt, hi votaran en contra
si la proposta no es deixa damunt la taula.
El Sr. García considera que pel to i per l’ambient que ha agafat la sessió aquest és un
tema gens agradable i, com que en el seu moment ell va estar implicat en qüestions
esportives, creu que és conseqüència d’una política de subvencions mal administrada des
de fa anys, i d’una situació mal administrada políticament des de fa anys.
Quant al tema de subvencions, sense personalitzar en el bàsquet ni en el futbol, hi ha una
sèrie de condicions que sistemàticament s’han incomplit i el batle ho sap, perquè quan era
responsable d’Esports el seu partit sempre incidia en el control de la viabilitat del projecte.
Aquest era un tema que sistemàticament es deixava de costat i s’agafaven altres camins i
altres qüestions de futur. Contínuament el corregeixen quan diu Bàsquet Inca en lloc de
Bàsquet Mallorca, i també se’l va corregir a l’anterior acord quan va dir que els convenis
són per complir-los i li varen contestar que són per modificar-los. Pensava que aquella era
una modificació i aquesta tornar a ser una modificació de la modificació. Hi ha una sèrie
de circumstàncies personals que el fan dubtar, però hi ha una circumstància política i de
gestió dels doblers públics que creu que està per damunt d’aquestes coses i que fa que el
seu vot no pugui ser favorable.
El Sr. García felicita els altres grups perquè tenen la documentació necessària de la
viabilitat d’aquest club i deixa caure una pregunta: qualcú té la seguretat que es garanteix
la continuïtat per més temps que una temporada? L’Ajuntament contreu aquí l’obligació de
fer front a aquesta quantitat, continuï o no el Club en la seva categoria actual. L’única
cosa que aquí es garanteix és el pagament al banc. Afegeix que típicament les coses es
fan d’aquesta manera, és a dir, que el dilluns els informes tècnics eren favorables i avui
resulta que van en contra. Ha quedat clar en el plenari per altres temes que a l’equip de
govern li són indiferents els informes tècnics, que té una devoció que no comparteix. Creu
que moltes institucions i molts ajuntaments estan en la mateixa situació que aquest pel
mateix motiu, perquè entenen que els informes tècnics no serveixen per a res. Per tal
d’adreçar les situacions s’ha de fer més cas als informes tècnics, discutir-los amb temps i
cercar una solució.
El vot del Sr. García no està relacionat amb l’informe tècnic, sinó amb una tradició que
han volgut criticar de per què va deixar d’existir el Bàsquet Inca. Se li va dir que era una
font de publicitat per a l’Ajuntament, i ara resulta que es diu Bàsquet Mallorca; així,
demana quina publicitat fa de l’Ajuntament d’Inca, i suposa que després es dirà una altra
cosa. Vol recordar que es garanteix un pagament al banc.
El Sr. Batle vol fer una sèrie d’aclariments. La seguretat que el Bàsquet tengui continuïtat
no la té ni la pot tenir, però té clar que si no firma aquest conveni no seguirà, no l’any que
ve, sinó la setmana que ve; ho han documentat, ho han demostrat i ho ha pogut viure en
directe. Desitja que el Bàsquet tengui continuïtat fins al 2015, i per això firmen el conveni i
fan aquesta passa. Hi ha un compromís per escrit, hi ha voluntat, i el Club li mereix la
màxima confiança. Però, les coses han d’anar bé i s’hi ha de fer molta feina, malgrat que
de vegades, encara fent molta feina les coses poden anar malament, i la seguretat de la
continuïtat no la té.
Quant al tema del banc, el Sr. Batle explica que el conveni que varen dur a aprovació amb
unes condicions. En principi tots pensaven que seria suficient per al banc, però, per
motius de control bancari, el banc no pot assumir més risc; malgrat que creu en el
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projecte, que està controlat pel Banc d’Espanya, haurien de fer una provisió de fons, i ni
ho volen ni ho poden fer. S’han tengut les reunions personals, el batle ha parlat amb els
màxims responsables de “Sa Nostra” i els han visitat dos vicepresidents, però no ha estat
possible. La pilota ha quedat damunt la teulada de l’Ajuntament i l’han intentat passar a la
teulada dels altres, però no ho han aconseguit i garanteixen el pagament. L’entitat és el
que vol; ni el Bàsquet, ni l’Ajuntament, sinó un conveni a tres, una jugada a tres bandes, i
hi ha una de les bandes que per molt que li mostrin el conveni aprovat al plenari no va
voler.
El Sr. Batle no creu que sigui un tema d’obligació o devoció, és un tema de convicció.
Estan convençuts, erròniament o no, que la viabilitat del projecte del Bàsquet passa per
aquest conveni. Aquest és el convenciment que té i poden estar equivocats; pentura, si no
firmen, el Bàsquet podrà continuar, però es troba en la disjuntiva que, amb la informació
que té, està convençut que desapareixerà, i ha d’intentar dins les seves possibilitats que
no desaparegui.
El Sr. Rodríguez demana deixar el conveni damunt la taula. El Sr. Batle comenta que no
hi té cap problema, però que no resol la situació del Bàsquet deixar-lo damunt la taula,
perquè dur-lo al pròxim plenari no arriben, és una qüestió de temps. Ja ho han analitzat i
veuen que no és viable, perquè el temps apressa, hi ha uns compromisos adquirits, la
gent del Club, jugadors, proveïdors, viatges, federatius... esperen i es pensaven que amb
el conveni aprovat se solucionaria; no ha estat factible i han esperat un altre mes. Esperar
un altre mes no és viable. El qui fa una feina la vol cobrar, i entenen que no hi ha altra
solució.
Quant que els grups no tenien el conveni, vol aclarir que el conveni no ha canviat en quasi
res. S’havien compromès com a ajuntament a pagar unes subvencions durant quatre
anualitats. El compromís del Bàsquet era justificar-les al seu moment; agafaven aquests
doblers, feien front al banc i “estiraven”, i ells cada any rebien la documentació de la
justificació de les factures i pagaven. Sempre han tengut intenció de donar aquests
doblers, tant l’equip de govern com la resta de grups; el conveni no ha canviat, però la
justificació econòmica d’aquests 4 anys la passen a enguany. El canvi és substancial i
important, però el conveni no importa estudiar-lo tant, perquè són els mateixos doblers i
són les mateixes temporades; l’únic que passa és que el Bàsquet els ho havia de justificar
cada any, i ara els ho justifica a la temporada actual: doblers gastats en una temporada,
doblers gastats en quatre temporades. Això és el que ha canviat, i no és tanta informació
per estudiar tanta estona. L’informe no és precipitat, se n’ha assessorat amb la Sra.
Interventora, que sempre li aconsella el millor, dins el que els aconsella intenten fer feina,
però quan redacta l’informe ha d’aplicar la llei. La seva culpa és que ell sempre agafa la
informació més beneficiable, i si li donen tres camins i un és més bo, intenta pensar que
arribaran al més bo; però, a vegades quan després s’ha de plasmar i justificar, el tècnic
diu el que veu i en aquest cas l’informe no és precipitat, perquè la interventora s’ha mirat
les normatives i ha intentat que fos el millor possible; ara bé, arriba un moment en què els
camins es tanquen. Igual que el Sr. Secretari, per molt que vulgui ajudar a treure el
projecte i l’acord endavant, arriba un moment en què es van tancant portes, i pareixia que
tenien una porta grossa i ha resultat que s’ha anat tancant. Si l’informe arriba tard, és
perquè no és precipitat, sinó que s’han estudiat totes les possibilitats i s’ha intentat donar
una solució com més favorable millor. Ells l’han rebatut i ell l’ha vist avui de matí, però en
tenien informació, i era un tema que tots sabien que vendria al plenari perquè ell els va
convocar a la Junta de Portaveus.
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Quant a les formes que comenta el PSOE, el Sr. Batle demana disculpes si no són les
més adequades, però pensa que l’objectiu al final és el mateix; li agradaria tenir més
temps i poder donar més informació, però les coses vénen com vénen. Ho podrien haver
estudiat millor, però tots saben com està la realitat i haurien arribat al mateix punt; no
tenen diners i els necessiten, no per a la setmana que ve, sinó per demà.
El Sr. Batle afirma que responsabilitats són seves i que se n’ha assessorat. Demana si
estan fent un pecat mortal o venial, i diu que els doblers es gasten per un fi comú, un
projecte esportiu, no són doblers per a un tema ni particular ni de lucre ni de res. És veritat
que han de donar aquests doblers perquè el projecte esportiu continuï, potser fins a final
de temporada, però no continuarà si no els donen. Estudiant totes les possibilitats i totes
les dificultats, veuen que l’informe és negatiu, i no pot ser duna altra manera -tenint en
compte l’ajuda i la implicació de la interventora, que ha mirat tots els camins possiblesperò al final arriben aquí. La decisió la prenen ells i, si la decisió no és tan pecaminosa i
ningú se’n beneficia ni hi ha cap mala intenció per part de ningú, donen una solució a
aquest tema. Respecta totes les postures i pot venir d’una política errònia d’uns
antecedents equivocats, però avui és la decisió que prenen amb tota la responsabilitat
d’aquest món.
El Sr. Rodríguez vol afegir que el primer conveni per aprovar es va presentar en el mes de
setembre; també era molt urgent, i no s’ha pogut aprovar per un problema bancari que
condiciona l’informe d’avui, i fins ara no havien vist un informe com aquest, i sempre ho
havien demanat. No qüestionen que l’informe sigui precipitat, però creuen que s’ajusta a
la realitat i al que ells han dit fins ara; llegeix textualment: “S’informa desfavorablement la
proposta d’aprovació del conveni”, i ho diu molt clarament. Pot ser que sigui un pecat
venial, però n’han denunciat de més greus, i al qui li ha estat igual li ha estat igual. Ara bé,
l’assumpte que els ocupa ara és una cosa molt seriosa, i pot ser que signifiqui la salvació
del Bàsquet un any més, però també pot ser que el proper equip de govern l’any 2015
estigui pagant al banc 78.000 euros per una cosa que no existeix.
El Sr. García manifesta que qüestions com aquesta no poden funcionar d’aquesta
manera; és a dir, no es pot tenir una reunió quan ja se sabia d’abans que s’havia de parlar
d’això, i no es pot tenir una reunió a on pareix que tot estava donat i beneit, en el sentit
que tots els informes eren favorables, si no hi havia cap inconvenient, ni es poden prendre
determinacions amb aquesta precipitació. El seu grup no ha intervengut pràcticament en
cap conversa d’aquestes, entre altres coses perquè quan se’ls ha cridat hi han anat. El
problema no és tan senzill com el batle ha volgut plantejar: estan disposant de més de
300.000 euros que no es podran destinar a una altra qüestió. A Inca hi ha moltes altres
necessitats, i no cal fer cap explicació si n’hi ha o no d’altres, perquè tots ho saben, i
decideixen destinar una quantitat molt important per a aquesta finalitat. Ara bé, a més -tan
de bo no succeeixi, ho diu de bon cor- no els consta que amb la funcionalitat actual es
pugui passar de final de temporada. Per tant, creu que, si ja es creen tots aquests dubtes
per no veure-ho amb bons ulls quan hi ha un informe desfavorable de la realitat que els
adverteix, ja no en poden tenir cap dubte. Si l’equip de govern mantén la postura que una
advertència que un informe desfavorable no serveix per a res, estan posant en dubte
principis bàsics.
El Sr. García considera que, si tenguessin clar que passarien aquestes quatre
temporades, que es doni la subvenció; però, no ho tenen clar, fet que encara li pareix més
greu. Entén que es pot actuar contra un informe quan se’n tenen dos de contradictoris i
decidirien per un o per l’altre; però, amb un informe clar i taxatiu com aquest no val dir que
tenen majoria absoluta, i voten el que volen. D’aquesta manera no hi està en absolut
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d’acord. El to denota que es troben davant una situació greu que ve marcada per una
forma en què s’ha d’actuar, perquè el respecte de la legalitat ve per damunt les situacions
greus. Per tant, creu que s’ha actuat amb molta lleugeresa i que hi ha altres solucions; les
exposarà si les hi demanen, però afecten persones, i no creu que sigui el moment
d’exposar-les al plenari. Creu que la precipitació du els que hi votin a favor a prendre una
decisió errònia.
El Sr. Batle no vol polemitzar, però no ha dit que no creu que el Club no arribi a final de
temporada -si no, no firmarien el conveni-, sinó que l’exposició és a l’inrevés: si no el
firmen, no arribaran a final de temporada. El setembre quan varen aprovar el conveni ja
eren els mateixos doblers, i no es podran utilitzar els doblers en unes altres coses, i és
veritat que hi ha coses molt necessàries. Entén que els informes han de ser positius, però
solen aprovar molt poques coses amb un informe negatiu, i no és la seva forma habitual.
A pesar de tenir un informe negatiu, considera que el fi de la subsistència del Bàsquet
passa al seu criteri -encertat o no- per damunt l’informe, que respecta totalment i que li diu
com està la normativa. Dins una possible repercussió té una justificació que preval.
El Sr. García afirma que, si qualcú avalàs l’Ajuntament i el Bàsquet duràs quatre anys, es
pensarien molt el vot, parlant de doblers i no de paraules.
El Sr. Batle diu que ho tenen per escrit a l’informe.
El Sr. García considera que aleshores falta debat en aquesta qüestió per la precipitació
amb la qual es fan les coses.
El Sr. Batle hi està d’acord i li sap greu que el Sr. García no tengui la informació, perquè hi
ha unes pòlisses al pla de viabilitat firmades per directius que tenen una vigència fins al
2018. Li’n farà arribar una copia i li demana disculpes. Explica que fins al 2018 tenen uns
préstecs avalats per ells que s’han compromès a pagar.
Seguidament es passa a votar la Proposta de Batlia relativa al conveni d’ajut econòmic al
Club Bàsquet Mallorquí i n’esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor del grup
municipal del Partit Popular i (9) vots en contra dels grups municipals del PSIB-PSOE, el
PSM-Entesa Nacionalista i els Independents d’Inca.
B. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE VIOLACIONS DELS DRETS HUMANS AL
SÀHARA OCCIDENTAL
Atès que aquesta declaració 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 Declaració institucional sobre violacions dels drets humans al
Sàhara Occidental, de data 22 de novembre de 2010, la qual és llegida pel secretari de la
corporació i que transcrita textualment diu:
“Fa més de trenta-cinc anys que el poble sahrauí viu desposseït de la seva terra i de la
capacitat de decidir sobre el seu futur. Durant tot aquest temps, els sahrauís han viscut
dividits entre els qui patien el dur exili dels campaments de refugiats de Tindouf i els qui
vivien als territoris ocupats, víctimes d’una insuportable repressió que els ha fet conèixer
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les desaparicions, la tortura i la negació de totes les llibertats. El poble sahrauí dels
territoris ocupats ha viscut i viu una cruel situació de discriminació a la seva pròpia terra.
Fa poques setmanes una gran quantitat de sahrauís dels territoris ocupats alçà, a pocs
quilòmetres d’El Aaiún, un campament de haimas amb l’objectiu de denunciar les seves
insostenibles condicions de vida. Es tractava d’una protesta pacífica que ràpidament va
créixer, fins a reunir més de 20.000 persones. La matinada del 8 de novembre, l’exèrcit i
la policia marroquins varen iniciar un brutal atac contra aquest campament i contra tota la
seva població, infants inclosos. Aquest atac ha desfermat episodis de violència a la ciutat,
en què la població sahrauí és objecte d’atacs per part de forces de l’ordre i de la població
civil.
Aquests esdeveniments coincideixen amb l’inici d’una nova ronda de negociacions entre
el Marroc i el front Polisario, la qual cosa posa de manifest la nul·la voluntat del règim
marroquí d’arribar a una solució negociada. Una vegada més, la comunitat internacional
ha reaccionat amb incomprensible complaença davant les violacions dels drets humans
dels sahrauís.
L’Ajuntament d’Inca condemna el brutal atac de l’exèrcit i la policia marroquins als
campaments de protesta alçats pels sahrauís al costat de la ciutat d’El Aaiún.
L’Ajuntament d’Inca insta al govern espanyol, la Unió Europea i les Nacions Unides a
emprendre mesures efectives adreçades a la protecció dels drets humans al Sàhara
Occidental.
L’Ajuntament d’Inca reitera la necessitat d’una sortida al conflicte que sigui justa, pacífica i
respectuosa amb la legalitat internacional i amb el dret d’autodeterminació del poble
sahrauí”.
Atès que tots els membres del plenari hi estan d’acord, la Declaració institucional sobre
violacions dels drets humans al Sàhara Occidental es declara aprovada per assentiment
de tots els grups municipals (21).
13. PRECS I PREGUNTES
A. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE
El Sr. Ramis comenta que retiren les preguntes que tenien preparades i felicita l’Institut
Berenguer d’Anoia per l’obtenció del premi CREARTE, que suposa una important ajuda
per al desenvolupament de la seva tasca.
B. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-ENTESA
NACIONALISTA
El Sr. Rodríguez també tenia una sèrie de preguntes que deixa damunt la taula, i vol fer
arribar la seva profunda preocupació per la situació laboral dels treballadors de
l’Ajuntament d’Inca que assumirà l’empresa de neteja. Sembla que ningú els garanteix
que les condicions de feina siguin les mateixes que tenien fins ara i demana al Sr. Batle
que intercedeixi a favor dels treballadors.
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El Sr. Seguí té dubtes que sigui així i explica que a la reunió que varen tenir ahir varen fer
l’oferta d’una situació nova; qui la vulgui la firmarà i qui no haurà de respectar el conveni, i
no sap què passarà amb el temps.
El Sr. Rodríguez comenta que ell no en té la mateixa versió.
El Sr. Seguí explica que els treballadors hi tenen el dret i, si l’empresa els hi lleva,
incorrerà en una responsabilitat. Dels 9 treballadors, 6 varen firmar i en queden 3 amb els
quals no se sap què passarà.
El Sr. Rodríguez comenta que als treballadors els va parèixer com una imposició i que els
sindicats no hi estan tan d’acord; fins i tot ho veuen com il·legal.
El Sr. Batle es compromet a preocupar-se’n i a mantenir-los-en informats.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió a les setze hores i deu
minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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