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PRESIDENT
Batle-president
Sr. Rafel Torres Gómez

REGIDORS

Sr. Felip Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margalida Horrach Beltran
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sra. Catalina Coll Puigserver
Sr. Andreu Gili Vizcaíno
Sra. Magadalena Cantarellas Llompart
Sr. José Pastor Espada
Sra. Maria Payeras Crespi
Sr. David Devis Ferrer
Sr. Francesc Xavier Ramis Otazua
Sr. Virgili Moreno Sarrió
Sra. María José Fernández Molina
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell 
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Sra. María del Carmen Oses Ramos
Sr. Àngel García Bonafè 
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
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SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTORA MUNICIPAL
Sra. Francisca Martorell Pujadas

TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori 

A  la  sala  de  sessions  de  la  casa 
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes A 
la sala de sessions de la casa consistorial 
de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes  Balears), 
sent  les  deu  hores  del  dia  trenta  de 
setembre  de  dos  mil  onze,  es  reuneix 
l’Ajuntament  en  ple,  en  primera 
convocatòria, amb convocatòria prèvia a 
l’efecte,  per  tal  de  realitzar  la  sessió 
extraordinària sota la Presidència del Sr. 
Rafel  Torres Gómez,  i  amb l’assistència 
dels regidors Sr. Felip Jerez Montes, Sra. 
Rosa  Maria  Tarragó  Llobera,  Sra. 
Margalida  Horrach  Beltran,  Sr.  Antonio 
Jesús Aguilar Chicón, Sra. Catalina Coll 
Puigserver, Sr. Andreu Gili Vizcaíno, Sra. 
Magadalena  Cantarellas  Llompart,  Sr. 
José Pastor Espada, Sra. Maria Payeras 
Crespi,  Sr.  David  Devis  Ferrer,  Sr. 
Francesc Xavier Ramis Otazua, Sr. Virgili 
Moreno  Sarrió,  Sra.  María  José 
Fernández  Molina,  Sra.  Antònia  Maria 
Sabater Martorell, Sra. Margalida Llobera 
Serra,  Sra.  María  del  Carmen  Oses 
Ramos,  Sr.  Àngel  García  Bonafè,  Sra. 
Maria  Francisca  Barceló  Truyol,  Sr. 
Antoni  Rodríguez  Mir  i  Sr.  Andreu 
Caballero Romero.

Actua  com a  secretari  accidental  el  Sr. 
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de 
l’acte,  i  hi  assisteixen  la  interventora 
municipal  Sra.  Francisca  Martorell 
Pujadas i el tresorer municipal Sr. Miquel 
Batle Vallori. 
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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 2 DE SETEMBRE DE 
2011

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

El Sr. Ramis del grup municipal del PSIB-PSOE demana que es faci una rectificació a la 
pàgina 38. Quan diu que la Sra. Oses formula una pregunta i diu “reglament d'alçat” es  
referia a reglament del SAD, servei d'ajuda domiciliària.

Seguidament se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de la sessió de data 2 de 
setembre de 2011, que s’aprova, amb les esmenes assenyalades, per unanimitat  dels 
regidors presents (21).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 698 AL NÚM. 789 
DE 2011

Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 698 al 789 de 2011.

Intervé el Sr. Ramis, el qual volia aprofitar l’avinentesa per comentar els decrets 706, 708 i 
709. S'hi nomenen diferents treballadors que han aprovat unes oposicions, en concret 10 
auxiliars, 2 de biblioteca i 8 d'Administració general, i un oficial segona administratiu. Vol 
donar-los l'enhorabona per haver tret aquesta plaça i espera que donin un bon servei a  
l’Ajuntament. Per altra banda, fa l'observació que en aquests decrets figura la contractació 
de dos càrrecs de confiança, un destinat a Batlia i l'altre, al departament d'Urbanisme. 
Respecte  a  la  persona  de  confiança  del  departament  d'Urbanisme,  voldria  saber  la 
duració d'aquest càrrec, o si es limitarà únicament a la redacció o ajuda al Pla General, o  
continuarà després de la seva aprovació, que esperen que sigui en breu. 

El  Sr.  Ramis  explica  que  en  el  plenari  del  2  de  setembre  va  comentar  l'increment 
d'autoritzacions de les vies públiques i des d’aquella data al  dia d'avui hi ha hagut un 
major  augment  d'aquestes  sol·licituds  d'una  forma  sorprenent.  A principi  de  mes  ho 
consideraven positiu, ja que es donava mobilitat al municipi, es veuen els carrers més 
plens, però sí  que els han arribat queixes de ciutadans per la dificultat de pas de les 
persones amb alguna discapacitat, amb problemes de mobilitat o persones amb cotxets 
d'al·lots entre les cadires i taules de diferents zones. Considera que els dos aspectes es 
poden compatibilitzar perfectament i, per tant, reclamen a l'equip de govern que s’extremi 
la vigilància.

Intervé el Sr. Batle. Explica que li pot contestar a les dues qüestions. Efectivament s'ha 
contractat un tècnic d'Urbanisme, abans n’hi havia un de jurídic i ara un arquitecte, a fi de 
poder  aprovar  definitivament  l'adaptació  del  Pla General  al  PTM; han estat  una sèrie 
d'anys intentant dur-lo a terme i no ha estat possible. Exposa que el motiu de canviar de 
criteri  ha estat  precisament amb unes converses que va tenir  personalment  tant  amb 
polítics  com  amb  els  tècnics  del  Consell;  la  idea  era  que  fos  a  càrrec  d’un  tècnic 
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d'Urbanisme. Quant a la durada del càrrec de confiança d’aquesta àrea li  pot dir que 
s’eliminari, una vegada aprovat el Pla General adaptat al PTM, si aquesta plaça no fos 
necessària o no hi hagués un increment de feina. Ara bé, comenta que tenen la previsió  
de contractar la persona esmentada per desbloquejar el treball. Ja s'han presentat totes 
les al·legacions a la Comissió d'Urbanisme i s'han dividit en quatre blocs. Expressa que ell  
personalment està molt content respecte a la informació en aquest mes, ja que en l'any 
que va estar de batle sempre era un poc misteriós allò que passava amb el tema de 
l'aprovació del Consell. 

Pel que fa a la segona pregunta referent a l'ocupació de la via pública, explica que hi 
hagut una forta demanda de sol·licituds a causa de la nova Llei del tabac. Així, molts de 
locals que abans no tenien la possibilitat de tenir una terrassa ho han posat en marxa. 
Informa que normalment la petició prèvia es realitza amb un croquis que és revisat per 
l'aparellador  municipal.  Comenta  que  seria  convenient  que,  una  vegada  concedida 
l'ocupació de via pública, s’enviàs el zelador per verificar que efectivament aquesta es 
compleix. A més, explica que des de l'Àrea d'Urbanisme estan fent feina de unificar una 
espècie de terrassa, que molts de municipis l'estan posat en marxa i que fins i tot ocupa 
una part de la calçada. Informa que hi ha diverses propostes al respecte, ja que tenen 
diverses demandes. Conclou dient que fan feina per donar una solució tant als usuaris 
dels locals com a les persones amb alguna discapacitat, amb problemes de mobilitat o 
persones amb cotxets d'al·lots.

Una vegada finalitzades les intervencions, els regidors es donen per assabentats dels 
decrets de la Batlia.

3. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE 
DE 2010

Els reunits consideren la Dació de compte de la liquidació del pressupost en data 31 de 
desembre de 2010 i que transcrita textualment diu:

“Sr. Rafel Torres Gómez, batle-president de l'Ajuntament d'Inca, en compliment del que 
estableix l'article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de les hisendes locals, i l’art. 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, presenta i dóna compte 
al  Ple  de  l’aprovació  de  la  liquidació  del  pressupost  de  l’Ajuntament  i  dels  seus 
organismes autònoms de l’exercici de 2010, per la Junta de Govern de dia 27 de juliol de 
2011.

S’acompanya la següent documentació:

Estat  de liquidació del  pressupost de despeses i  ingressos de l’Ajuntament i  els seus 
organismes autònoms a 31 de desembre del 2010.
Resultat  pressupostari  del  pressupost  de  l’Ajuntament  d’Inca  i  els  seus  organismes 
autònoms a 31 de desembre del 2010.
Romanent de Tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i dels 
seus organismes autònoms a 31 de desembre del 2010.
Estat de Tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a 31 de desembre 
de 2010.
Expedient d’incorporació de romanent de Tresoreria afectat de l’Ajuntament d’Inca.
Vists  els  informes realitzats  per  la  Intervenció  en  relació  amb la  liquidació  de  l'exercici 
pressupostari  de  2010  del  pressupost  de  l'Ajuntament  d'Inca  i  els  seus  organismes 
autònoms, s’eleva a la Junta de Govern la proposta d’aprovació de dita liquidació, de la qual 
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es desprenen les següents dades:

Liquidació del pressupost de l'Ajuntament d'Inca

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2010

Ve determinat per la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes al llarg 
de l'any 2010, ajustada aquesta per les desviacions positives i negatives de les despeses 
amb finançament afectat. 

1. Drets reconeguts nets........................................................32.785.466,15 €
2. Obligacions reconegudes netes.........................................33.755.676,93 €
3. Resultat pressupostari (1-2)..................................................-970.210,78 €
4. Desviacions positives de finançament.................................3.071.537,89 €
5. Desviacions negatives de finançament................................2.964.239,45 €
6. Desp. finançades amb romanent de Tresoreria.................................0,00 €

R. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)...........................-1.077.509,22 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Ve determinat per la diferència entre els drets reconeguts pendents de recaptar, deduïts els 
ingressos pendents d'aplicació, i les obligacions reconegudes pendents de pagar; més els 
fons líquids de Tresoreria.
En relació amb el saldo de dubtós cobrament, cal indicar que ve establert el seu càlcul a la 
base núm. 16 a.8 d’execució del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2010. 
En aquest sentit una vegada estudiats els drets pendents de cobrament cal indicar que els 
drets a tenir en compte per al càlcul del romanent de tresoreria són:
Tots els drets liquidats pendents de cobrament dels anys 2010 i 2009.
El 50% dels drets liquidats pendents de cobrament corresponents al capítol 1, 2 i 3 de l’any 
2008.
El  dret  reconegut  l’any  2007  a  la  partida  55400  corresponent  al  10%  d’aprofitament 
urbanístic.
El dret reconegut l’any 2008 a la partida 76119 corresponent a la subvenció de la inversió del 
clavegueram del c/ de Sant Francesc dins el Pla d’Obres i Serveis.

Es pot observar que el romanent líquid de Tresoreria resulta negatiu, per la qual cosa és 
necessari  procedir a realitzar els ajustaments corresponents per pal·liar aquesta situació 
d’acord amb l’art. 193 de l’RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 39/1989, reguladora de les hisendes locals:

“Art.  193.—1.  En  caso  de  liquidación  del  Presupuesto  con  Remanente  de  Tesorería 
negativo, el Pleno de la Corporación o el órgano competente del Organismo Autónomo, 
según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción 
de gastos del  nuevo Presupuesto por cuantía  igual  al  déficit  producido. La expresada 
reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del  Pleno,  a propuesta del  Presidente,  y 
previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del Presupuesto y la situación 
de la Tesorería lo consintiesen.

2.  Si  la  reducción  de  gastos  no  resultase  posible,  se  podrá  acudir  al  concierto  de 
operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el  
artículo 177,5 de està Ley .

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el  
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Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía 
no inferior al repetido déficit.……”

ROMANENT DE TRESORERIA

1. Drets pressupostaris liquidats dins
l'exercici 2010 i dins exercicis tancats....................................11.328.272,87 €
2. Deutors no pressupostaris...................................................1.136.033,56 €
3. Ingressos pendents d'aplicació..........................................................0,00 €
4. Obligacions pressupostàries pendents de pagament dins l'exercici 2010 i dins 
exercicis tancats......................................................................9.295.007,44 €
5. Creditors no pressupostaris.................................................2.957.832,23 €
6. Pagaments pendents d’aplicació............................................100.000,00 €
7. Fons líquids de Tresoreria...................................................3.559.685,50 €
8. Saldo de dubtós cobrament.................................................3.201.047,91 €

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT....................................1.305.161,29 €
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS.....635.056,94 €

Liquidació del pressupost de la Fundació Pública Llar d'Infants

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2010

Ve determinat per la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes al llarg 
de l'any 2010, ajustada aquesta per les desviacions positives i negatives de les despeses 
amb finançament afectat. 

1. Drets reconeguts nets............................................................730.712,99 €
2. Obligacions reconegudes netes.............................................767.917,85 €
3. Resultat pressupostari (1-2)...................................................- 37.204,86 €
4. Desviacions positives de finançament...............................................0,00 €
5. Desviacions negatives de finançament..............................................0,00 €
6. Desp. finançades en romanent de Tresoreria....................................0,00 €

R. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)...............................- 37.204,86 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Ve determinat per la diferència entre els drets reconeguts pendents de recaptar, deduïts els 
ingressos pendents d'aplicació, i les obligacions reconegudes pendents de pagar; més els 
fons líquids de Tresoreria. 
Per al càlcul del dubtós cobrament s’ha aplicat el que estableix la base 16 a punt 8 de les 
bases d’execució de l’Ajuntament d’Inca, que són d’aplicació subsidiària en tot allò que no 
s’estableixi a les pròpies bases d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom. 

1. Drets pressupostaris liquidats dins
l'exercici 2010 i dins exercicis tancats........................................196.793,78 €
2. Deutors no pressupostaris.................................................................0,00 €
3. Ingressos pendents d'aplicació..........................................................0,00 €
4. Obligacions pressupostàries pendentsde pagament dins l'exercici 2010 i dins 
exercicis tancats...........................................................................64.452,58 €
5. Creditors no pressupostaris......................................................27.117,55 €
6. Fons líquids de Tresoreria........................................................46.799,28 €
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7. Saldo de dubtós cobrament......................................................62.253,47 €

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3-4-5+6-7).............89.769,46 €

Liquidació del pressupost de la Fundació Residència Municipal Miquel Mir

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2010

Ve determinat per la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes al llarg 
de l'any 2010, ajustada aquesta per les desviacions positives i negatives de les despeses 
amb finançament afectat. 

1. Drets reconeguts nets..........................................................1.742.117,85 €
2. Obligacions reconegudes netes...........................................1.231.694,38 €
3. Resultat pressupostari (1-2)...................................................510.423,47 €
4. Desviacions positives de finançament...............................................0,00 €
5. Desviacions negatives de finançament..............................................0,00 €
6. Desp. finançades amb romanent de Tresoreria.................................0,00 €

R. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)...............................510.423,47 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Ve determinat per la diferència entre els drets reconeguts pendents de recaptar, deduïts els 
ingressos pendents d'aplicació, i les obligacions reconegudes pendents de pagar, més els 
fons líquids de Tresoreria.

1. Drets pressupostaris liquidats dins
l'exercici 2010 i dins exercicis tancats........................................716.039,92 €
2. Deutors no pressupostaris.................................................................0,00 €
3. Ingressos pendents d'aplicació..........................................................0,00 €
4. Obligacions pressupostàries pendents de pagament dins l'exercici 2010 i dins 
exercicis tancats...........................................................................94.634,92 €
5. Creditors no pressupostaris....................................................102.998,11 €
6. Fons líquids de Tresoreria........................................................45.402,94 €

7. Saldo de dubtós cobrament.............................................189.950,23 €
8.

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3-4-5+6-7)...........373.859,60 €

Liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Institut Municipal d'Activitat Física

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2010

Ve determinat per la diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes al llarg 
de l'any 2010, ajustada aquesta per les desviacions positives i negatives de les despeses 
amb finançament afectat. 

1. Drets reconeguts nets............................................................965.505,60 €
2. Obligacions reconegudes netes.............................................876.109,98 €
3. Resultat pressupostari (1-2).....................................................89.395,62 €
4. Desviacions positives de finançament...............................................0,00 €
5. Desviacions negatives de finançament..............................................0,00 €
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6. Desp. finançades amb romanent de Tresoreria.................................0,00 €

R. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6).................................89.395,62 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Ve determinat per la diferència entre els drets reconeguts pendents de recaptar, deduïts els 
ingressos pendents d'aplicació, i les obligacions reconegudes pendents de pagar, més els 
fons líquids de Tresoreria.

Per al càlcul del dubtós cobrament s’ha aplicat el que estableix la base 16 a punt 8 de les 
bases d’execució de l’Ajuntament d’Inca, que són d’aplicació subsidiària en tot allò que no 
s’estableixi a les pròpies bases d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom. 

ROMANENT DE TRESORERIA

1. Drets pressupostaris liquidats dins
l'exercici 2010 i dins exercicis tancats........................................206.158,66 €
2. Deutors no pressupostaris.................................................................0,00 €
3. Ingressos pendents d'aplicació..........................................................0,00 €
4. Obligacions pressupostàries pendents de pagament dins l'exercici 2010 i dins 
exercicis tancats...........................................................................86.457,42 €
5. Creditors no pressupostaris........................................................6.695,99 €
6. Fons líquids de Tresoreria........................................................29.927,51 €
7. Saldo de dubtós cobrament......................................................16.202,02 €

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3-4-5+6-7)...........126.730,74 €

Liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2010

Ve determinat per la diferència entre els drets liquidats nets i les obligacions reconegudes 
netes al llarg de l'any 2010, ajustada aquesta per les desviacions positives i negatives de les 
despeses amb finançament afectat. 

1. Drets reconeguts nets............................................................452.337,50 €
2. Obligacions reconegudes netes.............................................336.981,63 €
3. Resultat pressupostari (1-2)....................................................115.355,87 €
4. Desviacions positives de finançament...............................................0,00 €
5. Desviacions negatives de finançament..............................................0,00 €
6. Desp. finançades amb romanent de Tresoreria.................................0,00 €

R. PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)................................115.355,87 €

ROMANENT DE TRESORERIA

Ve determinat per la diferència entre els drets reconeguts pendents de recaptar, deduïts els 
ingressos pendents d'aplicació, i les obligacions reconegudes pendents de pagar, més els 
fons líquids de Tresoreria:

En relació amb el saldo de dubtós cobrament, cal indicar que ve establert el seu càlcul a la 
base núm. 16 a.8 d’execució del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2010. 
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En aquest sentit, una vegada estudiats els drets pendents de cobrament, cal indicar que els 
drets a tenir en compte per al càlcul del romanent de Tresoreria son:

• Tots els drets liquidats pendents de cobrament dels anys 2010 i 2009.
• El 50% dels drets liquidats pendents de cobrament corresponents al capítol 1, 2 i 3 de 

l’any 2008.
• El dret reconegut l’any 2007 a la partida 40000 corresponent a les transferències 

corrents  de  l’Ajuntament  a  l’Organisme  Autònom,  per  un  import  pendent  de 
104.414,97 €, ja que a la comptabilitat de l’Ajuntament d’Inca figura com a pendent de 
pagament.

ROMANENT DE TRESORERIA

1. Drets pressupostaris liquidats dins
l'exercici 2010 i dins exercicis tancats........................................298.859,28 €
2. Deutors no pressupostaris.................................................................0,00 €
3. Ingressos pendents d'aplicació..........................................................0,00 €
4. Obligacions pressupostàries pendents de pagament dins l'exercici 2010 i dins 
exercicis tancats...........................................................................91.773,53 €
5. Creditors no pressupostaris........................................................7.588,41 €
6. Fons líquids de Tresoreria........................................................77.590,05 €
7. Saldo de dubtós cobrament......................................................30.079,20 €

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3-4-5+6-7) 247.008,19 €”

El Sr. Aguilar en primer lloc vol donar les gràcies als tècnics i funcionaris que han duit a 
terme la tasca de la realització de la liquidació del 2010. Explica que dóna un resultat 
ajustat de menys 1.077.509,22 €, és a dir, es va gastar 1.077.509,22 € més del que es va 
ingressar. Així mateix, es va produir un romanent de Tresoreria per despeses generals 
amb un resultat  de menys 635.056,94 €.  Comenta que,  a conseqüència d’aquest  fet,  
segons  allò  previst  a  l'article  núm.  193  de  l’RDIDO/2004,  el  pressupost  de  l'exercici 
següent s'haurà d'aprovar amb un superàvit inicial o igual als 635.056,94 €. Explica que el 
resultat negatiu ve donat per factors diversos, el primer d'ells, la crisi internacional, que 
provoca que la previsió d'ingressos no es compleixi. Posa com a exemple que una de les 
partides que no s'ha complit és la de la concessió administrativa del Mercat Cobert, que 
estava prevista en 1.817.930 €; només amb aquesta partida el resultat del pressupost de 
la liquidació del 2010 ja hauria estat positiva. Expressa que un altre motiu és la mancança 
de  finançament  de  les  entitats  locals,  no  només  en  aquest  ajuntament,  atès  que  la 
Federació Espanyola de Municipis afirma que quasi un terç de les despeses que té un 
ajuntament són de competències que no li són pròpies. En el cas de l'Ajuntament d'Inca 
es  pot  observar  en  la  seva  liquidació,  en  només  tres  organismes  que  no  en  són 
competència es produeix una despesa municipal de més de 2.000.000 €. Considera que,  
si aquest servei hagués estat realitzat per l'organisme competent i no per l'Ajuntament, el  
resultat de l’exercici seria positiu. Com a darrer punt, assenyala que a l'any 2010 s'ha 
realitzat  una quantitat  d'actuacions,  reformes i  inversions en infraestructures,  una part 
finançada amb el Pla E, però una altra gran part, per aquest l'Ajuntament. Explica que 
moltes de les obres esmentades han estat en benefici de la ciutat i per a la qualitat de vida 
dels ciutadans. Aquestes inversions cercaven la reactivació de l'economia en dos sectors: 
primer, el de la construcció, uns dels sectors més afectats per la crisi; i el segon, el del 
comerç, que està dirigit actualment al motor actual de l'economia de la ciutat. També vol 
comentar que en el capítol d'ingressos l'Estat ha deixat d'ingressar 677.343,44 € menys, 
se suposa que després de la revisió que va fer de les aportacions dels tributs de l'Estat a 
les entitats locals de l'exercici 2008, motiu pel qual els fan tornar la quantitat de 619.000 €.  
Informa que, segons aquest resultat, varen decidir retocar les aportacions de l'exercici del  
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2010.  Així  mateix,  no  s'ha  fet  efectiva  una  subvenció  en  aquest  exercici,  atorgada  i 
suprimida per la Conselleria de Comerç, per un import de 700.000 € per al Mercat Cobert.  
Conclou que, amb aquestes dues partides degudament ingressades al 2010, el resultat de 
l'exercici també seria positiu.

Quant a les despeses corrents de l'Ajuntament, el Sr. Aguilar exposa que es pot observar 
que la partida de les despeses coincideix amb allò pressupostat; hi ha poques partides 
que es mouen del  pressupostat inicialment.  Cal  destacar,  pel  seu elevat  desfasament 
entre la despesa i allò pressupostat, la corresponent a l'enllumenat públic, la qual té un 
desfasament de 148.000 euros, degut en gran part a les contínues pujades de llum que hi  
ha  hagut,  així  com  a  l'aplicació  directa  de  l'impost  de  l'IVA.  Vol  comentar  que  dites 
despeses han generat uns de 200.000 € de més respecte a l'exercici anterior, tot a causa 
de les pujades de llum. Comenta que s'han reduït les factures extrajudicials, que varen 
passar de 1.916.000 € en el 2009 a 922.376 € en el 2010. Un altre punt a tenir en compte,  
a pesar de no trobar un exercici a on es començàs a notar la crisi que els arriba, és que 
aquest  ajuntament  va  mantenir  ferm  el  seu  compromís  solidari  de  no  disminuir  les 
despeses socials, per donar cobertura social  a la població d'Inca que ho està passant 
malament en temps de crisi. Així, es pot observar que s'ha mantingut quasi idènticament 
igual la quantia de les despeses a l'Àrea d'Acció Social. Continua dient que a l'any 2010 
també es van augmentar les despeses a l'Àrea de Formació, en què es va passar de  
840.000 a 846.000 €; aquesta és una altra prova més del compromís que té l’Ajuntament  
amb la  societat.  Explica que també s'han mantingut  i  ampliat  les bonificacions fiscals 
durant  l'exercici,  i  fins  i  tot  incorporant  bonificacions  noves  en  els  imposts  d’autoritat 
municipal. Posa l’exemple de les bonificacions de l'IBI a les dones maltractades o aturats 
de llarga duració, subvencions que són quasi úniques en el conjunt de l'Estat espanyol i  
que  suposen  una  baixada  d'ingressos  en  aquesta  corporació.  Les  bonificacions 
esmentades  es  veu  que  no  s'apliquen  a  altres  impostos  que  no  són  de  naturalesa 
municipal. Si realitzen una comparativa de l'exercici 2010 amb l'anterior, es pot destacar 
que s'eleva la quantitat dels drets pendents de cobrament a 600.000 € i la quantia de  
308.000 € de dubtós cobrament, quasi a 1.000.000 €, és la morositat dels deutors amb 
l'Ajuntament. 

Respecte a la partida de despeses, el Sr. Aguilar afirma que s'observa un augment de les  
partides d'obligacions pendents de pagament, a causa dels augments dels impagats i de 
les inversions realitzades i duites a terme per l'Ajuntament durant l'exercici. A tot el que 
s'ha dit, s'ha de recalcar que, a pesar de la mancança dels ingressos i de finançament que 
pateix  aquest  ajuntament,  no  s'ha  anat  al  recurs  fàcil,  que  és  el  de  l'augment  dels 
impostos; s'han mantingut congelats, com una altra actuació més de política social. Per  
finalitzar,  s'ha de dir que aquest resultat negatiu no és de satisfacció per a l'equip de  
govern actual. Aquest entén que la seva labor més urgent és adoptar les decisions més 
oportunes per remuntar la situació negativa i tornar a l'estabilitat pressupostària, la qual  
cosa ja estan fent, i esperen que es vegin els seus resultats en poc temps; per això els  
han triat els ciutadans fa poc més de tres mesos.

Intervé el Sr. Ramis. Compara la liquidació de 2010 amb les notes d'un examen; si s'han 
preparat bé, s'haurà tret una bona nota; si no, el suspens és ben segur. Per tant, vol dir  
que la liquidació que es presenta és la puntuació que han de donar als pressuposts que el  
Partit Popular va elaborar en el 2010, basats en dos aspectes: per una banda, el grau de  
compliment de les previsions que constaven en aquests pressuposts, redactats i aprovats 
únicament  pel  Partit  Popular;  per  una  altra,  quin  ha  estat  el  resultat  econòmic  de  la 
corporació.  Així,  un  bon  resultat  econòmic  de  la  liquidació  suposa  bàsicament  una 
correcta gestió de l'equip de govern dels doblers de tots els ciutadans i, per contra, un  
resultat negatiu implica una inadequada gestió econòmica de govern municipal. Considera 
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que l’equip de govern, amb les dades que els acaben de donar, ha tret un zero clamorós 
en el resultat de la gestió del pressupost de 2010.

El Sr. Ramis. Comenta que és cert que en el pressupost del 2010 l'equip de govern va 
incloure per primera vegada una sèrie de retallades, però que, contràriament al que hi 
havia dit el regidor d'Hisenda, va ésser per retalls socials. Exposa que en el pressupost  
varen minvar les partides de transferències solidàries en un 37%. El Sr. Aguilar ha afirmat 
que havien promocionat la construcció i el comerç; en el pressupost del 2010 reduïen en 
un 50% menys a l'any anterior la quantitat  prevista al  respecte.  En activitats culturals 
reduïen el pressupost en un 12%, i saben que Inca és el municipi de les Balears que 
menys destina a Educació, a Cultura uns 7 € per habitant, i estan a un 40% de la mitjana 
de municipis de tot Espanya. Això no obstant, els retalls no es varen quedar en aquestes  
xifres, atès que varen reduir també un 35% les activitats de la tercera edat, i a la vegada 
no només abaixaven, sinó que incrementaven altres partides. Posa l’exemple de la partida 
de publicitat i  propaganda, amb un increment del 18%, o la partida de festes, amb un 
increment del 80%, la qual no va ser suficient, atès que hi varen haver unes despeses 
superiors al doble d’allò previst inicialment. 

El Sr. Ramis no comparteix el sentit d'austeritat del Grup Municipal Partit Popular, ja que 
aquest repercuteix en els serveis dels inquers, com és el cas de la supressió del servei 
d'atenció al ciutadà que es realitzava l'horabaixa.

El Sr. Ramis expressa que el  Grup Municipal PSIB-PSOE des de fa anys avisa que la 
gestió  que  estava  duent  el  PP duia  un  camí  sense  sortida.  El  Grup  Municipal  Partit  
Popular ho negava, i fins i tot s'arribaren a creure les serves pròpies mentides i gastaven 
sense mesura. Continua afirmant que, quan les coses es varen complicar, el PP va dir que 
no havia incrementat els imposts. El Sr. Ramis recorda que en l'etapa en què Maria Salom 
fou la regidora d'Hisenda es varen produir els majors augments dels imposts; en el cas de 
l'IBI, va ser d'un 400%. Comenta que l'equip de govern presumia que els resultats del 
darrer  exercici  havien  estat  positius,  malgrat  que  el  Grup  Municipal  PSIB-PSOE  els 
advertís que es tractava d'una situació fictícia, ja que el resultat incloïa ingressos com ara 
el  procedents del Pla E, i  que les obres encara no s'havien duit  a terme. Mentrestant 
enguany de moment l'Ajuntament ha gastat 1.000.000 € més del que ha ingressat.

Els recorda que aquest fet va en contra del principi d'estabilitat  pressupostària i de les 
directrius marcades pel Grup Municipal Partit Popular a tots els nivells. Comenta que l'any 
2010 va acabar en números vermells i  que ara hauran de pressupostar 600.000 € per 
pagar el deute, la qual cosa suposa un dèficit d'un 12% quan el màxim està fixat en un  
5,53%.  Comenta  que  un  altre  indicador  dels  greus  problemes  econòmics  que  té 
l'Ajuntament d'Inca és l’augment del deute als proveïdors, que en un any s'ha incrementat 
un 12,5%. 

El Sr. Ramis fa referència que durant els setze anys que ha governat el PP ningú ha 
assumit  la  responsabilitat  política  de  la  descapitalització  de  l'Ajuntament  amb  uns 
8.500.000 €.

El Sr. Ramis demana explicacions de com s'han invertit els ingressos i els recorda que 
aquests  anys han estat  l'època en què s'han ingressat  més doblers  que mai.  També 
recorda que en l'època del batle Sr. Antoni Pons els ingressos eren inferiors al 10% del  
pressupost i que tenia superàvit. El Sr. Ramis dóna per suposat que els han gastat en el 
Museu del  Calçat  i  el  Mercat  Cobert,  dues obres que han costat  molts  de diners als  
ciutadans d'Inca.  Considera que el  fet  d'haver  de començar  a  amortitzar  els  préstecs 
anul·la la possibilitat de dur a terme qualsevol infraestructura o ajudes en general. El partit 
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del Sr. Ramis demana responsabilitats per aquest deute.

El Sr. García comença dient que no entrarà en temes econòmic o detalls de xifres, però 
vol començar fent referència a uns titulars de la premsa dels anys 96 i 97. El primer titular  
era: “El batle accepta totes les mesures de control presentades pels Independents en els  
pressuposts”, i el segon va ser: “Els Independents diuen que el govern ha realitzat el que  
ha volgut, ha gastat 17 milions més dels que podien gastar, i han burlat totes les mesures  
de control de despeses aprovades per tots els grups municipals”; en poques paraules, vol 
dir que acceptaven les mesures de control, però que no les respectaven.

El Sr. García no pot donar l'enhorabona a l'equip de govern que després de 30 anys ha  
presentat el segon pressupost amb dèficit,  i  el tercer serà el del curs corrent, amb un 
dèficit  fins  i  tot  més  gros  que  el  d'enguany.  Segueix  explicant  que  el  PSOE  també 
comparteix les seves teories quant que el regidor d’Hisenda no repeteix legislatura. Afirma 
que és una realitat que allò que molesta al Partit Popular és el regidor d’Hisenda, cosa 
que diu molt del regidor d’Hisenda i poc del Partit Popular. 

Intervé el Sr. Batle, qui comenta que en el futur es pot endur una sorpresa.

El Sr. García contesta que a la pròxima legislatura ja es veurà, està segur que tornarà a 
haver-hi un canvi de regidor d’ Hisenda. Continua dient que poden compartir la situació 
d'aquest  dèficit,  ja  que pot ser influenciada per  la crisi  generalitzada,  fins i  tot  el  mal  
finançament dels ajuntaments o per la teoria que l'Ajuntament presta més serveis dels que 
li corresponen. Considera que no han de fer cas del darrer punt, perquè els serveis han de 
ser prestats per l'Administració a la qual correspongui. 

El  Sr.  García  atribueix  la  part  més  important  d'aquesta  situació  deficitària  a  la  no 
elaboració de l'estat d'execució trimestral del pressupost, malgrat que ha estat demanada 
reiterades vegades pel seu grup. Aquesta manca de control es pot veure agreujada quan 
minven  els  ingressos  i,  a  més,  no  es  reben  les  quantitats  endeutades  per  les  altres 
administracions. Tot plegat els lleva la capacitat de poder realitzar les correccions adients. 

La conclusió a la qual arriba el Sr. García, referent a l'endeutament de l'Ajuntament, és la 
mala gestió administrativa de l'equip de govern, ja que gasten més del que ingressen, i els  
recorda que aquest  fet  va en contra del  principi  d'estabilitat  pressupostària,  perquè el 
màxim està fixat en un dèficit d'un 5,53% i l'endeutament de l'Ajuntament és d'un 12%.

Quant a la problemàtica de les hores extraordinàries, el Sr. García considera que el primer 
que s'haurien de plantejar és una reorganització de les tasques i,  si  així i  tot resultàs 
necessària la realització d'hores extraordinàries, aquestes s'haurien de fer i, per tant, els 
treballadors les haurien de cobrar. Respecte que s'han surpimit les hores extraordinàries, 
el seu grup s'ha adonat que els han canviat el nom per plus de productivitat; és a dir,  
canvien de partida, però es manté la mateixa despesa.

Per acabar el Sr. García diu a l'equip de govern que no tendrà la seva confiança i que el  
seu grup estarà a l'aguait de les seves actuacions.

El Sr. Rodríguez pensa que poques coses es poden afegir al debat, ja que gairebé s'ha dit  
tot, però realitzant una lectura en diagonal de la liquidació observa que l'Ajuntament ha 
gastat 1.000.000 € més del que podia gastar. A més, ha d'afegir, com tan bé ha dit el  
regidor d'Hisenda, que les despeses presentades com a extrajudicials ascendeixen a un 
import de 922.376 €. Considera que les coses es fan més amb els peus que amb el cap.
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El Sr. Rodríguez exposa que la dació de contes no es votarà, ja que va ésser aprovada 
pel PP a la Junta de Govern del 27 de juliol, quan segons marca la llei tenen com a termini  
per lliurar-la al Ministeri d'Economia fins al mes de març o, en cas de no poder ser així, de  
forma raonada fins al mes de setembre. Considera que aquest fet podria haver suposat 
segons la Llei d'economia sostenible la denegació dels ingressos trimestrals que realitzà 
el Govern central i, a més, un desequilibri pressupostari important per a la Tresoreria de 
l'Ajuntament.
 
El Sr.  Rodríguez afirma que passats els mesos presenten la dació de contes com un 
document més del plenari. El seu grup considera que no és la forma correcta de realitzar  
les coses. 

El Sr. Rodríguez segueix explicant que durant els anys que ha estat com a regidor no ha 
vist un canvi en la forma d'actuar, ni en el discurs de l'equip de govern. Quan les coses 
anaven bé, era perquè el PP d'Inca ho feia tot molt bé, i ara que les coses van malament 
és gràcies als altres. Per tot això, continuarà fent les preguntes necessàries per intentar 
esbrinar o entendre el perquè de tot plegat.

El  Sr.  Aguilar  comença  contestant  al  Sr.  Ramis  sobre  les  previsions.  Explica  que  el 
Ministeri d'Economia i Hisenda del Govern central va realitzar unes previsions errades per 
al 2008 i 2009, i ara l'Ajuntament d'Inca ha de tornar 2.000.000 €. Comenta que no es  
poden equiparar els mitjans que té el Ministeri d'Economia per realitzar les previsions amb 
els que té l'Ajuntament. Comenta que, si l'Ajuntament s'ha equivocat, pot ésser a causa de 
la dolenta previsió del Govern central, que ha fet una previsió d'ingressos superior d’allò 
normal.

El  Sr.  Aguilar  comenta  que,  si  es  fes  cas  al  que  ha  dit  el  Sr.  Ramis,  l'augment  de  
pressupost en festes s'hauria d'eliminar del Dijous Bo, i no creu que ho vulguin fer. A més, 
explica que fa un mes va sentir alabança de la Sindicatura de Comptes, ja que és un dels 
municipis amb la pressió fiscal més baixa. Està d'acord amb ell que estan obligats per llei  
a complir amb una estabilitat pressupostària i a realitzar un pressupost amb un superàvit  
de  635.000  €,  ho  compliran.  Comenta  que  per  al  proper  any ha  de fer  una previsió  
d'ingressos, però es troba que no tendrà la referència dels pressupost generals de l'Estat,  
perquè el mateix Estat no ha presentat els pressupost generals d'enguany.

El Sr. Aguilar segueix contestant al Sr. Ramis. Li diu que comenta que han descapitalitzat  
l'Ajuntament, que no s'han fet inversions. Considera que ha de mirar com estava la ciutat  
quan varen començar a governar i com està avui dia.

El Sr. Batle demana un poc de silenci a la sala.

El  Sr.  Aguilar  comenta  que  el  Govern  ha  incomplert  la  promesa  de  solucionar  la 
problemàtica del  finançament dels ajuntaments amb una nova llei;  aquesta ha quedat 
sense prosperar.  A més, es posen com a exemple de gestió econòmica, però els pot 
donar un exemple del deute públic; quan entraren al  govern a l'any 2007 el deute en 
aquells moments era d’un 1.790.000 €, i ara l'han deixat en 5.600.000 €. A l'Estat el deute 
al 2004 era del 46,20 PIBE, ara està en un deute d'un 65,20 del PIBE. Els recorda que la 
situació  que presenta  l'Ajuntament  d'Inca és  la  mateixa  que s’ha presentat   València, 
Múrcia, Andalusia i tots els altres municipis.

Quant als imposts, torna a recordar que no els han apujat en tots aquest anys i que, a 
més,  mantenen  les  bonificacions.  Posa  l'exemple  del  que  és  una  puja:  el  que  volia 
realitzar el Pacte de Progrés a l'Ajuntament de Palma per al 2012, un augment del 12% 
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del l'IBI.
 
El Sr. Aguilar vol contestar a Independents d'Inca i diu que tant la FELIP com la FMP 
estan  treballant  perquè  cada  organisme  assumeixi  les  tasques  que  li  corresponen. 
Respecte a les execucions trimestrals del pressupost, li comenta que el seu interès és que 
es duguin a terme, que es realitzin.

El Sr. Aguilar es dirigeix al Sr. Rodríguez, del grup del PSM-Iniciativa Verds. El rectifica 
dient que no són 2.000.000 € de dèficit, sinó 1.077.509,22 €, i que no estigui apurat per  
les aportacions de l'Estat, ja que l'Ajuntament ha complit amb tots els requisits.

Intervé el Sr. Ramis, qui li diu que abans ho ha de comentar amb el seu grup, però que el 
volien convidar a un sopar de llagosta, per la bona realització dels comptes. Comenta que 
amb la seva explicació no els ha dit res de nou, era el que tothom tenia previst, i ha donat  
una opinió idíl·lica de la situació de l'Ajuntament.

Explica que han tengut uns anys de bonances en què a l'Ajuntament han entrat unes 
quantitats enormes d'ingressos, i el que ha realitzat el Partit Popular ha estat gastar-los i 
crear el deute; no ha estat creat pel Sr. Obama ni la Sra. Merkel, sinó pel Partit Popular 
d'Inca.  Els  recorda  que,  si  l'Estat  els  demana  que  es  tornin  unes  quantitats  de  les 
previsions dels anys 2008 i 2009 per un import de 2.000.000 €, pensin qui ha estat que els 
ha aportat les dades per realitzar la previsió.

En referència als ingressos, el Sr. Ramis exposa que han ingressat menys, però que les 
dades reflecteixen el contrari, ja que han posat al cobrament més rebuts. Manifesta que 
en el pressupost del 2010 tenien prevista una recaptació de 7.000.000 € en conceptes de 
contribucions i  que al llarg de l'any la varen haver d’augmentar en un 8% més, quasi 
600.000 €, ja que hi havia més quantitat a cobrar. Posa com a exemple un 10% més en la  
recollida de fems. Recorda que aquests diners s'han de tornar als ciutadans, perquè les 
taxes de fems s'han de cobrar pel cost del servei i no ha estat així, i el més trist és que 
encara no han realitzat la rectificació.

El  Sr.  Ramis  comenta  que  amb  aquest  pressupost  i  la  liquidació  es  demostren  les 
quantitats que es posen al cobrament, i que sap que no només enguany, sinó cada any, 
no es cobra el 100%. Ara bé, també sap que les quantitats que no es cobren en període 
es cobraran amb posterioritat  amb recàrrecs.  A més,  explica –tal  com ho havia dit  el  
portaveu d'Independents d’Inca– que aquestes quantitats demostren que no analitzen el  
pressupost  en  cada  moment  i  no  s'han  adaptat  en  el  moment  en  què  hi  ha  menys 
ingressos a reduir  les despeses, o en el  cas d’haver-n’hi  més, a estalviar i  pagar els 
deutes. També vol recordar que és veritat el que ha dit el Sr. Rodríguez que el dèficit no 
és només d’1.000.000 €, perquè també hi ha un deute d'extrajudicials que ascendeix a 
1.000.000 € més, que són doblers que no han comptabilitzat; per tant, el deute és superior 
al que diuen.

El Sr. Ramis expressa que li preocupa allò que ha dit que a Inca paguen pocs imposts i  
que els ciutadans han d'estar ben contents. Li fa el comentari que surti al carrer i demani a 
qualsevol ciutadà si està content de l'import del rebut de contribució. Li vol recordar que 
en la pujada d'imposts realitzada entre el 2004 i el 2008 la inflació pujava un 14% anual, i  
va pujar de mitjana un 43%. Comenta que per solucionar el desequilibri hauran d'elaborar 
un pla d'estabilitat.

Per acabar el Sr. Ramis comenta al Sr. Aguilar que no li dóna la culpa de la mala gestió 
duita pel Partit Popular, ja que acaba d'entrar, però que aquesta mala gestió l'hauran de 
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pagar  tots  els  ciutadans  inquers.  Ell  pensava  que  hi  hauria  alguna  persona  que 
n’assumiria la responsabilitat, però es veu que pot ser qualcú de l'oposició.

Intervé el Sr. García. Creu que amb la seva primera intervenció ha deixat molt clar quin és  
el  raonament  que  fa  Independents  d'Inca  amb  relació  a  la  situació  econòmica  de 
l’Ajuntament.  Passa  que  sempre  li  contesten  la  mateixa  resposta:  les  federacions  de 
municipis estan negociant la renovació dels finançaments i els partits del PP i el PSOE ho 
estan negociant.  Considera que,  si  PP i  PSOE hi  estan d'acord,  que ho diguin d'una 
vegada  i  ho  facin.  Tenen  un  mal  finançament,  però  no  els  resol  res;  ja  ho  han  dit  
reiteradament. 

Continua dient que amb el tipus de gestió que ha portat durant aquests anys l'equip de 
govern, malgrat que els donin 33.000.000 € més cada any, encara tendria dèficit, perquè 
gasta més del que té. Aleshores considera que no és aquesta la solució, sinó controlar la  
despesa  i  gestionar-la  de  forma  correcta  a  més  dels  ingressos.  No  vol  atribuir 
responsabilitats al regidor d'Hisenda; quan parlen de responsabilitats és de tot l'equip del 
Partit Popular, ja que ha estat la política que han mantinguda en aquesta sèrie d'anys. Si  
ara personalment la  modifica,  la corregeix i  posa sentit  comú a on no n’hi  ha,  doncs 
enhorabona, a ells no els sabrà greu reconèixer que l'han corregit. Però en dubta, perquè 
continua veient  que hi  ha un factor que es torna a reproduir:  estan governant per fer 
missatges.  Considera  que  és  important  fer-ne,  però  és  un  missatge  que  s'ha  repetit 
sistemàticament i que els ha portat a aquesta situació. La seva opinió és que canviïn el 
missatge i que diguin les coses tal com són. 

En relació que s'haurà d'eliminar el Dijous Bo, ningú diu d’eliminar-lo. Afirmen que hi ha 
una partida de festes; si l'han exhaurida, o bé fan una modificació de pressupost i aporten 
doblers a aquella partida o teòricament no ho poden fer. L'altra solució és l’habitual, pagar 
el Dijous Bo amb la partida del pressupost de l'any següent. 

Intervé el Sr. Rodríguez dient que amb extrajudicials.

El  Sr.  García  reafirma les paraules  del  Sr.  Rodríguez,  amb extrajudicials  o  demanant 
factures  amb  dates  avançades,  cosa  que  considera  que  és  enganar  la  gestió  del 
pressupost. Opina que pot acceptar que el Govern central es va equivocar en algunes 
coses, que el Pla E implica més o manco despeses, però l'equip del PP ha d'acceptar que 
dins aquesta disbauxa dels darrers anys ha duit a terme obres que pressupostades amb 
deu milions n’han constat cent. Han de reconèixer que han realitzat coses en què no hi 
havia consignació pressupostària i que les han gastades fent passar la despesa d'un any 
per l'altre, i a més, excedint-se en la despesa. Explica que les més importats han estat 
destinades a obres. Els recomana que gestionin l'economia d'una determinada manera i  
no d'aquesta, com l'han gestionada fins ara.

Quant les hores extraordinàries, segons li  consta, el  regidor de cada àrea en firma la 
conformitat: la responsabilitat és de qui dóna la conformitat a les hores. Es reitera dient 
que el que haurien de realitzar és una modificació en la gestió de les hores del personal.

El Sr. García fa referència a l'informe econòmic que permet un dèficit del 5,53%, i aquest 
ajuntament el té en un 12%. Creu que cal l'aprovació d'un pla de reequilibri, ja que han 
arribat a aquesta situació per la gestió de la majoria municipal. Així doncs, considera que 
han  de  canviar  la  seva  forma  de  actuar.  Ara  més  que  mai,  haurien  de  realitzar  les 
comissions d'Hisenda. Demana quantes n’han realitzat des de principi d'any fins al dia 
d'avui,  fet  que mostra  la  importància  que  donen  a  les  comissions esmentades  i  a  la 
situació econòmica municipal.
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El  Sr.  García  comenta  que  han  de  tenir  control  sobre  la  informació  que  faciliten; 
personalment opina que han de tornar a l'any 96 i fer cas de les mesures de control del  
pressupost que Independents d'Inca ha anunciat any rere any; si no, demana que llegeixin  
les  actes.  Considera  que  els  pressuposts  que  aproven  són  per  complir-los  i  que  la 
conclusió d'avui sobre la liquidació presentada és que demostren que no compleixen els 
seus pressuposts, i com sempre la responsabilitat serà dels altres (del Sr. Zapatero, Sr. 
Antic).  Finalitza la seva intervenció dient que poden mantenir el debat que vulguin, però 
que allò que li preocupa és la situació econòmica i el futur de l'Ajuntament d'Inca.

El Sr. Rodríguez com a primer punt vol fer referència a les mencions que han fet al seu 
grup municipal,  que es reafirmen que el  desajustament  dels  comptes de l'Ajuntament 
d'Inca del 2010 és de més de 2.000.000 €, perquè hi ha 1.200.000 €, com ha dit el regidor.  
Però, també ha dit que s'havien hagut de pagar amb extrajudicials 922.376,22 €, cosa que 
també és una manca de previsió del pressupost. 

Com a segon punt,  el  Sr.  Rodríguez vol fer  referència a la data de presentació de la 
liquidació. Tal com marca el text de la Llei d'economia sostenible de dia 05/03/2011, que 
s'havien de fer en el mes de març o, de manera raonada, abans del mes de setembre. 
L'Ajuntament d'Inca ho ha realitzat per juliol, la qual cosa significa que no la va aprovar 
per juny, però que l’ha aprovat per setembre, és cert. Ara bé, això s'ha de tenir en compte, 
fins i tot en vistes a altres exercicis; és el que els diuen i adverteixen, que avui per avui  
estan preocupats per la seva ciutat. També vol comentar la Llei de finançament municipal,  
que no està aprovada per culpa de PP i PSOE. Expressa que els dos partits majoritaris a 
nivell espanyol quan volen es posen d'acord; si no, fa referència a la reforma exprés que 
han fet de la Constitució. Considera que quan han volgut s'han posat d'acord, sobretot en 
allò que afecta les autonomies i els ajuntaments. Ara no són capaços per posar-s’hi per fer 
una llei de finançament municipal; opina que no es doni la culpa només al PSOE, que 
s'autoinculpi  també, perquè els dos partits majoritaris en tenen la culpa, tant l’un com 
l'altre.

Per  finalitzar  vol  parlar  sobre  la  darrera  referència  realitzada pels  seus  complanys  al 
Dijous Bo. Comenta que tots  volen el  Dijous Bo, però que el  volen així  com pertoca. 
Demana que facin una bona previsió, i d'aquesta forma sabran el que es poden gastar 
cada any, i no pagar-ho un any amb els doblers de l'any següent. Expressa que en el  
següent punt ja parlarà del Dijous Bo.

El Sr. Aguilar contestar al Sr. Ramis que, si la situació actual d'aquest ajuntament és culpa  
de l'equip de govern, la situació dels altres organismes Consell Insular, Govern balear i  
Govern central és culpa del que està governant també. Comenta que ho diu perquè es 
deia que era per la situació econòmica internacional. Ha parlat de més ingressos propis 
en dues partides,  que són a causa de les noves altes que s'han produït  i  els  rebuts 
endarrerits. Explica que no és que hi hagi hagut cap augment; hi ha hagut més recaptació, 
però no hi  ha hagut augment de cap impost.  Hi  ha més rebuts,  cosa amb què estan  
d'acord. Exposa que un altre punt és el càlcul que fa la Sindicatura de Comptes. Ell no 
posa en dubte que la Sindicatura tendrà presents tots els barems. Si el publica en el seu 
informe oficial, és que serà així. S’hi pot estar d'acord o no, però és la Sindicatura de 
Comptes la que ho diu, ja no són ni uns ni altres. Comenta que els ciutadans no tan sols  
han de pagar el  deute d'aquest municipi,  també el del Consell  Insular i  el  del Govern 
central. 

El Sr. Aguilar fa referència a la partida de publicitat, ja que li han passat una nota. Li vol 
comentar que només en el 2009 el crèdit inicial era 210.000 € i que al final d'accions 
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reconegudes varen ésser 219.000 €. A l'any 2010 el seu crèdit inicial era de 150.000 € i  
se’n  varen  reconèixer  179.000  €.  Explica  que  no  hi  hagut  un  increment,  sinó  una 
disminució respecte a l'any 2010. Exposa que s'han excedit un poc del pressupost, però 
que l’han reduït d'un any a un altre. 

Es  dirigeix  al  Sr.  García  dient  que hi  ha un acord  entre  PP i  PSOE en la  Federació 
Espanyola de Municipis perquè tot arribi a bon terme, de moment, i ara estarà millor, atès 
que hi ha un membre en el Consell Territorial de la Federació Espanyola de Municipis. 
Han començat a canviar el missatge, s'ha creat la central de compres, que esperen que 
estigui  operativa  al  100%  a  principi  d'any.  Estan  fent  feina  per  reduir  les  hores 
extraordinàries; a banda que no li agradi que surti a premsa, estan treballant per reduir les 
despeses, i reconeix que encara els queda molta feina per fer. Una mesura que han pres  
al respecte és reduir les hores i la central de compres. Quant a les comissions d'Hisenda,  
que comenta que no s'han realitzat, manifesta que des que ell hi és s'estan fent, una altra 
cosa és que se’ls vulgui donar més contingut o menys, però en aquests moments s'estan 
duent a terme puntualment.

Intervé el Sr. García dient que les comissions d'Hisenda sempre eren setmanals i que des 
del primer d'any no ho eren, es feien cada dijous.

El Sr. Aguilar li respon que a partir del dijous següent tornaran a tenir juntes, no hi ha cap 
problema.  Comenta  que  el  Sr.  García  ha  dit  que  han  de  parlar  d'Inca,  però  que  ha 
d'entendre que Inca està inclosa dins un estat i que tot el que passa a l'estat també hi  
repercuteix. 

Es dirigeix al Sr. Rodríguez i li comenta que la liquidació es va aprovar a final del mes de 
juliol. Informa que hi havia una pròrroga del Ministeri de termini fins al 31 de juliol, amb el  
qual varen complir. Comenta que hi ha hagut molts d'ajuntaments que no han complit amb 
aquest, i s'ha duit a terme una altra pròrroga que finalitza avui. Explica que l'Ajuntament 
ha complit amb les seves obligacions, malgrat que amb un poc de retard, però dins el  
termini  fixat  pel  Ministeri;  però,  li  demana  que  estigui  tranquil  perquè  no  perillen  les 
aportacions de l'Estat.

El Sr. Batle, per tancar l’assumpte, conclou que de totes les intervencions cal recalcar 
alguns punts que són importants. En primer lloc, no entén com poden dir que ells donen la 
culpa als altres; la responsabilitat  és seva, que són els que governen i  gestionen, les 
culpes d’allò bo i d’allò dolent són d'ells, perquè evidentment tenen la responsabilitat de 
governar. Comenta que ara els parlen de la gestió econòmica, que no han fet cap previsió, 
i  creu que ha estat  tot  el  contrari.  Considera que aquest  batle ha assumit  quin és el 
moment que li toca governar, quina és la seva responsabilitat, i òbviament la situació és 
molt diferent a la que han viscuda en els darrers anys. 

Continua parlat que l'ha sorprès i li ha costat entendre que el Sr. Ramis fes una classe 
d'economia  a  la  seva  primera  intervenció  explicant  la  responsabilitat  de  la  gestió 
econòmica de l'Ajuntament d'Inca, però comenta que el seu partit –li agradi o no– també 
és responsable de la gestió econòmica no d'aquest municipi, sinó d'altres institucions. El 
que s'ha vengut a explicat és el compte general del 2010 i la situació en la qual es troben. 
A més, s'han de afegir les conseqüències per part de l'Estat espanyol de realitzar una 
previsió d'ingressos, i resulta que no es compleix. Demana de qui serà la responsabilitat i  
els  perjudicats,  perquè s'havien  previst  en  el  pressupost  uns  ingressos  que  no s'han 
complert.  Afirma  que  en  realitat  la  responsabilitat  és  del  grup  que  governa,  perquè 
realitzen els pressuposts i els gasten, però també han de tenir-ho clar si hi ha una falta 
d'ingressos, potser per una mala previsió, conseqüència que han de pagar.

17



El Sr. Batle explica que no s'ha complit la previsió d'ingressos, evidentment pel motiu que 
sigui, però quan comuniquen que els deuen uns doblers, tant el Consell com el ciutadà, no 
és per cercar culpables, sinó per explicar la situació real que hi ha. Volen dir quina és la 
situació, com es pot gestionar i què és el que volen dur a terme. Exposa que el deute 
ascendeix a 3.000.000 €, que són reals, els cobraran; però, en aquests moments el que 
tenen és un desfasament pressupostari, problemes de liquiditat i de caixa. Considera que 
aquesta és la situació i que en són culpables perquè en porten la gestió.

Pel que fa a les hores extraordinàries, vol aclarir que el personal no ha realitzat cap hora  
extra que no tocàs. Ara bé, passa que avui dia la situació no és la mateixa i han de mirar  
els recursos, i establir prioritzats.

El Sr.  Batle expressa que aquí no es ve a donar culpables, sinó una explicació de la 
realitat,  i  s'explica  quina  és  la  situació,  previsió  d'ingressos  no  s'han  complit.  Havien 
d'enviar alguns milions d’euros que no s'han enviat i, a més, els diuen que s'han de tornar  
del 2008 i del 2009. Manifesta que no passa res i que al final tenen la realitat que tenen, 
han d'assumir aquesta situació. Els vénen a dir que el Govern, el Consell i l'Estat espanyol 
no tenen cap relació amb l'Ajuntament, quan hi ha una previsió d'ingressos precisament 
que és necessària per funcionar, i no la compleixen. 

Informa que en el  pressupost  del  2010 ja  es contemplava una reducció important  de 
despeses, i no bastaren. Opina que la situació és molt complicada en aquest moments i 
que és ben conscient de la realitat.  S'està fent un ajustament pressupostari  a tots els 
nivells. Considera que venir aquí a fer classes d'economia i parlar d'història no aporta res i  
que avui s'ha de parlar de la situació de l'Ajuntament d'Inca. 

Per acabar manifesta que han assumit des del primer dia la seva responsabilitat i que 
totes les administracions haurien d’haver donat solucions com l'Ajuntament d'Inca, perquè 
aquest és el problema real que tenen, el de pagar les conseqüències de la mala gestió  
dels altres, agradi o no. Ara bé, la responsabilitat d'Inca és tota de l'equip de govern, ho 
tenen assumit. Es dirigeix al Sr. Secretari per dir-li que es pot donar pas al punt següent.

4.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  SOL·LICITAR 
FINANÇAMENT A L’INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL DE CONFORMITAT AMB L’RD 
8/2011
 
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per sol·licitar 
finançament a l’Institut  de Crèdit  Oficial  de conformitat  amb l’RD 8/2011, que transcrit  
textualment diu:

“El Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón, regidor delegat d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament 
d'Inca, eleva a la consideració de l’Ajuntament ple la següent:

Proposta  de  sol·licitud  de  finançament  a  l’Institut  de  Crèdit  Oficial  (ICO)  per  a  la 
cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms.

Vist el Reial decret 8/2011, de 7 de juliol, pel qual s’adopten mesures entre d’altres de 
control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets 
amb les entitats locals, en particular al que dictaminen els articles 4 i següents;

Atès que aquesta corporació, vista la situació econòmica actual,  disposa d’obligacions 
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reconegudes  pendents  de  liquidar  en  el  seu  pressupost  corresponent  a  l’any  2010  i 
anteriors al  30 d’abril  de 2011,  que poden ser  objecte del  finançament  previst  a  l’RD 
8/2011;

Atès que a través de l’ICO s’ha obert una línia de finançament per a les entitats locals per 
a la cancel·lació d’aquests deutes amb les següents condicions:

L’import de la operació no podrà ser superior al 25% del PTE del 2011, descomptats els 
reintegraments pendents i els interessos estimats del préstec.

La modalitat és tipus préstec.
El tipus d’interès el 6’5% fix.
L’amortització és de tres anys sense carència.
Sense comissions.
Amb garantia del 25% del PTE.
Es pot realitzar en qualsevol entitat financera adscrita a aquesta línia de finançament de 

l’ICO.

Vist l’informe de Tresoreria i Intervenció que s’acompanya;

Es PROPOSA:

PRIMER.  Sol·licitar  a  l’Institut  de  Crèdit  Oficial  el  finançament  d’acord  amb  allò  que 
disposa el Reial decret 8/2011 per poder realitzar el pagament a empreses i autònoms 
d’aquesta corporació per un import total de 1.054.094,71 €, d’acord amb la relació que 
s’acompanya.

SEGON. Designar el Banco de Santander com a entitat financera a través de la qual es 
realitzarà el crèdit i pagament de les anteriors factures.

El Sr. Aguilar explica que la proposta té l’objectiu de millorar el termini de pagament als 
proveïdors,  vist  el  problema  de  Tresoreria  que  té  l'Ajuntament  a  causa  del  mal 
finançament dels ajuntaments i aquest en especial, així com la dificultat perquè facin amb 
efectius crèdits que es mantenen amb altres institucions superiors. Amb els ciutadans que 
no  han  complit  amb  les  seves  obligacions  fiscals,  i  l'única  via  que  dóna  el  Ministeri  
d'Economia i Hisenda és acollir-se a aquest pla ICO; això, malgrat que l'interès és elevat i  
se  n'hauria  pogut  aconseguir  un  de  més  baix  si  s'hagués  pogut  negociar  amb  les 
institucions bancàries. Per tant, per activar l'economia i ajudar la petita i mitjana empresa 
que treballa amb l'Ajuntament d'Inca es veuen en l'obligació d’apostar per aquesta línia de 
finançament, per fer front al pagament de 327 factures corresponents a 127 proveïdors, 
amb  un  import  total  d’1.054.094,71  €,  els  quals  tenen  els  informes  favorables  de 
Tresoreria  i  Intervenció  respecte  al  compliment  dels  requisits  de  prelació  i  d’altres 
establerts  en  les  bases  del  préstec.  Així,  les  dites  factures  compleixen  amb  tots  els 
requisits legals per ésser incloses en el préstec ICO. Com poden observar en la seva 
àmplia majoria corresponen al 2011, i només n’hi ha sis de l'any 2010 i una, del 2009. 

El Sr. Aguilar informa que l'elecció de les factures s'ha determinat pel criteri d'antiguitat en 
la mesura del proveïdor i, a més, recalca que aquest préstec ICO no és una solució a la 
manca de  finançament  dels  ajuntaments,  ni  tampoc  als  problemes de Tresoreria  que 
arrosseguen totes les corporacions locals, sinó al contrari; és un remei temporal i de curta 
duració, atès que el préstec s'ha de tornar en un termini de 3 anys amb un elevat tipus  
d'interès. Ara bé, vist l'interès que té aquest equip de govern per complir amb les seves 
obligacions  amb  els  proveïdors  dels  municipis  i  a  la  vegada  col·laborar  a  millorar  la 
situació econòmica de les empreses esmentades, hi realitza una injecció de liquiditat amb 
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la concessió del préstec ICO.

Intervé  el  Sr.  Rami,  qui  comença  parlant  que  ara  resulta  que  l'única  solució  que  té 
l'Ajuntament d'Inca, si vol pagar les factures als proveïdors, és realitzar aquest préstec 
ICO del  Govern  central,  que avala  fins  a  un  25% del  PTE.  Comenta  que,  ja  que el  
culpable de les despeses d'aquestes factures és el Sr. Obama, perquè no hi ha ningú  
més, li haurien de reclamar la quantitat de 211.000 € d'interessos que suposa sol·licitar 
aquest préstec.

El Sr. Ramis exposa que l'equip de govern va preveure en el pressupost del 2010 uns 
ingressos que no han estat realitzats, com és la venda dels locals o aparcament per un 
valor de 2.400.000 €, o la quantitat de 600.000 € amb unes plaques que no se sap a on  
són i que, a més, no s'han cobrat. Explica que aquests ingressos que varen preveure i no 
han estat realitzats són el fet que ha provocat el dèficit.

Comenta que voldria saber de qui és responsabilitat que la Tresoreria municipal amb un 
sol any hagi reduït en un 25% la seva liquiditat. No ho sap, però espera que en la segona 
intervenció li resolguin el dubte.

El Sr. Ramis recorda que haurien de controlar més la documentació que presenten en els  
plens, ja que han hagut de presentar al dia d'avui una liquidació rectificada, per incloure  
en el llistat de factures del préstec dues factures extrajudicials per un import de 40.000 €, 
amb l’avís previ d’una regidora del grup socialista.

El Sr. Ramis, en referència a les factures extrajudicials que han pogut mirar, consideren 
que algunes són correctes i d’altres no, però que no hi poden estar d'acord, ja que són 
factures aprovades pel PP. Vol realitzar un petit comentari sobre dues factures, la primera 
per un valor de 849 € per la realització de fotos de l'escoleta Toninaina, i la segona, per un 
valor de 12.208 € per la compra d'un minitren. Comenta que no sap qui és la persona que 
ha decidit aquesta despesa, però opina que és preocupant que es consideri que per Inca 
siguin imprescindibles i necessaris tant la realització de les fotos com un tren perquè volti  
pels carrer de la ciutat en determinades dates.

Vol tornar a recordar el tema de la neteja o recollida de fems. Han cobrat 500.000 € més 
del que costa el servei i, com saben, les taxes només poden incloure el seu cost; si es  
cobra  de  més,  és  il·legal.  Al  marge  del  cobrament,  allò  més  significatiu  és  que  han 
recaptat els doblers i els han destinat a unes altres coses, ja que l'empresa no ha cobrat.  
Allò que demana el PSOE és que és tornin els doblers cobrats de demés injustament als  
ciutadans d'Inca.

El Sr. Ramis expressa que el Partit Socialista té dos punts que li pareixen molt positius a  
les condicions del préstec: per una banda, suposarà que tots els proveïdors podran cobrar 
i un major control de les despeses; i el segon, que la quantitat del préstec l'haurà de tornar  
amb la legislatura.
 
Per acabar el Sr. Ramis afirma que no hi votarà a favor, precisament pel desconeixement  
del que són les factures, però sí que s'abstindran pel fet positiu per a la ciutat d'Inca i per  
al proveïdor que ha facturat a l'Ajuntament.

El Sr. García comença fent el comentari que el plenari tengui distints punts i que el Sr. 
Batle al final de cada punt parli, i a més se li pugi contestar; aquest fet té un avantatge i si,  
a més, quan el tema del punt té qüestions en comú amb l'anterior, és fantàstic. 
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El  Sr.  García  explica  que  l'anterior  intervenció  l'ha  començada  referint-se  a  l'any  96, 
comenta que no sap si a l'any 96 havia crisi o no, i tampoc quantes n'hi ha hagudes fins al 
2010, però el que té clar és que l'Ajuntament d'Inca sempre s'ha excedit en la despesa 
pressupostària, amb crisi o sense, amb el Sr. Zapatero, el Sr. Antic o el Sr. Matas. Opina 
que es demostra un funcionament peculiar d'un ajuntament que no és capaç de pagar un 
proveïdor, passats cinc mesos, factures per valors inferiors a cent euros, i que hagin de 
realitzar el pagament d'aquesta forma. 

Al  Sr.  García  li  agradaria  que  el  regidor  d'Hisenda  li  explicàs  a  quines  partides  es 
carreguen les factures de la relació presentada, quin és l'import al qual ascendeix cada 
partida.  Considera que és important aquesta informació, ja que haurien de recórrer al 
pressupost ordinari. Aleshores creu que el funcionament no és ni molt manco el desitjat. 
Torna a demanar a l'equip de govern que canviï el discurs del perquè del deute. Voldria  
que analitzàs si la despesa és prioritària o no i, si la pot realitzar, en cas de fer-la que  
tengui la seva consignació al pressupost, perquè no es trobin en el futur a les factures 
extrajudicials. A més, demana que no canviïn la notícia, perquè està encantat de llegir-les, 
ja que aquesta és la manera en què s’està informat del que passa a l'Ajuntament d'Inca. 
Considera que es realitzen poques comissions, que donen la menor informació possible i  
que, a les preguntes que fan, sempre hi ha una excusa per no contestar-les.

El Sr. García es fa la pregunta de com gestionen el pressupost, si no saben si podran o no 
pagar les factures, opina que és preocupant. Comenta que més d'un proveïdor ha dit que, 
si les seves factures són per un import de deu, el posen a dotze perquè no se sap quan 
cobraran.  Considera  que  haurien  de  solucionar  aquesta  qüestió,  ja  que  no  beneficia 
l'Ajuntament.

El Sr. García, en nom del grup municipal dels Independents d'Inca, expressa que tant el  
PP o PSOE quan s’intercanvien els llocs a un consistori tenen el mateix el discurs segons 
estiguin a l'oposició o estiguin al govern, circumstància que no condueix a posar remei a 
una situació de crisi. No vol fer-se repetitiu, però allò que considera necessari és més 
control de la despesa, ja que ha duit a aquesta situació i hi han de posar remei; és el 
descontrol tant per un partit com per l'altre en el maneig dels doblers públics.

Per  finalitzar  el  Sr.  García  conclou  que  Independents  d'Inca no hi  votarà  a  favor,  no 
perquè no vulguin que els proveïdors cobrin, sinó perquè no saben quin motiu ha generat  
aquestes factures i sobretot si eren evitables o no. Consideren que en temps de crisi han  
de racionalitzar la despesa.

El Sr. Rodríguez del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds realitza l'afirmació que els 
proveïdors de l'Ajuntament d'Inca han de cobrar el servei que presten. A més, vol cridar 
l'atenció en la forma d'actuar de la majoria dels regidors del PP al respecte. Durant la 
passada reunió de la Comissió d'Hisenda, varen presentar un llistat de factures per pagar, 
diferent al presentat avui. Comenta que fins ara desconeixien el motiu de la rectificació 
d'una sèrie de factures. El motiu no és més que varen ser aprovades com a extrajudicials  
el passat mes de març, i resulta que ara no tenen doblers ni per pagar allò acordat per 
plenari. Però, el PSM-Iniciativa Verds demana què passarà ara amb aquestes factures, si  
ara les tornaran a amagar a dins un calaix.
 
El Sr. Rodríguez comenta que segueixen amb la mateixa dinàmica amb el fraccionament 
de les factures, no sap si és per donar any darrere any la feina a la mateixa empresa o per 
no tenir la voluntat de realitzar les coses ben fetes. Explica que un exemple en són les  
factures del número 109 al 111  i 118 d'una empresa de seguretat per la realització d'un 
servei per les festes d'Inca i del Dijous Bo. Demana que com és possible que en aquests  
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deu dies, sense convocar-los de nou a cap Comissió d'Hisenda, algunes de les factures 
esmentades  hagin  caigut  del  llistat.  Comenta  que,  d’això,  algú  en  diria  actuar  amb 
nocturnitat  i  traïdoria,  i  com a mínim d’esquena  a  l'oposició.  Es  demana com es  pot 
entendre que tornin a caure una altra vegada en el mateix parany.
 
Els recorda que la contestació donada pel Sr. Secretari a la sol·licitud realitzada pel seu 
grup a l'any 2009 en referència a les factures extrajudicials de les partides de Turisme, 
Festes Populars i Dijous Bo. Exposa que una de les respostes donades va ser que es 
detecten dues empreses que corresponen a  serveis  de  seguretat  realitzats  el  mateix 
Dijous Bo del 2008, la suma de les factures dels quals supera el límit del contracte menor.  
Hi ha una dita que l'home és l'únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa 
pedra. Ara es troben que la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears els reclama una 
relació certificada completa de tots els contractes adjudicats a l'any 2010, sincerament per 
fer trucs de mans amb les factures dels proveïdors no creu que el plenari sigui el lloc més 
indicat.

El  Sr.  Rodríguez  comenta  que  li  semblava  que  aquesta  legislatura  havia  d'ésser  la 
legislatura  de reduir  el  deute,  i  ara  resulta  que  el  que proposen  és  endeutar-los  per 
1.000.000 € més i amb un interès elevat superior al 6%. Però, recorda que l’Ajuntament,  
en l'etapa en què Maria Salom fou regidora, va tenir la brillant idea de renegociar amb els 
bancs el deute, i durant els anys que havia d'ésser regidora només pagar els interessos, 
prorrogant  la  mota,  i  ara  s'han  de  pagar  la  seva  pèssima gestió  econòmica,  amb el 
resultat aproximat d'haver de tornar uns 2.300.000 € anuals, i també hi hauran d'afegir ara 
una tercera part d’1.000.000 €, uns diners imprescindibles per a la despesa corrent d'un 
ajuntament negat de deutes i sense liquiditat.

Per finalitzar el Sr. Rodríguez li diu que no li poden donar la seva confiança, ja que avui  
afegeixen aigua al mullat. Comenta que per part del seu grup no volen ésser partícips de  
la seva mala gestió econòmica pel que fa als doblers de tots els inquers.
 
El  Sr.  Aguilar  realitza una aclariment  al  Sr.  Ramis i  li  explica que la  culpabilitat  de la 
situació econòmica la dóna al Govern d'Espanya. Manifesta que la Sra. Salgado l’altre dia 
va quedar espantada per les declaracions realitzades pel Sr. Obama. 

Intervé el Sr. Batle, qui afirma que al final sempre té la culpa el mateix.

El  Sr.  Aguilar  reafirma  les  paraules  del  Sr.  Batle  i  diu  que,  si  les  altres  institucions 
haguessin  complit  amb  les  seves  obligacions  i  estiguessin  al  corrent  de  pagaments, 
aleshores no hauria calgut haver de recorre al préstec ICO. A més, comenta que és un  
problema genèric de tots els municipis d'Espanya, perquè tots els ajuntaments tenen els 
mateixos problemes de tresoreria.

El Sr. Aguilar explica que, quant al llistat de les factures presentades per a la realització 
del  préstec  ICO,  totes  disposen  de  la  conformitat  del  departament  d'Intervenció  i  de 
Tresoreria. Informa que no han amagat cap factura, que s'ha generat una despesa i han 
de fer front al seu pagament. Exposa que com que no entren ingressos l'única solució que 
hi ha ara mateix és recórrer a aquesta via. 

Fa referència a la rectificació del llistat de factures tal com ha explicat el Sr. Ramis amb 
anterioritat. Informa que als tècnics se'ls havia passat, que l'han retirat i n’han posats unes 
altres en el seu lloc que compleixen els requisits. Explica que les factures retirades es 
pagaran, perquè tothom que realitza una feina, és clar, la vol cobrar.
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El Sr. Ramis volia realitzar una prèvia al portaveu d'Independents. Considera que estar a 
un grup majoritari que té representació a Inca i a altres institucions té una part dolenta i  
una  altra  de  bona;  la  bona  és  que  han  pogut  portar  quantitats  de  doblers  per  a 
finançaments, i la dolenta, que li ho puguin criticar. Són fets que el grup socialista d'Inca 
ha pogut aconseguir gràcies a formar part d’un grup més ample.

El Sr. Ramis comenta, sobre el fons de la qüestió, que la realitat és que l'equip de govern 
ha gastat uns doblers que no hi havia, que la situació no s'ha produït per la no arribada de  
doblers,  perquè  quan  realment  arribaven  més  doblers  dels  prevists  allò  que  haurien 
d'haver fet era estalviar, i no gastar més; per exemple, a l'any 2002, que era un any de 
bonança i no havia crisi, varen realitzar factures extrajudicials per un import de 1.256.000 
€,  i  així  cada any.  Amb el  Pla E li  varen entrar  8.000.000 €,  i  l'Ajuntament no  havia 
d'aportar res, podia realitzar el que consideràs oportú amb la quantitat esmentada. Això no 
obstant,  el  resultat cada vegada era el  mateix: sempre gastaven més, en unes coses 
necessàries i d'altres totalment innecessàries.

El Sr. Ramis demana al Sr. Aguilar si era totalment necessari gastar 12.000 € en un tren  
per fer voltes per Inca; en el cas que sobrin doblers, no li ho discutirà, però en aquests 
moments  creu  que  no.  Comenta  que  ara  diuen  que  faran  una  gestió  austera  i 
responsable. El Sr. Ramis es demana què és el que han fet durant aquest setze anys de 
legislatura;  doncs  una  gestió  irresponsable  i  un  descontrol  total  amb  els  doblers  de 
l'Ajuntament d'Inca. Exposa que aquesta situació ha provocat que hi hagi un deute amb 
proveïdors, préstecs, factures extrajudicials, solars... Si realitzen la suma de tot plegat, el 
deute ascendeix a prop d'uns 26.000.000 €. El Sr. Ramis fa el suggeriment a l'equip de 
govern que,  ara ho tenen molt  bé amb la  Comunitat  Autònoma,  podrien demanar els 
26.000.000 €, la meitat al Consell i l'altra, al Govern; així l’Ajuntament tendria els comptes 
sanejats.

El Sr. Ramis afirma que amb l'import dels interessos d'aquest préstec es podrien realitzar  
moltes  iniciatives,  com  ajudes  a  associacions  o  a  persones  necessitades,  serveis 
d'horabaixa, o a fons de llibres... Acaba dient que tot allò que ha passat ha estat degut a la  
seva mala gestió i a malgastar els diners de tos els inquers, i ara només hi ha aquesta 
solució; per tant, benvinguda sigui. 

El Sr. García es dirigeix al Sr. Ramis, fa referència a les seves gestions personals que 
hagi pogut fer i que ha mantingut per estar dins un partit. Sempre ha mantingut que els 
doblers d'allà d'on vénguin seran benvinguts; per tant, si gràcies a les seves gestions han 
vengut unes quantitats X, doncs no hi ha res ha dir sobre el fet de pertànyer o no a un 
grup majoritari. Però, hi vol expressar el seu dubte, ja que posa l'exemple que anys enrere  
des del govern municipal varen viatjar a Madrid amb un grup majoritari per poder dur el  
Quarter d'Inca sense tenir cap cost. Comenta que la contestació de Madrid, on eren el 
mateix partit, va ser que pagassin o que no tornassin al Quarter. Per aquest concepte 
considera que el factor que equilibra la qüestió no deu ésser que un grup sigui majoritari o  
no. Un altre exemple que explica és que a Inca no hi havia aigua, i comenta que havia un 
decret que el Govern de la Comunitat Autònoma havia de pagar un 50% per dur l'aigua de 
Son Fiol. Va anar a Palma a demanar al partit que governava en aquells moments –que 
era el PP– el 50% i va tornar amb la cua entre les cames. També sap que els grups 
majoritaris serveixen per dir que no, encara que hi hagi un decret que ho digui, siguin d'un 
color o d'altre,  depenent de les circumstàncies; aquesta realitat,  l'ha viscuda,  i  en pot  
contar experiències.

Pel que fa al Pla E, el Sr. García expressa que no en vol fer cap comentari. Tant el PP 
com el PSOE d'Inca varen felicitar en un plenari el Govern central per l'entrega d'aquests,  
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doblers; Independents i PSM-Iniciativa Verds es varen abstenir en la votació.

Intervé el Sr. Caballero del grup del PSM-Iniciativa Verds per confirmar la seva abstenció  
en la votació.

El Sr. García es dirigeix al Sr. Aguilar dient que la supressió de dues factures de la llista –
creu  que  ho  ha  explicat  molt  bé–  és  perquè  no  complien  els  requisits,  ja  que  la  
contractació no s'havia ajustat a la normativa. Com que es varen botar el  sistema de 
contractació que està marcat per les administracions públiques, ara no queda més remei 
que pagar, ja que la feina està feta, entregada i comanada per qualcú que ha eludit el  
procediment  legal.  En  poques  paraules,  ha  comès  una  il·legalitat  advertida  pels 
funcionaris, i  l'única forma que queda per resoldre-ho és dur aquestes factures dins la 
llista de extrapressupostàries. Li recorda el que diu sempre, que tot aquest sistema de 
contractació que voten a favor en el pressupost el compleixin, demanin ofertes, gestionin 
el més econòmic, actuïn amb transparència –fa l’incís que no es preocupi i  que no el 
cansarà més amb aquesta dissertació, desgraciadament ja fa molts d'anys que no ho 
volen fer.

El Sr. García es torna a reiterar i demana que posin remei i que prioritzin les despeses, ja 
que els que tenen l'obligació de gestionar de forma assegurada els pressupost i de seguir 
els procediments legals de contractació aquest són ells, i dissortadament ho fan poques 
vegades. Realitza el comentari que no sap si felicitar el Sr. Zapatero per obrir aquesta via;  
a la llarga es veurà si és bona o dolenta, el temps ho dirà.

El Sr. Rodríguez diu al Sr. García que, sense aprofundir gaire en el fons de l'expressió 
“amb la cua entre les cames”, si  els avala, intentaran anar a Madrid a fer-ho el  millor  
possible  en  les  properes  eleccions.  Aleshores  els  dos  partits  majoritaris  s'han  posat 
d'acord que no es puguin presentar si no els firma la gent, per això demanen firmes. A 
banda d’aquesta broma o mitja  veritat,  comenta que ara es troben que el  discurs de 
l'actual regidor és calcat al del regidor de la legislatura passada, un en castellà i l'altre en 
català: s'ha fet, s'ha de pagar; doncs no, aquest no és el problema que plantegen des de  
l’oposició, sinó si allò que s'ha fet s'havia de fer i si s'ha realitzat de la manera i forma 
adequada. 

Vol comentar que hi ha una pregunta del dia 26 de novembre del 2010 que l’actual regidor  
d'Hisenda no deu conèixer, amb resposta del Sr. Secretari, en la qual els confirmava que 
la forma de realitzar-lo no era l'adequada, i ara hi tornen. Per aquest motiu han hagut de  
llevar les factures del llistat inicial, perquè eren extrajudicials; es refereixen a aquest fet.

El Sr.  Rodríguez considera que és evident que, si  un proveïdor realitza una feina per 
l'Ajuntament d'Inca, ha de cobrar i, si pot ser, al més aviat possible. Volen saber per què al 
llarg dels anys es troben que alguns proveïdors sempre són els mateixos i que coincideix  
sempre  amb  el  Dijous  Bo.  Opina  que  deu  estar  emmalaltit,  perquè  mai  hi  arriba 
pressupost suficient i s'han de fraccionar; ja ha comentat abans que en Fires i Dijous Bo el  
procediment supera la quantitat permesa per llei; a això, el regidor no hi ha fet referència, 
o no ho ha sentit que contestàs aquest tema. 

Per  finalitzar  comenta  que  no  dubta  que  hi  hagi  bona  voluntat  per  part  del  regidor  
d'Hisenda, però que té la certesa, tal com ha comentat el Sr. García, que no acabarà la 
legislatura  o  que  potser  no  repeteixi,  perquè  considera  que  té  el  mateix  discurs  que 
l'anterior regidor. Creu que no han duit a terme com pertocava algunes de les despeses i  
que d’altres no eren necessàries, ha quedat ben demostrat; opina que aquest tema l'han 
tractat superficialment.
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El  Sr.  Aguilar  contesta  que sobre  el  Pla  E,  si  han rebut  la  quantitat  de  8.000.000 €, 
benvinguts han estat, però explica que els donen aquesta quantitat i ara els descompten 
2.000.000  €  de  despeses  corrents.  Explica  que  els  12.000.000  €  invertits  en  el  tren 
corresponen a una mesura de foment del comerç d'Inca.

Intervé el Sr. Rodríguez, qui demana si aquesta mesura era necessària o no.

El Sr. Aguilar continua parlant sobre la proposta de demanar doblers a la Conselleria i al 
Govern,  i  que han de demanar  si  tothom sap com han deixat  les  arques d'aquestes 
institucions  (s'escolta  un  murmuri);  així  doncs,  ja  saben  què  és  allò  que  es  podrà 
demanar. De totes formes, comenta que s'estan fent gestions. Es dirigeix al Sr. Ramis i li  
diu  que  tant  els  uns  com  els  altres  han  deixat  deutes.  A  més,  quant  a  assumir 
competències que no li pertoquen, expressa que per part de l'equip de govern estan duent  
a  terme gestions  perquè  cada  administració  assumeixi  les  seves.  Ara  es  dirigeix  als  
Independents d'Inca, es tracta de despeses corrents de l'Ajuntament, no ocasionals ni 
extraordinàries. Està d'acord amb ell que s'ha de dur més control, més rigorós, i s’hi està  
fent feina. Torna a repetir que la central de compres tractarà molts d'aquest problemes 
amb les factures; s'anirà al pressupost més econòmic, per aquest camí.

Intervé  el  Sr.  García  i  rectifica  el  Sr.  Aguilar  dient  que  no  parla  del  pressupost  més 
econòmic, sinó del millor, que no ho confongui.

El Sr. Rodríguez, a més, li diu que legal.

El Sr. Aguilar li respon que ell parla del més econòmic.

El Sr. García contesta que pot ésser que s'equivoqui.

El Sr. Aguilar li contesta que pot ser que sí o que no, perquè si du el més car pot patir les 
conseqüències. Ara contesta al Sr. Rodríguez, li diu que tal vegada consideri que té el  
mateix discurs, però amb distinta llengua. Ara bé, té molt clar que, si  un proveïdor ha 
realitzat una feina, per molt que la tramitació no sigui l'adequada, l'han de pagar. Espera 
que amb la central de compres totes les qüestions d’aquest tipus quedin solucionades en 
vista al futur.

El Sr. Batle per concloure explica que creu que al final tots estan parlant del mateix, però  
de diferent manera i diferent responsabilitat. Considera que han assumit molt clarament 
quin és el seu exercici en aquesta legislatura i quina és la seva gestió de govern per tenir  
molt clar que els ha tocat viure moments diferents. Creu que no és correcte treure de tota 
una gestió d'un pressupost unes factures determinades, ja siguin de tren o de fotografies, 
ja  que és la  crítica fàcil;  és clar  que no són necessàries unes fotografies ni  un tren,  
evidentment. El Sr. Batle té clar què és necessari i prioritari, però després hi ha una gestió  
global en el municipi. Per altra banda, es parla de promocionar, d'ajudar, de gestionar i de 
col·laborar, i duran a terme actuacions amb què tal vegada no estaran d'acord.

Continua parlat que li sembla una frivolitat bastant inacceptable fer acudits de la factura 
del tren, perquè durant molts d'anys en aquest ajuntament s'han realitzat campanyes de 
promoció  de  Nadal,  i  ara  resulta  que  avui  el  que  discuteixen  és  si  són  necessàries; 
evidentment que no ho són, com moltes altres coses. Ara bé, la ciutat ha de continuar, 
s'han de seguir fent campanyes, promocions, o ara tot ja deixa d'ésser important. 

El Sr. Batle fa el comentari que té molt clar que hi ha la necessitat de tots de canviar la  
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manera de pensar i prioritzar molt bé quins són els recursos municipals que hi ha, perquè 
hi  ha  moltes  actuacions  que  per  a  ells  són  molt  importants,  però  que  avui  no  són 
necessàries. Creu que treure el  debat d'aquest context és un error.  Considera que no 
només hi ha d'haver la gestió prioritària, sinó que la ciutat ha de tenir iniciatives dins les  
seves possibilitats, i és veritat que despeses que abans eren importants avui no seran 
necessàries  ni  prioritàries.  Però,  des  del  començament  d'aquesta  legislatura  les 
aportacions de l'oposició han estat en la seva majoria per gastar, i la darrera que va llegir  
era que la cultura dinamitzava econòmicament la ciutat. La veritat és que ho va trobar 
esperpèntic,  però,  veuran  disbarats  en  aquesta  legislatura.  Dóna  la  paraula  al  Sr. 
Secretari per a la votació.

El Sr. Secretari explica que, en primer lloc, s'ha de passar a la votació de l'esmena, del  
següent contingut:

“PRIMER.- Analitzada la relació de factures que s’adjunta resulta que s’ha de modificar, atès 
que dues de les factures de l’empresa Gabinete Profesional de Servicios, per import de 
24.838,98 € i 16.578,08 € respectivament, no s’ajusten a allò que disposa el Reial decret 
8/2011.

SEGON.- Incloure les següents factures que es relacionen a continuació per poder realitzar 
el seu pagament a través d’aquesta línia de finançament:

RELACIÓ FACTURES ICO
CIF/DNI INTERESSAT N. FACTURA DATA IMPORT

43023632Q PERICAS I MATEU BARTOMEU 065 19/04/2011 140,40 €
43115508F LAVA AUTOS ES QUARTER 1554 24/02/2011 94,40 €
43185242M GIMAREY VILAS CARLOS 118 07/01/2011 302,08 €

78187676G
CAPO PLANAS RAMON 
CHAPISTERIA

1100032 27/04/2011 88,92 €

A07084684 RECAMBIOS CENTRO S.A. 879471 28/02/2011 69,16 €
A07084684 RECAMBIOS CENTRO S.A. 879466 28/02/2011 170,27 €
A07084684 RECAMBIOS CENTRO S.A. 879465 28/02/2011 107,69 €
A07084684 RECAMBIOS CENTRO S.A. 884920 30/04/2011 121,17 €
A07153489 AS SEGURIDAD,S.A. FV11-0077 04/04/2011 240,13 €

A07408743
PASTOR SOFTWARE AND 
HARDWARE

111229 23/03/2011 101,09 €

A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA 2011-11679 15/02/2011 73,60 €
A59056853 PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE 8.344 28/03/2011 55,00 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001044 31/01/2011 272,99 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001043 31/01/2011 507,94 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001113 28/02/2011 231,01 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001114 28/02/2011 42,15 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001117 28/02/2011 56,42 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001116 28/02/2011 177,34 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001115 28/02/2011 176,27 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001187 31/03/2011 163,43 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001188 31/03/2011 86,32 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001189 31/03/2011 67,26 €
B07040777 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. F1-0001269 30/04/2011 210,74 €
B07056252 TELIM SL 310095 31/01/2011 145,98 €
B07056252 TELIM SL 310298 28/02/2011 71,00 €
B07056252 TELIM SL 310496 31/03/2011 335,54 €
B07088826 BALEAR DE ASCENSORES S.L. 11/01/003171 01/04/2011 433,95 €
B07467582 SONOVISION INCA, S.L. H11000089 04/03/2011 282,00 €
B07574544 INCACOLOR S.L. 28252 28/02/2011 188,60 €
B07574544 INCACOLOR S.L. 28573 30/04/2011 450,82 €
B07695471 NEUMATICS BINISSALEM S.L. 89297 31/01/2011 26,55 €
B07695471 NEUMATICS BINISSALEM S.L. 89298 31/01/2011 23,48 €
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B07695471 NEUMATICS BINISSALEM S.L. 88696 31/01/2011 398,34 €
B07695471 NEUMATICS BINISSALEM S.L. 89366 28/02/2011 88,32 €
B07695471 NEUMATICS BINISSALEM S.L. 90645 31/03/2011 18,00 €
B07704786 RAMON FOTO-VÍDEO S.L. 2011/000010 04/03/2011 37,47 €
B07818818 BALIZAMIENTOS Y 111.011 31/01/2011 252,52 €
B07818818 BALIZAMIENTOS Y 111.044 31/03/2011 129,80 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. A11 731 15/04/2011 161,49 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. 700 14/04/2011 56,00 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. 691 13/04/2011 4,00 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. 690 13/04/2011 101,00 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. A11 331 24/02/2011 9,90 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. A11 224 09/02/2011 46,95 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. A11 255 14/02/2011 49,95 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. A11 235 10/02/2011 42,00 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. A11 288 17/02/2011 4,00 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. A11 388 04/03/2011 174,64 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMATICS S.L. A11 394 04/03/2011 29,00 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. A11 551 24/03/2011 296,43 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMATICS S.L. A11 755 20/04/2011 5,99 €
B07915226 BEL SISTEMES INFORMÀTICS S.L. A11 780 27/04/2011 322,85 €
B07953763 REBERSEC S.L.- PRESS TO 115459 26/03/2010 11,55 €
B36028991 SAGRES S.L. 201100180 29/03/2011 338,15 €
B57026445 FERRAGUT BONET S.L. 11000229/A- 28/02/2011 147,96 €
B57026445 FERRAGUT BONET S.L. 11000086/A 31/01/2011 23,60 €
B57204125 EQUIPABOLSO SL 400CR 31/01/2011 10,80 €
B57226102 MULTIAUTO PALMA SL 1100890 31/03/2011 182,35 €

B57461253
NEOFON TELECOMUNICACIONES 
SL

12 31/03/2011 109,56 €

B57461253
NEOFON TELECOMUNICACIONES 
SL

17 30/04/2011 219,13 €

B57529331 FERRETERIA COLL S.L. 45115 28/02/2011 144,76 €
B57529331 FERRETERIA COLL S.L. 45189 31/03/2011 32,37 €
B57529331 FERRETERIA COLL S.L. 45275 30/04/2011 494,16 €
E57144578 INCA NET C.B. 1100037 17/02/2011 295,00 €
E57144578 INCA NET C.B. 1100076 18/03/2011 295,00 €
E57595704 FABRICA DE BANDERA CB 1100070 24/03/2011 430,00 €

    10.476,74 €
    

Per tant, la Proposta d’acord quedarà de la següent manera:

PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA
-------------------------------------------------------------------

El Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón, regidor delegat d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament 
d'Inca, eleva a la consideració de l’Ajuntament ple la següent:

Proposta de sol·licitud de finançament a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a la cancel·lació 
de deutes amb empreses i autònoms.

Vist el Reial decret 8/2011, de 7 de juliol, pel qual s’adopten mesures entre d’altres de control 
de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes amb les 
entitats locals, en particular en allò que dictaminen els articles 4 i següents.

Atès  que  aquesta  corporació  atesa  la  situació  econòmica  actual  disposa  d’obligacions 
reconegudes pendents de liquidar en el seu pressupost corresponent a l’any 2010 i anteriors 
al 30 d’abril de 2011, que poden ser objecte del finançament previst a l’RD 8/2011.

Atès que a través de l’ICO s’ha obert una línia de finançament per les entitats locals per la 
cancel·lació d’aquestes deutes amb les següents condicions:
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L’import de l’operació no podrà ser superior al  25% del PTE del 2011, descomptats els 
reintegraments pendents i els interessos estimats del préstec.

La modalitat és tipus préstec. 
El tipus d’interès és el 6,5% fix.
L’amortització és de tres anys sense carència.
Sense comissions.
Amb garantia del 25% del PTE.
Es pot realitzar en qualsevol entitat financera adscrita a aquesta línia de finançament de 

l’ICO.

Vist l’informe de Tresoreria i Intervenció que s’acompanya,

ES PROPOSA:

PRIMER. Sol·licitar a l’Institut de Crèdit Oficial el finançament d’acord amb allò que disposa 
el Reial decret 8/2011 per poder realitzar el pagament a empreses i autònoms d’aquesta 
corporació per un import total de 1.054.094,71 €, d’acord amb la relació que s’acompanya.

SEGON. Designar el Banco de Santander com a entitat financera a través de la qual es 
realitzarà el crèdit i pagament de les anteriors factures.”

De la votació, n'esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del  
Partit  Popular  i  deu  (10)  vots  d'abstenció  dels  grups  municipals  del  PSIB-PSOE,  els 
Independents d'Inca i el PSM-Iniciativa Verds. 

Seguidament es passa a votar el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda esmenat 
per sol·licitar finançament a l’Institut de Crèdit Oficial de conformitat amb l’RD 8/2011, i  
n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i  
deu (10) vots d'abstenció dels grups municipals del PSIB-PSOE, els Independents d'Inca i 
el PSM-Iniciativa Verds.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa 
d’Hisenda per sol·licitar finançament a l‘Institut de Crèdit Oficial de conformitat amb l’RD 
8/2011.

5.  DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME  PER SOL·LICITAR 
SUBVENCIÓ DINS EL PLA D'OBRES I SERVEIS DE 2012

Els  reunits  consideren  el  Dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d’Urbanisme  relatiu  a 
sol·licitar subvenció dins el Pla d'Obres i Serveis de 2012, i que transcrit textualment diu:

“I.- VIST que el Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada el dia 17 de maig 
de 2011, va adoptar l'acord de convocar el PLA INSULAR D'OBRES I SERVEIS DE 2012, 
convocatòria  el  termini  de la  qual  finalitza  el  14.10.2011 perquè es  pugui  sol·licitar  la 
inclusió  d'obres  i  serveis  de  caràcter  municipal  dins  el  Pla  Insular  esmentat  amb 
l'atorgament  de  l'oportuna  subvenció  i,  en  aquest  efecte,  ateses  les  necessitats 
col·lectives  que  concorren  en  aquest  municipi,  pels  serveis  tècnics  municipals  s'han 
redactat els avantprojectes següents:

A) Avantprojecte d’obres (tipus “A”) projecte de substitució d’un tram de canonada d’aigua 
potable entre el dipòsit de la finca des Tancat i el dipòsit de la finca de sa Mina al terme 
municipal de Lloseta.
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B)  Avantprojecte  d’obres  (tipus  “A”)  del  projecte  de  renovació  de  les  xarxes  d’aigües 
residuals, aigua potable i dotació de la xarxa d’aigües pluvials, en els carrers: Salut, Sol,  
Llorenç Villalonga i Andreu Caimari.

II.- ATÈS el que disposen article 67.3 del Reglament de planejament de 23 de juny de 
1978; els articles 22.2.e), ñ) i q), 25.2 i 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de  
les bases de règim local; els articles 23.1, 88, 89 i 90 del Text refós de les disposicions  
legals vigents en matèria de règim local de 18 d'abril de 1986; és procedent resoldre tal 
com es diu a la part dispositiva.

III.- ATÈS el que preceptuen els articles 50.11, 22 i 25, 123.1, 146, 163 i següents del  
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals de 28 de 
novembre de 1986;  el president de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient 
eleva  a  l’aprovació  de  l'Ajuntament  en  PLE,  òrgan  competent  per  resoldre,  la  següent 
PROPOSTA D'ACORD: 

1.- APROVAR l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Mallorca dins 
el PLA INSULAR D'OBRES I SERVEIS DE 2011, per les obres i serveis que a continuació 
es relacionen, amb el pressupost de contracta que també es detalla.

2.- APROVAR l'avantprojecte d'obres i serveis redactat pels serveis tècnics municipals i 
altres que seguidament s'assenyala; establint-se que aquesta sol·licitud de finançament té 
l’ordre de preferència següent:

A) Avantprojecte d’obres (tipus “A”) projecte de substitució d’un tram de canonada d’aigua 
potable entre el dipòsit de la finca des Tancat i el dipòsit de la finca de sa Mina al terme 
municipal de Lloseta, amb un pressupost de contracta de 201.737,93 €, IVA exclòs i amb 
IVA (18%) de 238.050,76 €. 

B)  Avantprojecte  d’obres  (tipus  “A”)  del  projecte  de  renovació  de  les  xarxes  d’aigües 
residuals, aigua potable i dotació de la xarxa d’aigües pluvials, en els carrers: Salut, Sol,  
Llorenç Villalonga i Andreu Caimari, amb un pressupost de contracta de 464.598,04€, IVA 
exclòs i amb IVA (18%) de 548.225,69 €. 

3.- SOL·LICITAR del Consell Insular de Mallorca que, conforme a l’ordre de preferència 
esmentat,  dit  avantprojecte s'inclogui  dins el  PLA INSULAR D'OBRES I  SERVEIS DE 
2011 i, per tant, sol·licitar que es contribueixi al seu finançament mitjançant l'atorgament  
de l'oportuna subvenció a fons perdut, a saber:

a)  119.025,38 €,  consistent  en el  50% de l'import  del  pressupost  de l'obra (tipus "A")  
assenyalada a l’apartat A) de l'extrem 2 d'aquesta part dispositiva.

b)  274.112,84 €,  consistent  en el  50% de l'import  del  pressupost  de l'obra (tipus "A")  
assenyalada a l’apartat B) de l'extrem 2 d'aquesta part dispositiva.

4.- APROVAR que l’aportació municipal mínima i màxima, sobre el total del pressupost de 
contracta dels avantprojectes esmentats, serà la següent:

a)  100.868,96 €,  consistent  en el  50% de l'import  del  pressupost  de l'obra (tipus "A") 
assenyalada a l’apartat A) de l'extrem 2 d'aquesta part dispositiva.

b)  232.299,02 €,  consistent  en el  50% de l'import  del  pressupost  de l'obra (tipus "A") 
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assenyalada a l’apartat B) de l'extrem 2 d'aquesta part dispositiva. 

5.-  CONTREURE  el  compromís  que  les  obres  i  serveis  objecte  de  l’avantprojecte 
esmentat que, en el seu cas, s'inclogui en el PLA INSULAR D'OBRES I SERVEIS DE 
2012 es començaran a executar abans del dia que es determini a la convocatòria.

6.-  ACCEPTAR  específicament  les  normes  establertes  a  la  convocatòria  del  PLA 
INSULAR D'OBRES I SERVEIS DE 2012 que ha estat efectuada pel Consell Insular de 
Mallorca.

7.- COMUNICAR aquest acord al Consell Insular de Mallorca; s’hi adjunta una còpia dels  
avantprojectes  esmentats  i  les  certificacions  exigides  per  les  normes  de  dita 
convocatòria.” 

Intervé el Sr. Jerez del grup municipal del Partit Popular, qui explica que es va informar el  
passat dilluns en la Comissió d'Urbanisme de l'aprovació de les sol·licituds del Pla d'Obres 
i Serveis del 2012.

La Sra. Oses s'absenta de la sala de sessions.

Intervé el Sr. Moreno, qui s'adreça al Sr. Batle per dir-li que abans havia dit que no s'havia 
de parlar d'història, però li vol realitzar un petit apunt, ja que en aquesta legislatura hi ha 
nous regidors. Els recorda que les passades legislatures hi havia un consens per pactar 
les obres que sol·licita l'Ajuntament d'Inca en el Pla d'Obres i Serveis. Ara considera que 
aquest consens s'ha romput, perquè varen presentar a la Comissió Municipal d'Urbanisme 
aquesta proposta ja tancada. Manifesta que els hauria agradat poder dir la seva opinió. 
Posa l'exemple que la Gran Via de Colom era una actuació necessària i molt important per 
a Inca, una obra que no hauria superat els 600.000 €. Comenta que mirant la sol·licitud es 
veu  que  han  presentat  obres  hidràuliques,  alguna  de  les  quals  és  continuïtat  de  les  
darreres obres que estaven realitzant, i considera que també són prioritàries.

El Sr. Moreno vol deixar constància que el regidor d'Hisenda els ha demanat disculpes i  
els ha dit que no tornarà a passar.

El Sr. Moreno vol fer arribar al Sr. Batle la seva preocupació per la inseguretat que  li  
produeix que  l'aportació del 50% del cost de les obres per part del Consell de Mallorca en 
el Pla d'Obres i Serveis d'enguany i del futur, no arribi. Per tal motiu exigeixen que l'equip 
de govern parli amb els responsables del Consell de Mallorca per tal de tenir la seguretat 
del cobrament de la subvenció. 

El  Sr.  Moreno vol  recalcar a l'equip de govern que han de tenir  molt  clar si  cobraran 
l'import de la subvenció del Consell de Mallorca, ja que poden tenir un reajustament en el  
pressupost. Per finalitzar comenta que en un fet de responsabilitat el seu partit li donarà el 
seu vot de confiança i que votaran a favor de la proposta.

Intervé el Sr. García, qui considera que la forma d'actuar és apostar pels projectes que 
consideren que són els més necessaris i intentar assolir el consens, i en darrer extrem, si 
no és possible, la majoria té la responsabilitat de decisió; aquest és el que considera el 
procediment correcte. 

Comenta que el primer projecte és la conducció de la canonada d'aigua potable entre 
dipòsits de dos pous que subministren aigua a Inca, una de propietat municipal i l'altre no. 
Demana si han tengut en compte el decret del Govern de la Comunitat Autònoma, el qual 
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deia que hi havia de participar i finançar el 50% de les obres, ja que seria una altra via de 
finançament  diferent  per  tal  d'obtenir  el  mateix  i  poder  dedicar  la  subvenció  del  Pla 
d'Obres i Serveis a un altre tipus d'obres.

Manifesta  que no es  vol  imaginar  que la  millora  de l'aigua potable  sigui  després per 
privatitzar-la,  ja  que  en  reiterades  vegades  han  manifestat  la  seva  negació  a  la 
privatització. Li agradaria que avui en aquest plenari li explicassin o comunicassin si tenen 
previst  en aquesta legislatura no privatitzar el  servei  d'aigua potable.  D'aquesta forma 
quedaria  més  tranquil  i  es  veuria  d'una  altra  manera  la  realització  de  les  obres.  Per 
concloure desitja que arribi la subvenció al nivell màxim per a la realització de les obres.

Intervé el Sr. Caballero, qui de part del grup municipal PSM-Iniciativa Verds reitera allò 
que s'ha dit en aquest ple i allò que també varen comentar en la Comissió d'Urbanisme. 
Fa  seves  les  dues  intervencions  realitzades  pels  portaveus  anteriors.  Per  començar, 
comenta que podrien seguir fent com abans: posar els projectes damunt taula i establir 
unes preferències entre tots. 

Vol  recordar que l'anterior responsable d'Urbanisme deia que el  mur de contenció del 
carrer de Jaume I era molt important i  prioritari,  com també la qüestió de la Gran Via 
Colom,  que  evidentment  tots  tenen  present.  Ara  vol  dir  que  els  dos  projectes  que 
presenten avui també són considerats vàlids.

El Sr. Caballero vol manifestar aquesta preocupació, que és compartida amb la resta de 
grups, sobre què passarà finalment amb el Pla d'Obres i Serveis, i creu que l'equip de 
govern també deu estar interessat a conèixer què passarà. 

Per  finalitzar  el  Sr  Caballero  afirma  que  donaran  el  vot  de  confiança  a  la  proposta  
presentada, tot i que els agradaria que es realitzàs així com s'havia duit a terme fins al  
moment.

En aquest moment el Sr. Pastor s'absenta de la sala de sessions.

El Sr. Jerez demana que consti en acta que reitera les seves disculpes, que va trametre a 
la  Comissió  d'Urbanisme,  per  mancança de coneixement  i  pel  canvi  de regidoria.  No 
coneixia aquest consens que es duia, però també expressa la seva satisfacció perquè es 
parla de dos projectes com són el pont i la Gran Via de Colom. Està convençut que hi ha  
d'haver un consens –ja que són projectes que ells han defensat–. Va transmetre a la  
Comissió que el Sr. Batle tenia com a prioritat el pont i que, segons el que va explicar el  
tècnic d'Urbanisme, pel Reglament d’obres i serveis no es pot optar a la subvenció perquè 
excedeix els 600.000 €.

El Sr. Jerez comenta que l'equip de govern té la preocupació i la inseguretat de no saber 
de quin import disposaran, la forma en què arribarà, ni tampoc com serà el Pla d'Obres i  
Serveis de 2012. 

Exposa  que  les  dues  obres  presentades  es  consideren  prioritàries,  ja  que  hi  ha  un 
problema important en el subsòl, segons informes dels tècnics. A més, vol agrair al PSOE 
i als altres grups el seu vot positiu, i reitera que estan oberts al consens no tan sols en el  
Pla  d'Obres  i  Serveis,  sinó  també  en  diferents  projectes  que  pugui  tenir  en  el  futur 
urbanísticament la ciutat.

El Sr. García li demana si li pot contestar referent a la privatització del subministrament 
d'aigua.
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El Sr. Jerez li  respon que amb la situació en aquests moments de l'Ajuntament s'està 
contemplant la privatització de l'aigua i d'altres qüestions que s'estan estudiant. Però, vol  
matisar que la realització de les obres no hi tendria res a veure, ja que amb la privatització  
pagarien depenent  de l'estat  de les xarxes.  En el  cas d'estar rehabilitada la xarxa es 
contemplarien com a metres de xarxa nova a un preu diferent. 

Seguidament es passa a votar el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme relatiu  
a sol·licitar subvenció dins el Pla d'Obres i Serveis de 2012, i n’esdevé el següent resultat:  
unanimitat (19).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme.

6.  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-INICIATIVA VERDS EN 
FAVOR DEL TREN I DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió 
dins l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat de tots els presents (19).

Els reunits consideren la Moció presentada pel grup municipal PSM-Iniciativa Verds en 
favor del tren i de la mobilitat sostenible, i que transcrita textualment diu:

“El grup municipal del PSM-Iniciativa Verds a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració 
del PLE la següent 
MOCIÓ

La mobilitat a les nostres Illes es troba en un moment decisiu. Durant l’anterior legislatura  
es tramitaren multitud de projectes i inversions per tal de canviar el model de mobilitat  
general. Un model que es basava gairebé de manera exclusiva en el cotxe particular com 
a mitjà de transport i que promovia unes infraestructures viàries molt agressives sobre el  
territori.

El  nou  model  té  com  a  principal  objectiu  aconseguir  una  mobilitat  més  racional,  
equilibrada i sostenible, en què augmenti significativament el protagonisme del transport  
públic.  Més  transport  col·lectiu  i  més  diversificat:  tren,  bus,  tramvia,  metro,  tram-tren, 
intermodalitat  dels  distints  tipus  de transport,  més  freqüències  a  un  preu més  reduït, 
foment de la bicicleta pública, etc.

L’empenta  al  transport  ferroviari  és  peça  clau  d'aquest  canvi  cap  a  una  mobilitat  
sostenible. L'augment de les freqüències en el servei de tren, l'inici de les obres del tren-
tram entre Manacor i Artà o l'eliminació de passos a nivell són actuacions encaminades a 
la  consecució  d'un  transport  ferroviari  més  ràpid,  més  còmode,  més  eficient  i  més 
sostenible. També l’electrificació de la xarxa és una millora substancial per a l’estalvi i el  
model sostenible i cal posar-la en marxa d’immediat aprofitant les inversions realitzades.

Això  no  obstant,  les  primeres  passes  del  nou  Govern,  en  decisions  preses  i  en 
declaracions als mitjans de comunicació, apunten un gir copernicà, abandonant inversions 
en marxa, compromeses en el conveni ferroviari amb el Govern de l’Estat, desdient-se de 
tots  els  compromisos  promesos  en  campanya  i,  fins  i  tot,  anunciant  una  disminució 
substancial de la quantitat i  la qualitat dels serveis de transport existents: freqüències,  
augment de tarifes, etc. Fins i tot, el nou gerent d’SFM, no només se sostreu de la seva 
responsabilitat en la neteja d’estacions i combois, sinó que ha arribat al punt d’insinuar 
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que podien suprimir-se serveis a partir d’octubre per falta de combustible.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords

ACORDS

Primer.- L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a mantenir, com a mínim, 
l'actual sistema de freqüències del transport ferroviari i respectar el sistema de tarifes.

Segon.- L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a adoptar amb urgència 
les mesures necessàries per  garantir  el  subministrament de combustible  i  a posar en 
marxa d’immediat les unitats elèctriques. 

Tercer.- L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a adoptar amb urgència 
les  mesures  necessàries  per  garantir  la  neteja  adient  de  les  estacions i  els  combois 
ferroviaris. “

La Sra. Oses i el Sr. Pastor s’incorporen a la sala de sessions.

El Sr. Caballero, per continuar amb la dinàmica de molts de punts que s'han tractat en 
aquest plenari, ha de dir que desconeix si tant el Sr. Zapatero com el Sr. Rajoy han agafat 
mai el tren d'Inca, però que sap que són molts els inquers que fan servir aquest transport i 
també  la  gent  que  els  visita.  Comenta  que  darrerament  hi  ha  hagut  una  sèrie  de 
problemàtiques  i  algunes  declaracions  de  les  quals  s’ha  derivat  la  presentació  de  la 
Moció.  Manifesta  que  gairebé  sempre  que  hi  ha  una  mesura  d'urgència  són  els 
ajuntaments els qui han de donar la cara, però creu que compartirà amb ells que aquesta 
no és una solució  definitiva i  tampoc no pot  ésser  una definició  global,  a part  que la 
responsabilitat de fer netes les estacions, els passos soterrats, així com la neteja dels 
vagons és de Serveis Ferroviaris. Afirma que el Sr. Batle coneix aquesta situació i que ha 
hagut  de  cercar  algunes  solucions  d'urgències  en  casos  concrets  que  s'havien  de 
realitzar. Per tot això, amb la Moció es pretén trametre al Govern de les Illes Balears com 
a Ajuntament d'Inca que el tren per a la seva ciutat és fonamental, és un transport prioritari  
que està molt lligat a la història d’Inca, i que els emplacen a cercar solucions globals. 

El Sr.  Moreno comenta que el grup municipal del PSIB-PSOE ja ha manifestat durant 
aquests mesos d'estiu –i encara es mantén la situació– el seu malestar i la crítica de la 
situació tant en els vagons del tren com de la neteja de l'estació i els seus voltants. Així 
mateix, han recollit moltes queixes dels usuaris, a través de les quals ciutadans de la seva 
ciutat  han  qüestionat  l'actual  gestió  que  està  duent  a  terme  Serveis  Ferroviaris  de 
Mallorca. Creuen que és imprescindible per a Inca que hi hagi un bon servei públic perquè 
consta a la documentació, en el Pla Sectorial de Comunicacions Ferroviàries; a través de 
carretera, està en un punt neuràlgic. Considera que han d'aprofitar la situació, atès que és 
un  element  important  i  ho  ha  d'ésser  per  a  la  reactivació  econòmica  de  la  ciutat.  
Evidentment el  fet  que hi  hagi  més visitants a Inca pot  produir  que el  consum intern  
augmenti. Opina que ha d'ésser una prioritat i que pel grup municipal socialista ho és, un 
element estratègic per a l’Ajuntament. Fins i tot avança al Sr. Batle que iniciaran una sèrie  
d'accions per reivindicar totes les inversions en matèria ferroviària previstes fins ara a la 
ciutat i també aquelles de noves de les quals varen parlar en la campanya electoral, que 
creuen  que  són  molt  ambicioses  no  només  per  al  present,  sinó  per  al  futur  d'Inca. 
Consideren que forma part d'una estratègia conjunta que haurien de posar de manifest a 
la  societat  inquera  i  que haurien  de reclamar  a  altres  instàncies  que fessin  totes  les 
inversions esmentades pel bé de la ciutat. Conclou dient que el seu grup votarà a favor de  
la proposta del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds.
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La Sra. Barceló, en nom del grup municipal dels Independents d’Inca, vol mostrar la seva 
preocupació per l'estat actual del tren. Quant a la Moció en concret, entenen que sobre la  
neteja de les estacions i els vagons ferroviaris no es pot admetre cap discussió, és tan 
elemental que és un poc absurd que hagin d’ésser objecte d'una moció precisament a  
l'Ajuntament d'Inca. 

Pel que fa als altres punts que contempla la Moció, entenen que han de mantenir les 
freqüències i les tarifes en la mesura del possible. Comenta que ells no són tècnics, ni  
saben els números que ha realitzat Serveis Ferroviaris per arribar a anunciar aquest tipus 
de mesures tan dràstiques i que entenen perjudicials per al poble d'Inca en general, tant 
per a la gent que viu a Inca i es desplaça a Palma a fer feina, que no és poca, com les  
possibles anades i vingudes de persones per la realització de compres, anar als jutjats o 
l'Hospital,  etc.  Entenen que Inca té  una posició  estratègica i  clau dins els  serveis  de 
transport en tot Mallorca i que un avantatge que té, i amb el qual creu que tots estan 
d'acord, és que està molt ben comunicada, fet que han de mantenir. 

La Sra. Barceló torna a insistir que no són tècnics i que no coneixen les xifres, però que 
potser que l'equip de govern, ja que és del mateix color polític del que governa a Palma, sí  
que  tendrà  ocasió  de  poder  justificar  en  tot  cas  la  necessitat  d'haver  pres  aquestes 
mesures. Ara bé, entenen que Independents d'Inca han d'apostar pel transport públic, per 
fer l'esforç de millorar el servei, per ser com més eficient millor amb els recursos que 
tenguin; evidentment per garantir, en primer lloc, el combustible, com consta a la Moció, i  
per posar en marxa l'electrificació del tren anunciada per al 2012. Conclou que per tot allò 
exposat el seu vot serà a favor de la Moció.

La Sr. Tarragó comenta que l'equip de govern comparteix l'esperit de la Moció i que ha 
quedat clar que tot el consistori desitja el millor transport públic de tots els ciutadans i els  
que els visiten. Per tal motiu han sol·licitat informació per les diferents demandes de la  
Moció al mateix gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Explica que la informació de 
què disposen a hores d’ara és que intentaran garantir  les freqüències sempre i  quan 
econòmicament sigui possible. Tot plegat significa que, si no queda més remei a causa de 
problemes pressupostaris, intentaran racionalitzar-les, mantendran les que tenguin més 
alta demanda de gent i aturaran aquelles que siguin de poc ús; però, així i tot, la intenció  
és garantir-les amb el mateix pas i amb el sistema tarifari.

Respecte  del  subministrament  del  combustible,  la  Sra.  Tarragó  informa  que  els  han 
comunicat que es deu des de gener de 2011 i que el deute que generen mensualment és  
de 180.000 €. Tot i  així  negocien amb el proveïdor la continuïtat  del subministrament,  
perquè  d'altra  forma  serà  impossible  continuar  amb  un  servei  que  des  de  Serveis 
Ferroviaris de Mallorca mantenen que volen garantir. Per altra banda, també han tractat 
l’assumpte de les unitats elèctriques. Com han comentat els Independents d'Inca, el Sr.  
Company  va  informar  que  probablement  serà  en  el  mes  de  gener  quan  entrin  en 
funcionament. 

La Sra. Tarragó afirma que, quant a la neteja de les estacions, a què l’Ajuntament ha 
contribuït  en  aquests  mesos  d'impàs,  la  partida  es  va  esgotar  i  no  han  previst  una 
pròrroga per afrontar el nou concurs per adjudicar la neteja en el mes de juny. Exposa que 
la premsa d'avui ja informa que en el mes d'octubre es reprendran els serveis i que es 
normalitzaran. Dit això, malgrat que comparteixen l'esperit de la Moció, té la sensació que 
el Govern fa la seva feina i que compleix els seus deures.

El Sr. Caballero vol mostrar el seu agraïment als grups que han manifestat el seu suport i  
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exposa que no coneix el sentit del vot del grup municipal del Partit Popular.

El Sr. Batle contesta al Sr. Caballero que és molt fàcil: el Partit Popular hi votarà a favor.

El Sr.  Batle explica que la situació de la gestió de Serveis Ferroviaris ara en aquests  
moments  és  seriosa,  ja  que  hi  ha  uns  factors  a  tenir  en  compte,  com el  deute  del 
combustible, que és des del mes de gener, o tenir uns trens nous i que encara no estiguin 
pagats. Considera que tot plegat crea un gran problema, ja que no hi  ha disponibilitat 
econòmica.

El  Sr.  Batle  opina  que  els  altres  grups  municipals  –tal  vegada  en  aquest  cas  els 
Independents d’Inca no–, que tenien responsabilitat directa en aquesta gestió fins al mes 
de juny, haurien de saber més que ningú com es trobava aquest tema. A pesar que en el 
mes de juny hi hagués un procés electoral, encara tenien responsabilitats; ara en el mes 
de setembre és urgent, necessari i prioritari. Aquesta és la reflexió que realitza, és per tal  
motiu que s’està reclamant avui al conseller allò que no es va realitzar quan pertocava. 

El Sr. Caballero respon al Sr. Batle que la Moció està presentada de dia 16 de setembre i  
que la debaten avui perquè és el dia del plenari. Això no obstant, la seva presentació és a  
causa de les explicacions dites pel conseller sobre les tarifes, que augmentarien. Ara la 
Sr. Tarragó ha explicat que el conseller li ha dit el contrari, i avui s’exposa aquest fet. De 
totes formes, si hi voten a favor, no volen entrar en polèmica. 

El Sr. Caballero vol deixar constància que quan ells governaven feien net el tren, ara no li  
fan, aquesta és la realitat; si no, ho poden demanar a qualsevol usuari. No volen entrar en 
altres  polèmiques  perquè  tenen  clar  que  la  situació  econòmica  de  totes  les 
administracions  és  complicada.  Ara  bé,  consideren  que  com  a  ajuntament  han  de 
comunicar al Govern que el tren per a Inca és molt important. 

El Sr. Batle li respon que té tota la raó, però que ha de saber que el que governa té la  
responsabilitat de realitzar els tràmits de la nova contractació si finalitza el contracte, a 
més tenint present que acabava la contractació en el mes de juny, i en tràmits d'un procés 
electoral.  Però, evidentment el  problema que hi havia per no posar en marxa la nova 
contractació va ser no tenir partida pressupostària. 

El Sr. Caballero contesta al Sr. Batle que no varen firmar la contractació perquè el Sr.  
Bauzá no havia nomenat el gerent de Serveis Ferroviaris.

El Sr. Batle respon que a la fi no volen assumir la irresponsabilitat del forat econòmic que 
té Serveis Ferroviaris de Mallorca: tren aturat, vies no adjudicades, trens comprats i no 
pagats; un fet que per ells  es surrealista.

El Sr. Caballero contesta que el que és surrealista és trobar el metro inundat; per tant, els  
que governaven en el seu moment van posar solucions a aquestes inundacions.

El  Sr.  Batle  respon  al  Sr.  Caballero  que  el  problema  del  metro  no  el  tenen  avui,  el  
problema és el tren. Adreçant-se al Sr. Rodríguez, afirma que varen firmar un conveni 
sense garanties; es varen pressupostar 450.000 € i segons el conveni tan sols n’havien 
garantit 29.000 €. Considera que és una irresponsabilitat; però, és una qüestió que en 
aquests moments no pertoca tractar, sinó que cal parlar d'Inca.

El Sr. Moreno comenta que no vol llevar protagonisme ni al ponent ni a l'equip de govern, 
però considera que evidentment poden tenir-ne la culpa els uns o els altres, però els trens  
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van bruts, les estacions –ja ho van manifestar en temporada turística– es troben en un 
estat  lamentable.  Explica  que tot  plegat  ha provocat  que l'Ajuntament  d'Inca,  pel  que 
varen poder saber, hagi hagut de realitzar unes tasques que no li pertocaven. Expressa 
que no li hauria agradat veure a la passada legislatura el que hauria passat, perquè se'ls 
hauria dit absolutament de tot. Creu que la Moció és molt clara i que la Sra. Tarragó com a 
portaveu ha intervingut  molt  bé,  però que no ha quedat  gaire  clar  si  mantendran les 
freqüències  i  si  solucionaran  la  neteja.  Explica  que  avui  han  vist  pels  mitjans  de 
comunicació que el gerent ha comunicat que ja han efectuat la contractació de la nova 
empresa. La seva pregunta és per què no l'han realitzat abans. No es refereixen al mes 
de juny, just quan s’ha nomenat el nou gerent, que no coneix en quina situació es troba 
tot, però opinen que durant el període que han tardat a nomenar-lo haurien pogut posar-hi 
una solució. Conclou que considera que la Moció està legitimada per ser presentada aquí.

El Sr. Batle li respon que no hi havia la partida.

El Sr.  Moreno comprèn que no hi  hagi partida i  comenta que per temes urgents com 
aquests el Govern de les Illes Balears, amb un pressupost de més de 3.500.000 €, va 
haver d'auxiliar l'Ajuntament, que en té un de 21.000 €. Considera que han de veure el  
que  afecta  la  seva  ciutat;  de  la  resta,  en  poden parlar.  Encara  que entenen  la  seva 
postura,  opina  que la  Moció està  totalment  legitimada,  ja  que afecta  el  seu municipi.  
Comenta que el Sr. Batle va dir que s'havia reunit amb el gerent de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca i que arribaren a un entesa. Ara bé, creu que tots han de remar per Inca i que, si  
la ciutat té un problema, almenys cada un dins les seves competències el pugui resoldre.

La Sr. Tarragó comenta que li ha sabut greu que l'hagin interpretat com a portaveu de 
Serveis  Ferroviaris  de Mallorca (SFM),  allò  que ha fet  ha  estat  demanar a SFM una 
explicació respecte al que proposava la Moció. Creu que hauria fet el mateix si hagués 
estat un altre el  partit  que governàs a SFM i que és segur que no hauria tengut una 
resposta tan immediata. Exposa que allò que ha fet ha estat informar-se i que ha traslladat 
al  plenari  allò  que sabia;  per  tant,  no veu el  sentit  a  la  broma d’interpretar-la  com a 
portaveu d’SFM, perquè entén que aquí actua com a regidora de l'Ajuntament d'Inca; ho 
diu pel to irònic que li ha paregut de les intervencions que ha tengut tothom.

El Sr. Batle demana silenci a la sala de sessions.

La Sra. Tarragó, respecte a la neteja, afirma que ha quedat clar que a mitjan octubre 
l’assumpte estarà resolt. Quant a les freqüències i les tarifes, d’aquestes darreres l'han 
informada que intentaran garantir-les, allò que no poden garantir són les freqüències. Si  
aquest  fet  ocorregués,  seria  únicament  i  exclusivament  per  temes  econòmics,  i  
mantendrien les que evidentment són més usades i les altres que tenen pocs usuaris les 
haurien d'eliminar; és allò que volia explicar abans.

Seguidament es passa a votar la Moció presentada pel grup municipal del PSM-Iniciativa 
Verds  en  favor  del  tren  i  de  la  mobilitat  sostenible,  i  n’esdevé  el  següent  resultat:  
unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció presentada pel grup municipal 
del PSM-Iniciativa Verds en favor del tren i de la mobilitat sostenible.

7.  MOCIÓ  PRESENTADA PEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSIB-PSOE  RELATIVA AL 
MANTENIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
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El Sr. Batle fa un incís i demana als membres del Ple si, atès que les mocions dels grups  
municipals del PSIB-PSOE i del PSM-Iniciativa Verds són pràcticament iguals, es poden 
discutir en el mateix torn i que, si volen realitzar la votació per separat –ja que hi ha petites 
diferències–, no hi té cap inconvenient, però que el fons és el mateix.

Intervé el Sr. Caballero que, si hi ha acord de tots els grups, es pot arribar a una sola 
votació d'una única proposta.

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió 
dins l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat (21). 

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa al manteniment 
del Fons de Cooperació Municipal i que transcrita textualment diu:

“El grup municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara d’allò establert a 
l’art. 97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del Reglament 
orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent PROPOSICIÓ PER AL MANTENIMENT 
DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, afirma 
que el municipi constitueix el nivell local bàsic i essencial de l'organització territorial de les 
Illes Balears, que permet fer més efectiva la participació de la ciutadania en l'adopció de 
decisions, així com gestionar amb menor cost i major efectivitat les competències locals.

La Llei fa referència a la necessitat d'enfortir les institucions municipals. L'article 205 de la 
Llei  esmentada  regula  el  Fons  de  Cooperació  Local,  que  es  marca  com  a  objectiu 
contribuir a l'equilibri econòmic de les entitats locals de la Comunitat, tenint en compte el 
criteri de solidaritat. Marca com a import mínim d'aquest fons el 0,7% del total d'ingressos 
propis de la Comunitat i diu que cap municipi rebrà una participació anual del Fons de 
Cooperació Local inferior a la de l'any anterior.

El Fons en qüestió és especialment important per als municipis, per a poder fer front a les 
despeses corrents i efectuar els pagaments corresponents als proveïdors.

Atès  que  el  Govern  de  les  Illes  Balears  informà  via  SMS  que  “...d’acord  amb  les 
disponibilitats pressupostàries, està previst que dins aquest any 2011 es pagui a cada 
ajuntament el 25 per cent de la quantitat que li pertocaria en el repartiment, que seria la 
mateixa que la rebuda l’any 2010, la quantitat restant corresponent al Fons de Cooperació 
Local de 2011 es tramitarà dins l’any 2012”.

Atès que la reducció d'aquests recursos genera un greu problema als ajuntaments i, en 
especial, als proveïdors de béns i serveis locals.

D’altra banda, i atès que d’acord amb el que disposa l’article 168.4 del Text refós de la Llei 
reguladora  d’hisendes  locals  de  2004,  el  president  de  l’entitat  elevarà  el  projecte  de 
pressupost al plenari de la corporació abans del dia 15 d’octubre per a la seva aprovació, 
esmena o devolució. 

Per tots aquest motius el grup municipal del PSIB-PSOE presenta a la consideració del 
Ple d’aquesta corporació la següent proposta d’ACORD:

37



MOCIÓ

L'Ajuntament d'Inca acorda instar el Govern de les Illes Balears a executar l'abonament 
del 100% del Fons de Cooperació Local als ajuntaments de les Illes Balears, sempre 
dins l’any 2011. 

L'Ajuntament d'Inca acorda demanar al Govern autonòmic que els faci arribar un calendari  
detallat de quan s'efectuaran els pagaments.

L'Ajuntament d'Inca acorda sol·licitar  que la  FELIB demani  una reunió urgent  del  seu 
Consell Executiu amb el conseller d'Administracions Públiques del Govern de les Illes 
Balears per donar les explicacions pertinents i acordar les corresponents solucions.

L'Ajuntament  d'Inca  acorda  sol·licitar  al  Govern  de  les  Illes  Balears  que  –abans  de 
15/10/2011– els informi de les transferència corrents previstes per a 2012.”

Intervé el Sr. Ramis, qui afirma que, quan un grup veu que alguna mesura d'una altra 
institució pot perjudicar el municipi d'Inca, ha de presentar una moció, com és en aquest 
cas.  Així,  tant  el  PSOE  com  PSM-Iniciativa  Verds  han  presentat  mocions  basades 
precisament en el manteniment del Fons de Cooperació Municipal, un fons previst per la  
Llei  20/2006,  que  fa  referència  a  les  necessitats  d'enfortir  les  institucions  municipals. 
Precisament l'article 205 de la llei esmentada regula el Fons de Cooperació Local, que 
marca com a objectiu  contribuir  a  l'equilibri  econòmic  de les  entitats  locals  d'aquesta 
comunitat. La dita llei marca com a import mínim un fons del 0,7% dels ingressos propis 
del pressupost de la Comunitat. Allò que volen és que es mantenguin aquests fons per  
enguany i per a anys futurs.

Explica que, si tornassin enrere aquest finançament, per una banda seria incomplir una llei 
aprovada pel Partit Popular i, per l’altra, seria una mancança en el pressupost. En aquest  
punt el regidor d'Hisenda estarà d'acord que seria una reducció important en els recursos 
de l'Ajuntament, ja que la previsió per a 2011 contemplada en el pressupost és més de  
300.000 € per a Inca; això no obstant, pareix que no arribarà. 

Comenta que no li va agradar –suposa que a ells tampoc– les formes en què va arribar  
aquesta informació; li sembla que el Sr. Batle va rebre un SMS que deia que enguany 
només se’n cobraria un 25% i que l'any pròxim ja es veuria. 

El Sr. Ramis comenta que la Moció va dirigida a reclamar els recursos que corresponen a 
l'Ajuntament d'Inca. Manifesta que els tres punts que el grup proposa són: l'Ajuntament 
d'Inca acorda instar el Govern de les Illes Balears a executar l'abonament del 100% del 
Fons de Cooperació Local als ajuntaments de les Illes Balears, sempre dins l’any 2011; 
l'Ajuntament d'Inca acorda demanar al Govern autonòmic que els faci arribar un calendari  
detallat de quan s'efectuaran els pagaments i que, per altra banda, se sol·liciti una reunió 
urgent del seu Consell Executiu amb el conseller d'Administracions Públiques del Govern 
de les  Illes  Balears  per  donar  les  explicacions pertinents  i  acordar  les  corresponents 
solucions per enguany i els propers anys, atès que aquesta quantitat ha d'arribar cada any 
perquè és necessària; finalment, l'Ajuntament d'Inca acorda sol·licitar al Govern de les 
Illes Balears que abans de 15/10/2011 els informi de les transferències corrents previstes 
per a 2012.

El Sr. Ramis explica que tot plegat és als efectes de poder realitzar el pressupost com 
més ajustat millor, que ha d'estar elaborat abans de dia 15 d'octubre. Així doncs, interessa 
saber la quantitat a aportar per part d'aquestes institucions; també s’hi podria incloure que 
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el Consell Insular informi de les quantitats. Comenta que la Moció del grup municipal del  
PSM-Iniciativa Verds va en el mateix sentit i creu que es poden complementar. Opina que 
en el punt en què ells sol·liciten els manca el primer apartat de la seva moció, que diu que 
l'Ajuntament  d'Inca  es  manifesta  en  contra  d'una  eventual  retallada  del  Fons  de 
Cooperació.  Pensa  que  directament  no  està  especificat  i  que  s’hi  podria  incloure. 
Considera  que  ho  podrien  consensuar,  sobretot  que  hi  hagi  un  acord  unànime  de 
l’Ajuntament perquè facin reflexionar que aquestes partides, en primer lloc, no es poden 
suprimir legalment i, en segon lloc, que les quantitats referides són necessàries per als 
ajuntaments. 

El Sr. Balte demana al Sr. García si pot donar la paraula al Sr. Caballero en segon lloc.

Al Sr. Caballero li sembla bé la proposta del Sr. Batle i dóna les gràcies al Sr. García per la 
deferència. Creu que la motivació de la Moció és la mateixa del grup socialista. Així, no 
entraran en l’exposició de motius. Quant als acords, convé dir al Partit Socialista que la 
seva Moció és amb un únic acord, perquè d'entrada el que pretenien és que l'Ajuntament  
d'Inca es manifestàs en contra d'aquesta eventual retallada, perquè es tracta d’un anunci i  
allò vist en premsa. No cal que sigui una cosa ferma, però davant aquesta situació a 
l’exposició de motius hi fan una referència, perquè ara més que mai els ajuntaments són 
les administracions més properes als ciutadans i juguen un paper fonamental per tractar i  
donar  resposta  a  múltiples  i  variades necessitats  socials  en temps de crisi.  Així,  una 
eventual retallada del Fons de Cooperació Municipal suposaria una retallada a la capacitat 
dels  ajuntaments,  en  aquest  cas  concret  també en el  d'Inca,  per  prestar  serveis  que 
generen aquest benestar. 

El  Sr.  Caballero  creu que l'Ajuntament  d'Inca  s'ha  de manifestar  en  contra  d'aquesta 
possible eventual retallada. Segons el que diu en el segon punt de la seva Moció, aquest  
tema afectarà tots els ajuntaments de les Illes Balears; es demana que es convoqui una 
reunió de la FELIB i que s'hi debati aquesta qüestió. Conclou que aquesta era la proposta 
que feien i que no tenen cap inconvenient d’arribar a un acord de resolució entre tots els 
grups, si ho consideren oportú.

El  Sr.  García  comenta  que no sabien si  abans de la  seva intervenció  faria  una breu 
explicació,  ja  que la Moció del  PSOE i  el  PSM es generen per  un anunci  públic que 
considera que no tenen per què discutir i per un SMS que no els ha arribat.

El Sr. Batle contesta al Sr. García que el va rebre ell mateix.

El Sr. García respon que s'ha transcrit d'una forma inusual. 

El Sr. Batle torna a contestar que l’hi va arribar a ell mateix i a altres batles de diferents  
partits polítics, que ho varen rebre amb el mateix sistema tots els batles de Mallorca.

El Sr. García li respon que certament és així i que hauria d'ésser el batle qui els informàs  
que la decisió és aquesta i que l'ha rebut. Com que no tenen batle d'altre municipi, no li  
consta i ha de recórrer a demanar-li.

El Sr. Batle fa un incís dient que ell és el seu batle.

El Sr. García li  contesta que hi està d'acord i que donarà suport a la Moció, així com 
donaria suport  a una perquè el Govern central no els fes tornar els 2.000.000 € sempre 
que  s’hagués  complit  amb  les  obligacions.  Creu  que  no  cal  venir  amb  aquestes 
exigències,  lamenten moltíssim la dinàmica que s'ha generat  a on hi  hagut canvis de 
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govern, en què pareix que l'única paraula que regeix és  retallar... Avui retallen d'aquí i 
demà deixen de fer-ho, és una dinàmica que no els agrada, perquè com ja es veurà més  
endavant s'entra a punts sensibles. 

El  Sr.  García  comenta  que estan a  favor  que a  Inca els  arribin  els  doblers  que han 
d'arribar i si, a més, està establert per llei, encara més. Considera que hi ha qüestions i 
situacions extraordinàries que fan que no hi puguin arribar. Per tant, cal que els assabenti 
del que passa, i els diran el sentit del seu vot.

El Sr. Batle explica a tot els ponents que es podia realitzar com una moció institucional; ho 
té  clar,  ja  que  vol  defensar  els  interessos  i  especialment  les  partides  d’assignació 
econòmica que hagin d'arribar a l’Ajuntament. Exposa que efectivament va rebre aquest 
SMS, va citar-se amb la directora general i li’n varen donar les explicacions. Personalment 
dilluns al matí va comunicar el seu malestar al Sr. Bauzá i li va comentar que s'havia de 
fer  un  esforç  per  no  perdre  aquestes  assignacions  que  tenen  els  ajuntaments; 
evidentment la situació és prou complicada com perquè també els retallin més doblers. 

Adreçant-se al Sr. García, comenta que precisament no és un tema de retalls i que allò 
que  li  ha  manifestat  el  president  del  Govern  no  és  que  no  vulguin  gastar  aquests 
16.000.000 € o fer-ho en altres coses; la qüestió és que aquests diners destinats per 
l'assignació als  ajuntaments no hi  són,  els  han gastat  en altres coses i  la  partida no 
existeix. El que han fet és aconseguir un 25% d'altres partides, i són aquests doblers els  
que enviaran. S’han compromès a enviar la resta a principi del 2012, una vegada generat  
el  nou pressupost.  Explica que aquesta és la  realitat,  però que evidentment no volen 
perdre el Fons de Cooperació de 2011 ni el de 2012.

El Sr. Batle proposa als portaveus ponents i al Sr. García que la Moció es faci institucional, 
per tenir més suport en la defensa dels escrits que recullen les dues mocions.
 
El Sr. Ramis explica que per part del grup socialista creu que no hi ha cap problema a la  
inversa, és una mostra de responsabilitat de tots els grups reclamar unes quantitats que 
estan marcades per llei, contemplades a la partida de pressupost. Per tant, cal que es 
paguin perquè el municipi ho necessita; opina que en realitat hi ha doblers per a allò que 
volen, perquè el Palau de Congressos no tenia doblers i han pagat 10.000.000 € per la  
continuïtat de les obres.

Intervé el Sr. Batle per concretar que aquests doblers han estat aportats per l'Ajuntament.

El Sr.  Ramis continua que d’algun lloc han sortit.  Considera que allò principal són les 
necessitats que hi ha i que, per tant, cal reclamar aquest suport al Govern.

El  Sr.  Caballero  comença  dient  al  Sr.  Batle  que,  per  la  seva  banda,  no  hi  ha  cap  
inconvenient perquè les coses es realitzin d'una forma conjunta i, a més, en un tema com 
aquest, amb el qual tots estan d'acord.

El Sr. Batle es dirigeix al Sr. García i li demana si li sembla bé. A més, també li demana si  
les explicacions del seu batle li han aclarit la qüestió. Comenta que, en el cas de tenir  
algun dubte, l’hi pot demanar. A continuació s’adreça a la Sra. Interventora per explicar 
que s'unifiquin els punts 7 i 10. Considera que l’exposició de motius ha de ser redactada 
pels  ponents  i  que  s'aprova  una  moció  institucional  de  tots  els  grups  municipals  per 
reclamar el Fons el 2011 i reivindicar que aquest no es perdi en propers anys.

Seguidament  es  passa  a  votar  les  esmenes,  consistents  que  la  moció  passa  a  ser 
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institucional i que la part expositiva serà la que es conté a la Moció original del PSOE. Així  
doncs, expressa que les propostes de l’acord seran les següents:

“L'Ajuntament  d'Inca  es  manifesta  en  contra  d'una  eventual  retallada  dels  Fons  de 
Cooperació Municipal i, a més, acorda instar el Govern de les Illes Balears a executar  
l'abonament del 100% del Fons de Cooperació Local als ajuntaments de les Illes Balears, 
sempre dins l’any 2011. 
L'Ajuntament d'Inca acorda demanar al Govern autonòmic que els faci arribar un calendari  
detallat de quan s'efectuaran els pagaments.
L'Ajuntament d'Inca acorda sol·licitar  que la  FELIB demani  una reunió urgent  del  seu 
Consell  Executiu amb el  conseller  d'Administracions Públiques del  Govern de les Illes 
Balears per donar les explicacions pertinents i acordar les corresponents solucions.
L'Ajuntament  d'Inca  acorda  sol·licitar  al  Govern  de  les  Illes  Balears  que  –abans  de 
15/10/2011– els informi de les transferències corrents previstes per a 2012.”

Vista la votació, n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada l’esmena presentada.

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada que s'aprova per unanimitat (21). 

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció esmenada relativa al Fons de 
Cooperació Local.

8. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE PER MILLORAR LA 
PUBLICITAT DE LES OFERTES DE TREBALL MUNICIPALS

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva 
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE per millorar la publicitat 
de les ofertes de treball municipals, que transcrita textualment diu:

“El grup municipal del PSIB-PSOE  de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara d’allò establert a 
l’art. 97 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del Reglament 
orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la  següent  PROPOSICIÓ PER MILLORAR LA 
PUBLICITAT DE LES OFERTES DE TREBALL MUNICIPALS.

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, així com la Llei 3/2007, 
de  27 de  març,  de  la  funció  pública  de la  Comunitat  Autònoma de  les  Illes  Balears, 
estableix els requisits de les ofertes d’ocupació com a mecanisme de planificació i control  
de les necessitats de selecció de personal a les administracions públiques.
Així mateix regulen els principis generals aplicables al conjunt de les administracions en 
relació amb l'ocupació pública, començant pel servei als ciutadans i a l’interès general.
En matèria d'accés a l'ocupació, garanteix, en la major mesura possible, l'aplicació dels 
principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com la transparència dels processos selectius i la 
seva agilitat, sense que això últim menyscabi l'objectivitat de la selecció.
Dins  d’aquests  requisits  és  necessària  la  publicitat  de  l'oferta  d'ocupació  i  de  les 
convocatòries, sense que s’especifiqui un mínim de cobertura de la informació d’aquestes.
Aquesta situació provoca que al nostre municipi, en ocasions, determinats llocs de treball  
oferts dins de l’activitat del consistori, com poden ser borsins per llocs determinats, siguin 
publicats als diaris només per un període d’un dia.
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Aquest fet ocasiona que l’oferta de les places de lloc de treball no arribin a un nombre 
important de persones, tot el contrari, dificulta la possibilitat de presentar la seva sol·licitud 
d’accés als ciutadans.
Actualment existeix un context general de manca de llocs de treball, fet que recomana una 
millor comunicació d’aquestes places a les nombroses persones que actualment estan a 
l’atur. 
L’Ajuntament d’Inca compta amb una pàgina d’Internet per donar a conèixer als ciutadans 
la tasca del consistori, així com informar de diferents temes d’interès general.
Aquesta important eina d’informació per als ciutadans no està suficientment utilitzada; en 
aquest  sentit,  existeix  un  apartat  per  a  ofertes  de  treball  on  no  hi  figura  cap  tipus 
d’informació.
Per aquest motiu es fa necessari que, dins de la informació del consistori, apareguin de 
forma actualitzada tant les diferents ofertes de treball com el seu seguiment, per facilitar 
als possibles interessats la presentació de sol·licituds.
Amb l’objecte  d’ampliar  la  difusió  de  les  diferents  ofertes  i  convocatòries  de llocs  de 
treballs cal millorar-ne la comunicació per tal de garantir el seu coneixement a la major  
quantitat de persones possible.
Per tots aquest motius el grup municipal del PSIB-PSOE presenta a la consideració del 
Ple d’aquesta corporació la següent proposta d’ACORD:

1.-  L'Ajuntament  d'Inca  acorda  adoptar  quantes  mesures  siguin  necessàries  per 
millorar la publicitat de les seves ofertes de treball.
2.-  L’Ajuntament  d’Inca  es  compromet  a  publicar  a  la  seva  pàgina  web  totes  les 
convocatòries i ofertes de treball, així com a informar del seu seguiment.”

La Sra. Fernández explica que avui mateix han pogut comprovar amb el Decret de Batlia  
que l'accés als llocs de treball públic d'aquesta corporació és per part d'un nombre no 
gaire  significatiu  de  persones.  Considera  que  realment  el  que  és  important  són  les  
persones que actualment poden estar interessades a poder optar a aconseguir un lloc de 
treball a l'Ajuntament o a qualsevol indret, perquè realment a Inca tothom coneix que la  
situació és que hi ha més de 3.000 persones a l'atur.

El Sr. Batle i el Sr. García s'absenten de la sala.

La Sra.  Fernández continua explicant  que l'Ajuntament  compleix  amb els  requisits  de 
publicitat d'ofertes de treball,  però que la seva publicació és d'un dia. Consideren que 
aquest  període  és  insuficient  i  que  el  PP ha  de  tenir  un  compromís  més  ample  per 
publicitar-les.

La Sra. Fernández expressa que els agradaria molt conèixer quin va ser el cost d'una 
pàgina web que varen iniciar al 2009 i que des de la data està totalment inactiva i sense 
actualitzar. Es refereixen a incaformacio.com, és una pàgina que bé és podria utilitzar per 
donar forma a la Moció que presenten avui. Hi fan referència, atès que avui presenten una 
proposta  a  l'equip  de  govern  perquè  a  la  seva  web  es  realitzi  un  enllaç  que  doni  a  
conèixer  aquestes  ofertes  de  treball.  L'experiència  que  tenen  d'altres  mocions  els 
preocupa, perquè no es tracta només d'aprovar una actuació concreta, sinó que la duguin 
a terme amb seriositat i amb continuïtat. Passarà a llegir els punts d'acord de la proposta i 
demana a l'equip de govern que, en el cas de donar-hi suport, voldrien que tenguessin 
rigor, continuïtat i seguiment de la seva aplicació. Exposa que els punts són els següents: 
el primer punt, l'Ajuntament d'Inca acorda adoptar quantes mesures siguin necessàries 
per millorar la publicitat de les seves ofertes de treball; i el segon punt, l’Ajuntament d’Inca  
es compromet a publicar a la seva pàgina web totes les convocatòries i ofertes de treball,  
així com a informar del seu seguiment.
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La Sra. Barceló comenta que el seu equip està d'acord amb la proposta del PSIB-PSOE. 
Entenen  que  hi  ha  una  falta  de  comunicació,  malgrat  que  compleixin  legalment  els 
requisits. És cert que no arriba a la majoria dels ciutadans com hauria de ser. A més, 
opinen que es pot arribar més enllà,  publicitar les ofertes de treball  de l'Ajuntament,  i  
també podrien afegir-hi els concursos públics, fins i tot subvencions –algunes ja són a la 
pàgina web–, però es podria fer d'una forma àgil i còmoda, perquè qualsevol persona,  
encara que no tengui experiència en informàtica, ho pugui trobar aviat.

La Sra. Barceló creu que actualment aquesta informació és difícil de trobar per a persones 
que no hi estiguin acostumades, ho troben si saben el que cerquen. Ara bé, a hores d’ara 
no es pot anar a la pàgina web i trobar una oferta de treball. Insisteixen d’ampliar l’oferta 
de treball, concursos públics de manera àgil, i també que es pugui posar en marxa un 
servei de correu electrònic o SMS al qual la ciutadania es pogués apuntar i puntualment 
se’ls  pogués informar al  respecte.  Entenen que no pot  ésser  que certes informacions 
només arribin a un nombre reduït de destinataris. 

La Sra. Barceló opina que no hauria de ser necessari que per aclarir un assumpte hagin 
de venir  personalment a parlar amb algú de l'Ajuntament.  Comprèn que no es poden 
convocar  concursos  al  mes  d'agost,  però  no  entén  què  ha  passat  amb  aquest  mes 
d'agost. En definitiva, aposten per tot allò que suposa transparència, agilitat i millora del  
servei.  Expressa que una cosa important  a  tenir  en compte és que és un servei  que 
pràcticament no té un cost elevat per a l'Ajuntament, ja que el resultat és òptim. Conclou 
que hi votaran a favor.

El Sr. Rodríguez comenta que és evident per al seu grup que allò que estan demanant 
aquí  no  hauria  de  ser  així,  perquè és una obvietat.  Manifesta  que hi  donaran suport  
perquè estan totalment d'acord tant amb allò que ha dit una portaveu com l'altra, i fins i tot  
demanarien fer una passa més: a la mateixa pàgina web de l'Ajuntament, fer un racó del 
BOIB, “Inca al BOIB”, incorporant un enllaç directe a tot allò que surti publicat al BOIB i  
que faci  referència a l'Ajuntament d'Inca, com a mínim el  temps que estigui  en vigor. 
Creuen que tot plegat ajudarà que els ciutadans estiguin més ben informats del que estan 
fins ara i que és una suma de petites coses a favor. No diuen que el que estan fent ho 
facin malament,  però opinen que en un moment com el d'ara hi  ha un defecte o una 
mancança que entre tots poden millorar.  Consideren que totes les propostes que han 
realitzades en el plenari són en positiu i que podrien parlar per concretar més les passes a 
seguir. Conclou que aleshores el seu vot serà en positiu.

El Sr. Aguilar explica que la proposta comptarà amb el vot positiu del grup popular, no pot  
ser d'altra forma. Li pot avançar que tot allò de què han parlat avui està previst a la nova 
pàgina web que estan preparant. A més, anirà un punt més lluny del que s'està parlant 
amb l’Administració electrònica. Tenen intenció que tots o gairebé la totalitat dels tràmits 
es puguin dur a terme amb el DNI electrònic o amb el certificat de l’FMT. Conclou que el  
suport és unànime per part del Partit Popular.

La Sra. Fernández comenta que la conclusió a la qual es pot arribar de les intervencions 
dels  diferents  grups municipals  és  que la  pàgina web de l’Ajuntament  d’Inca és  molt  
millorable i que l'equip de govern s’hi pot implicar molt més. S'alegren que hagin arribat a 
aquesta conclusió i comenten que podrien afegir una esmena a la Moció, que ha indicat la 
Sra. Barceló en el punt número 1: l'Ajuntament d'Inca acorda adoptar quantes mesures 
siguin necessàries per  millorar  la  publicitat  de les seves ofertes de treball,  concursos 
públics i subvencions; i afegir un altre punt al tercer: l'Ajuntament d'Inca facilitarà d’alguna 
forma que els ciutadans es pugin inscriure a un servei de missatgeria per poder fer-los 
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arribar  aquesta informació. Quant  al  BOIB també hi  estan d'acord,  i  considera que hi 
podrien afegir un altre punt. Vol recalcar que hi hagi una continuïtat, no és la primera 
vegada que aproven una moció en aquestes línies, amb la millora d'Internet. Fins i tot en 
tenen  una  de  pendent,  que  era  que  havien  de  penjar  els  vídeos  dels  plenaris  i  les 
propostes de l'oposició. Ha passat molt de temps i encara no han realitzat res al respecte, 
però volen donar les gràcies pel suport i demanar a l'equip de govern que faci feina i es 
posi a les mans.

La Sra. Barceló, en nom del grup municipal dels Independents d’Inca, vol agrair al PSIB-
PSOE la inclusió a la seva Moció de les seves aportacions.

El  Sr.  Rodríguez  també  dóna  les  gràcies  a  la  Sr.  Fernández  per  haver  admès  les 
aportacions que havien  realitzat.  Afegeix  que estan retransmetent  en  directe  el  Ple  a 
través de la pàgina web, és a dir, del seu grup municipal.

El Sr. Aguilar demana si el graven o si el deixen gravat.

El Sr. Caballero contesta que es podria gravar.

El Sr. Aguilar torna a demanar si s'empra molt espai al disc dur.

El Sr. Rodríguez contesta que, si és tot el plenari, sí s’empra molt d'espai al disc dur.

La Sra. Tarragó vol aclarir la qüestió de l’SMS, que pretenen que el ciutadà tengui un 
servei missatgeria.

La Sra. Fernández li aclareix que consisteix que el ciutadà s’hi pugui inscriure.

La Sra. Tarragó li comenta que el servei ja existeix, perquè les persones podien sol·licitar 
sobre quins temes volien estar informades. Explica que hi havia gent que només volia 
espectacles, cultura i oci,  i  d’altres que volien conferències. Comenta que pot ser que 
s'hagi d'introduir, no sap si aquest tipus d'informació s’hi troba.

El  Sr.  Jerez  demana  si  li  permeten  la  paraula.  Conclou  que  votaran  a  favor  de  les 
esmenes i comenta a la Sra. Fernández i als altres grups que des de fa un mes ja estan  
fent feina per posar una persona més al departament, junt amb el cap de premsa, per dur  
temes bàsicament de xarxes socials i noves tecnologies, per tenir al dia les pàgines web.  
Explica que sobretot hi ha una feina molt important i molt econòmica que poden realitzar 
amb les xarxes socials.  Avui dia i  cada vegada més, el  seu compromís és acostar al  
màxim possible l'Administració al ciutadà, i les noves tecnologies són una altra manera de 
fer-ho. Volen deixar clar que el departament tendrà una persona més i que podran dedicar 
el temps de jornada completa en aquest tema. 

El Sr. Secretari realitza un aclariment que, quant a les convocatòries públiques, llevat de 
les que són per places de titulars, no és necessària la seva publicació en el BOIB. Ho 
comenta perquè d'aquesta moció no surti l'obligació d'haver de publicar-les-hi.
 
El Sr. Rodríguez realitza un aclariment que es refereix a tot allò que surti publicat en el  
BOIB, no es refereix a tot allò que no hi hagi de sortir.

Seguidament  es  passen a  votar  les  esmenes  dels  grups  municipals  d'Independents  i 
PSM-Iniciativa  Verds,  segons  les  quals  la  part  dels  acords  de  la  Moció  queda  de  la 
següent manera:
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“L'Ajuntament d'Inca acorda adoptar quantes mesures siguin necessàries per millorar la 
publicitat de les seves ofertes de treball, concursos públics i subvencions, així mateix es 
possibilitarà als ciutadans un servei de missatgeria per tenir coneixement de les diferents  
convocatòries.
L’Ajuntament d’Inca es compromet a publicar la informació a la seva pàgina web, així com 
a informar del seu seguiment. 
L'Ajuntament d'Inca dins la seva pàgina web afegirà un enllaç on figuri la informació que 
es publiqui al BOIB sobre actuacions al nostre municipi.”

Vista la votació, n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada l’esmena presentada.

Seguidament es passa a votar la Moció esmenada presentada pel  grup municipal  del 
PSIB-PSOE i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del PSIB-
PSOE relativa a millorar la publicitat de les ofertes de treball municipals.

9.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSM-INICIATIVA  VERDS  PER  UN  PLA 
D'ACCIÓ DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIRE 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, vist el seu resultat, es declara aprovada per 
assentiment (19) vots.

El Sr. García s'incorpora a la sessió plenària. 

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds per un Pla 
d'Acció de Millora de la Qualitat de l'Aire d'Inca, i que transcrita textualment diu:

“El grup municipal del PSM-Iniciativa Verds a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració 
del PLE la següent 

MOCIÓ

Amb finalitat  d’avaluar  per  primera  vegada  la  influència  del  trànsit  de  vehicles  en  la 
qualitat de l’aire ambient dins el nucli urbà de la ciutat d’Inca, la Direcció General de Canvi  
Climàtic i Educació Ambiental va efectuar entre els mesos de febrer i abril del 2011 una 
campanya de vigilància de la qualitat de l’aire a dos indrets d’Inca que es caracteritzen per 
una elevada intensitat de trànsit de vehicles: la plaça de Mallorca i la Gran Via de Colom.

D'acord amb aquest estudi, els valors de diòxid de nitrogen assolits han estat molt elevats,  
sobretot a la Gran Via de Colom, on s'han registrat un total de cinc superacions del límit 
horari per a la protecció de la salut, establert en 200 µg/m3, i un màxim de 274 µg/m3. 
Aquests  valors  suposarien  que  a  Gran  Via  de  Colom  se  sobrepassarien  les  18 
superacions anuals permeses del valor horari per a la protecció de la salut.

D’altra banda, els valors mitjans assolits durant la campanya han estat de 52 µg/m3 a 
Plaça Mallorca i  de 62 µg/m3 a Gran Via de Colom, superiors ambdós als 40 µg/m3 
legislats com a límit anual per a la protecció de la salut. Aquests valor són molt elevats fins 
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i  tot si es comparen amb els que s’assoleixen en altres indrets d’elevada intensitat de 
trànsit de vehicles. Així, per exemple, l’avinguda de Gabriel Alomar i Villalonga, de Palma, 
va assolir l’any 2010 un valor mitjà de 42 µg/m3, valor elevat, però sensiblement inferior 
als valors registrats a Inca.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, s'ha comprovat en estudis epidemiològics que 
els  símptomes  de  bronquitis  dels  nens  asmàtics  augmenten  en  associació  amb  la 
concentració anual de NO2, i que el menor augment de la funció pulmonar en els nens  
està vinculat a concentracions elevades de NO2 en comunitats ja sotmeses als nivells 
actuals  en  el  medi  ambient  urbà  d'Amèrica  del  Nord  i  Europa.  En  diversos  estudis  
publicats recentment s'ha demostrat que el NO2 pot tenir una variació espacial superior a 
la d'altres contaminants de l'aire relacionats amb el trànsit, com per exemple la massa de 
partícules. En aquests estudis també es van trobar efectes adversos en la salut dels nens 
que vivien en zones metropolitanes caracteritzades per nivells més elevats de NO2, fins i  
tot en els casos en els quals el nivell global en tota la ciutat era relativament baix.

Així  mateix,  l'article  16 de la  Llei  34/2007,  de 15 de novembre,  de qualitat  de l'aire  i 
protecció  de  l'atmosfera,  les  entitats  locals  podran  elaborar,  en  l'àmbit  de  les  seves 
competències,  els  seus propis  plans i  programes.  Per  a l'elaboració d'aquests plans i  
programes  s'haurà  de  tenir  en  compte  els  plans  de  protecció  de  l'atmosfera  de  les 
respectives  comunitats  autònomes.  Així  mateix,  les  entitats  locals,  amb  l'objecte 
d'aconseguir  els  objectius d'aquesta  llei,  podran adoptar  mesures de restricció  total  o 
parcial del trànsit, incloent restriccions als vehicles més contaminants, a certes matrícules, 
a certes hores o a certes zones, entre unes altres.

Per tot això, el Ple adopta el següent acord

ACORD

L'Ajuntament d'Inca elaborarà un Pla Municipal d’Acció de Millora de la Qualitat de l’Aire, 
d'una manera participada i tenint especialment en compte els fòrums de l'A21 i les APIMA 
dels centres educatius.”

El  Sr.  Caballero explica que,  com ja  saben,  des del  Govern de les Illes Balears i  en 
particular des de la Direcció General de Canvi Climàtic i Direcció Ambiental varen realitzar 
una campanya de vigilància de la qualitat de l'aire a dos indrets de la població d'Inca, en 
concret la plaça de Mallorca i la Gran Via de Colom, que són dos llocs que tenen una 
elevada densitat de trànsit.  Comenta que segons els resultats d'aquesta campanya de 
vigilància, que es troben en un informe que està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament 
d'Inca,  han  observat  uns valors  de  diòxid  de  nitrogen  que  superen  els  valors  anuals 
permesos per protegir la salut. En aquest sentit, ha de dir que a l'any 2006, per posar un 
exemple, a Palma i en concret a l'estació que es troba a les avingudes varen detectar un 
valor de diòxid de nitrogen 52 micrograms per metre cúbic i que el límit permès era de 40, 
el qual se superava. A partir del mesurament esmentat varen dur a terme un Pla de Millora 
de la Qualitat  de l'Aire a Palma entre l'Ajuntament de Palma i  la Conselleria de Medi  
Ambient. En aquest cas a Inca els valors detectats de plaça de Mallorca són equivalents 
als detectats en el seu moment a Palma i els detectats a la Gran Via de Colom són encara 
superiors.  Per  tant,  davant  aquests  valors  i  l’advertiment  que  han  pogut  observar  en 
relació amb l’estudi realitzat, han d'actuar en conseqüència, i allò que realitzen a través de 
la Moció davant dades que són preocupants és demanar a l'Ajuntament d'Inca que dugui  
endavant  el  mateix  realitzat  per  l'Ajuntament  de  Palma  amb  la  Conselleria  de  Medi 
Ambient,  d'acord  amb l'article  16  de  la  Llei  34/2007,  de  qualitat  d'aire  i  protecció  de 
l'atmosfera. Així, els insta que duguin a terme un Pla de Millora de la Qualitat d'Aire del  
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seu municipi. 

Continua dient que estan parlant de temes que afecten la salut, sobretot la dels infants; 
així, pensen que davant una advertència com aquesta han d'actuar i prendre totes les  
mesures que siguin necessàries per pal·liar la situació.

La Sra. Llobera explica que el grup municipal del PSIB-PSOE en el 2008 ja va presentar 
una moció per sol·licitar que Inca formàs part de la xarxa de ciutats i pobles compromesos 
amb el  desenvolupament sostenible i  la protecció del  clima. Considera que ha de ser 
particularment important promoure el comportament dels ciutadans amb el medi ambient,  
com per exemple una mobilitat sostenible i la reducció de residus, però també impulsar les 
polítiques locals de lluita contra el canvi climàtic per contribuir a la reducció d’emissions de 
gasos de efecte hivernacle i el compliment del protocol de Kyoto. 

Comenta que és cert que la Conselleria de Medi Ambient, amb l'estació mòbil  que va 
disposar, va avaluar entre febrer i abril la qualitat d'aire de la ciutat d'Inca. Les conclusions 
finals a les quals arribaren diuen que l’entorn urbà no es veu significativament afectat per  
cap altra activitat contaminadora que no sigui el trànsit de vehicles. De moment no existeix 
cap altre tipus de focus emissor de contaminants atmosfèrics, el trànsit és intens o molt 
intens i assoleix els valors màxims entre les 8 i les 9 del matí en aquestes dues zones,  
que es varen estudiar o entre les 20 i les 21 hores. Exposa que és veritat que hi apareixen  
uns  valors  molt  elevats  de  diòxid  de  nitrogen  i  que  superen  els  permesos  per  a  la  
protecció de la salut. Opina que hi hauria d'haver un compromís polític per poder reduir en 
un 20% l’emissió abans de 2020. No saben quina és la decisió que prendrà l'Ajuntament, 
encara no tenen accions visibles,  però el  PSIB-PSOE entén que des de l'Ajuntament 
d'Inca  ha  de  participar  activament  i  amb un  clar  compromís  en  el  Pla  d’Acció  per  a 
l’Energia Sostenible (en endavant PAES). 

La Sra. Llobera explica que el PAES pretén avaluar i donar suport per aconseguir una  
millora de l’eficiència energètica, amb la implantació d'energies renovables, la promoció 
d'equipaments domèstics eficients per estalviar energia, l'aplicació de mesures fiscals, per 
exemple  plaques  fotovoltaiques,  una  arquitectura  sostenible;  en  definitiva,  millorar  la 
imatge de la ciutat i una posada en comú i de compromís amb altres municipis. Exposa 
que amb el Pla coneixerien l'estat ambiental actual i plantejarien una situació futura en 
aquesta  línia.  Per  tal  motiu  el  grup  municipal  del  PSOE  hi  presenta  una  proposta 
d'esmena que diu: “L’Ajuntament d'Inca es compromet a treballar activament el Pla d'Acció 
per  a  l’Energia  Sostenible  i  a  contemplar  en  els  seus  pressuposts,  dins  les  seves 
possibilitats, les mesures adients per dur-lo endavant.”

La Sra. Barceló comenta que efectivament l’estudi que varen realitzar de la qualitat de 
l'aire demostra clarament els valors de diòxid de nitrogen i d'ozó en aquestes dues zones 
examinades, i específicament a la zona de la Gran Via, que ha tengut ressò a nivell de tot 
Balears. Entenen que els valors són alts i també hi volen veure el caire positiu; hi ha un fet 
clar:  els  valors  són  causats  directament  pel  trànsit  rodat,  cosa  que  significa  que 
afortunadament no tenen una incineradora a prop o una central tèrmica, ja que la solució  
encara seria més difícil. Consideren que hi ha solució i que han de posar-se a fer feina en 
aquest sentit. Dels vuits valors estudiats tres són excel·lents, dos són bons i tres, dolents. 
Opinen que no és un bon resultat, però volen ser un poc optimistes al respecte; la solució  
és en el trànsit rodat, i  entenen que han d'actuar sempre tenint en compte els criteris 
tècnics i que haurien de requerir la col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient, 
Mobilitat i de Salut. Conclou que votaran a favor de la Moció.

La Sra. Tarragó explica que com a responsable de l'Àrea de Medi Ambient va facilitar 
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l'arribada de la unitat mòbil de la Conselleria de Medi Ambient al nucli urbà d'Inca entre els 
mesos de febrer i abril de 2011. Exposa que els tècnics de la Conselleria sol·licitaven una 
ubicació que contemplàs el pitjor escenari, paraules textuals, el de més trànsit de vehicles. 
Informa que la proposta de l'Ajuntament va ser Gran Via de Colom i l’avinguda dels Reis 
Catòlics,  i  que acabat el  període de recopilació d'informació els tècnics entregaren un 
informe que va ser penjat a la pàgina web perquè tothom en pogués tenir coneixement.

El Sr. Batle s'incorpora a la sessió plenària.

La Sra. Tarragó continua explicant que l'informe mesurava les següents dades: diòxid de 
sofre, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió, ozó i monòxid de carboni. Tot i  que 
alguns resultats eren més elevats del que s'esperava, informa que ni de la Conselleria ni 
de  la  Direcció  General  de  Canvi  Climàtic  no  varen  rebre  cap  veu  d'alarma  ni  cap 
recomanació. A més, els tècnics els advertiren que varen extrapolar les dades obtingudes 
durant els tres mesos de la campanya per obtenir dades mitjanes. Els tècnics afirmaren 
que probablement,  si  les mesures haguessin estat  fixes durant  tot  l'any com passa a 
Palma –amb la  qual  els  comparen–,  els  valors  mitjans  haurien  estat  més baixos i  la 
conclusió respecte a la qualitat de l'aire seria diferent a l'obtinguda.

La Sra. Tarragó continua dient que no vol deixar de dir que l'ha sorprès veure a algun mitjà 
de  comunicació  el  responsable  de  l'oficina  de  Canvi  Climàtic  en  el  moment  de  fer 
l'informe, abans de realitzar les eleccions municipals, una vegada canviat l'escenari polític, 
amb un cartell  demanant més aire i menys cotxes. De tot allò que influeix a l'aire que 
respiren a Mallorca i, per tant, també a Inca hi ha alguns factors sobre els quals no poden 
incidir,  com ara les condicions meteorològiques, les partícules de pols que arriben del 
Sàhara, de l'ozó de tot Mallorca o de les correctes emissions tèrmiques del Murterar o 
algunes empreses que tenen a prop. En canvi, en allò en què sí poden intervenir és en la  
causa que provoca els resultats negatius de l'informe, que no és altra que el trànsit que 
suporta la seva ciutat als dos indrets analitzats. Manifesta que l’equip de govern hi està 
fent feina, amb la mesura en què el  pressupost ho ha permès.  Això sí,  han limitat  la  
velocitat  del centre, totes les obres han tengut com a objectiu prioritzar el  vianant per 
humanitzar  la  ciutat,  zona de vianants,  ampliacions  de  voravies,  supressió  de  moltes 
barreres  arquitectòniques,  increment  d'aparcament  de  bicicletes  i  difusió  de  la  seva 
ubicació, foment de la mobilitat sostenible amb l'organització i celebració des de fa cinc 
anys d'activitats durant la Setmana Europea de la Mobilitat  Sostenible.  Considera que 
totes aquestes accions que són necessàries, en les quals encara queda molta feina a fer,  
no bastarien si no desvien el trànsit del centre de la ciutat, cosa que només aconseguiran 
entre d'altres amb la construcció de la ronda nord. Vol dir –com ja és sabut– que el traçat 
de la ronda nord ja és a l’Ajuntament i que per a l'actual Consell de Mallorca sí és una 
prioritat construir una ronda que beneficiarà Inca i a tots els que els visiten. Dit això, vol  
que sàpiguen que han demanat a la Conselleria que realitzi nous mesuraments a Inca per 
tal de manejar la suficient informació per arribar conclusions fiables i no alarmistes. És per 
aquest  motiu  que  el  Partit  Popular  demana al  Partit  Socialista  de  Mallorca  que  deixi 
damunt la taula aquesta moció i que tornin a proposar un Pla de Millora de la Qualitat de  
l'Aire quan hi hagi la informació suficient i fiable.

El Sr. Caballero abans de començar comenta que no sap si és en to de broma i que se 
sorprèn de les coses que surten publicades a la premsa. Li convé que deixin de mirar-la,  
ja que fent-ho va veure el Sr. Batle colcant amb bicicleta, i tampoc és que hagin fet alguna 
cosa al respecte.

El Sr. Batle li rectifica que no era amb bicicleta.
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El Sr. Caballero respon alguna vegada amb bicicleta, amb moto, però comenta que de 
vegades se sorprenen molt per certes coses i després per altres no. Però, vol que quedi 
constància dels resultats dels mesuraments dels dos indrets, que eren molts més elevats  
que el realitzat a Palma. També agraeix la puntualització realitzada per la Sra. Barceló que 
en el cas d'Inca aquests valors alts de diòxid de nitrogen són deguts bàsicament al trànsit 
rodat, principalment el cas més agreujat és el de la Gran Via, on han calculat una mitjana  
de 500 vehicles per hora tant al matí com a l'horabaixa a les hores punta.

El Sr. Caballero no entrarà a considerar a qui pertoca la qüestió, però opina que la situació 
és com està Inca ara i a qui pertoca fer les passes. Poden fer tots els retrets que vulguin, 
no li llevarà el plaer de realitzar-los, sempre que l'Ajuntament d'Inca demani al Govern 
d'ara que faci  allò que li  pertoca. Ara bé, els valors donats són per fer reflexionar, se 
sorprèn que pengin a la pàgina web d'Inca un informe com aquest, tenint en compte allò 
que diu, i si respiren diòxid de nitrogen, que el respirin. Ho comenta perquè, si entren a la 
pàgina del Govern de les Illes Balears, trobarà un tríptic que informa sobre el diòxid de  
nitrogen, que és la mesura que superen i amb escreix, no només els valors permesos per 
a la salut, sinó que superen uns mesuraments que han donat a les avingudes de Palma, 
que és un lloc amb molt de trànsit. Explica que l'Organització Mundial de la Salut –que no 
és sospitosa d'haver governat la passada legislatura– afirma que han comprovat a través 
d’estudis  que  els  símptomes  de  bronquitis  en  els  nins  asmàtics  augmenta  en 
concentracions anuals de diòxid de nitrogen i que el menor augment de la funció pulmonar 
en els nins és a causa d'aquestes elevades concentracions. Per tant, si  l'Organització 
Mundial de la Salut afirma que una alta concentració de nitrogen augmenta els símptomes 
de les bronquitis en els infants asmàtics i que es dóna un menor augment de la funció 
pulmonar en els nins vinculat amb això, hi ha hagut un mesurament realitzat pel Consell  
de les Illes Balears que explica que a la Gran Via a prop de dos centres educatius molts 
importants  hi  ha  una alta  concentració  de  diòxid  de  nitrogen.  Opina que l'Ajuntament 
d'Inca ha de fer alguna cosa més que penjar aquest informe a la pàgina web. Com a 
mínim  poden  demanar  altres  mesures,  però  evidentment  alguna  cosa  hauran  de  fer, 
perquè s'està parlat de salut i d'una població com són els infants.

El Sr. Caballero comenta que aquest estudi s'ha realitzat en dos mesos i que és veritat  
que, si fos de tot l'any, les dades serien unes altres, no vol fer el contrari. A més, parla de 
la ronda nord, de la qual comenta que tots estan d'acord amb la seva realització, ja que 
millorarà la quantitat de trànsit d'Inca, sobretot afectarà l’avinguda dels Reis Catòlics i  
també la Gran Via, però no tant. 

Considera que han de prendre altres mesures, perquè aquestes no seran suficients, motiu 
pel  qual  precisament  sol·liciten  que  posin  totes  les  dades  damunt  la  taula,  totes  les 
actuacions, fer consultes als tècnics, però no només als de Mobilitat o de l'Ajuntament 
d'Inca, sinó també als de Salut, a les associacions de pares i mares, perquè hi tenen molt  
a dir, i ho expressen a la Moció. Tenen un òrgan de participació per poder realitzar-ho, que 
és l'Agenda Local 21, que per a aquestes qüestions també aniria molt bé. Com ha dit molt 
bé el grup socialista, hi ha els acords del batle, que és una esmena que accepten si no hi 
ha cap inconvenient. Per tant, creu que, si tenen una mica d'atenció i hi ha una informació  
que  és  preocupant,  han  d’actuar;  es  poden  donar  culpes  a  qui  vulgui,  però  els 
responsables han d’actuar, és allò que demanen amb aquesta moció.

La Sra. Tarragó contesta que allò que li demana és que redactin un pla d'acció per cercar 
solucions i  que ella  li  ha volgut  explicar  que depèn directament  d'ells  i  que afecta  la 
qualitat de l'aire a dins Inca, en aquest cas el trànsit. Per aquest motiu exposa que li ha  
parlat tant de la ronda nord, perquè creu que sí que serà una solució molt important. 
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Continua parlant i explica que com saben –aquí hi ha algunes persones que són fidels a 
les convocatòries del Fòrum de les agendes locals 21–el Fòrum de l'Agenda Local 21 és 
pràcticament nul; per tant, ho podem tractar i debatre, però aquestes persones són aquí.  
Així doncs, considera que podrien debatre aquí també quina és la solució, a part de crear 
un  pla  de  qualitat.  Li  demana  que  abans  de  realitzar-lo  tenguin  la  documentació 
necessària i fiable. Considera que amb les seves declaracions ha creat un alarmisme que 
no és necessari i que són els tècnics qui ho diuen, no ella; per tenir la informació suficient 
convendria ampliar aquests mesuraments durant un any. Està comparant el cas d'Inca 
amb el cas de Palma, a on tenen uns mesuraments anuals que són fidedignes. 

La Sra. Tarragó demana que deixin la Moció damunt la taula; quan tenguin la informació 
suficient, en tornarien a parlar i posarien en funcionament aquest Pla de Qualitat de l'Aire.

El Sr. Caballero explica que li sembla molt bé demanar els mesuraments que vulguin, i  
fins  i  tot  demanar  una  estació  permanent  si  fos  possible,  però,  com que  ha  dit  que 
redactar  un  pla  de  qualitat  és  tot  un  procés,  deixar-lo  damunt  de  la  taula  significaria 
endarrerir l’assumpte encara més. De totes formes creu que és important que prenguin 
aquest acord avui; si després a mig tràmit es considera que no és necessari, malgrat que 
ell  creu que sí,  independentment dels resultats  puntuals també el  podrien deixar.  Així 
mateix,  expressa  que  un  Pla  d'Acció  de  Qualitat  de  l'Aire  no  vol  dir  que  totes  les 
actuacions les hagi de realitzar l'Ajuntament d'Inca. Explica que hi ha gestions que pertoca 
realitzar  a  Govern  de  les  Illes  Balears,  d’altres  al  Consell  i  d'altres  a  l'Ajuntament.  
Evidentment  la  reducció  del  trànsit  li  tocarà  a  l'Ajuntament  d'Inca,  però  no  s’ha  de 
descartar  que  qualsevol  acció  que  hagi  de  realitzar  una  altra  institució  no  l'hagin  de 
contemplar. Creu que no està de més davant aquesta situació que s'ha donat d’intentar 
redactar un Pla de Qualitat.
 
La Sra. Llobera expressa que per part del seu grup tan sols demanen aquest compromís 
polític perquè l'Ajuntament d'Inca actuï o participi activament en el Pla d'Acció.

La Sra. Barceló només vol realitzar una puntualització. És veritat que, si tenen els valors 
anuals, probablement el resultat de l'informe no seria el mateix, però considera que hi ha 
dues dades que espanten i entenen que sols amb aquestes és suficient per posar-se amb 
marxa. Considera que això no és incompatible amb demanar un altre informe, poden fer-
ho, probablement fins i tot ajudarà a fer-ne un seguiment si comencen a prendre qualque 
tipus de mesura i si aquesta és efectiva o no. Ara bé, entén que no són incompatibles 
l’una amb l'altra, han de fer les dues.

El Sr. Batle explica que la Sra. Tarragó ha demanat al ponent deixar el tema damunt la 
taula i que el ponent li ha respost que no. A més, demana tranquil·litat al Sr. Rodríguez i li  
comenta que per part de la Sr. Tarragó tendrà el seu vot a favor.

La Sra. Tarragó demana a la Sra. Llobera si pot tornar a llegir l'esmena. 

La Sra. Llobera torna a llegir l’esmena.

Es passa a votar l’esmena presentada pel grup municipal PSOE, que tendria la següent 
redacció:  “L'Ajuntament  d'Inca  es  compromet  a  treballar  activament  el  Pla  d'Acció 
d'Energia Sostenible i a contemplar en els seus pressuposts, dins les seves possibilitats,  
les mesures adients per dur-lo endavant”, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada l’esmena presentada.
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Seguidament  es  passa  a  votar  la  Moció  esmenada  del  grup  municipal  del  PSM-
INICIATIVA VERDS i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del PSM-
INICIATIVA VERDS per un Pla d'Acció de Millora de la Qualitat de l'Aire d'Inca.

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-INICIATIVA VERDS RELATIVA AL FONS 
DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Aquesta moció s'ha debatut i s'ha votat conjuntament en la Moció del punt 7.

11. MOCIONS URGENTS

A.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSIB-PSOE  RELATIVA  AL  REBUIG  PEL 
TANCAMENT DE DIFERENTS SERVEIS AL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL JOAN 
XXIII, PER FALTA DE PAGAMENT DEL GOVERN DE LES ILLES

El Sr. Batle aclareix que el sentit de les tres mocions és que es faci front al deute que té el  
Govern amb el Patronat Joan XXIII i que es garanteixi el servei en vistes al futur. Li és 
indiferent la redacció de qualsevol de les tres, en principi considera que hi hauria d'haver 
capacitat  de síntesi  perquè el  fons és comú. Demana als  ponents si  estan d'acord a 
realitzar una moció institucional, que exposaria els continguts de les tres mocions. 

Els reunits no posen cap impediment a la proposta del Sr. Batle.

El Sr. Caballero comenta que no hi ha cap objecció i, a més, aprofita per agrair el vot de la  
Moció anterior, que no havia pogut realitzar.

El Sr. Batle demana al Sr. Secretari quin és el procediment a seguir.

El Sr. Secretari li explica que primer han de votar la urgència.

Atès que aquestes mocions no han estat dictaminades per cap comissió, cal aprovar la 
seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació, i n’esdevé el següent resultat: unanimitat 
(21).

Els reunits consideren les mocions dels grups municipals:

1- Moció del PSIB-PSOE relativa al rebuig per al tancament de diferents serveis al Centre 
d’Educació  Especial  Joan  XXIII,  per  falta  de  pagament  del  Govern  de  les  Illes,  que 
transcrita textualment diu:

“El grup municipal del PSIB-PSOE  de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara d’allò 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 RELATIVA AL REBUIG 
PER AL TANCAMENT DE DIFERENTS SERVEIS AL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
JOAN XXIII, PER FALTA DE PAGAMENT DEL GOVERN DE LES ILLES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Patronat de l'Agrupació Prominusvàlids Psíquics d'Inca és una entitat sense ànim de 
lucre que es fundà l'any 1975 amb l'objectiu d'oferir serveis a persones amb discapacitats 
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intel·lectuals, durant totes les etapes de la seva vida, així com també a les famílies.

Al llarg dels 35 anys de vida, el Patronat ha ampliat els serveis fins a posar en marxa el  
servei d'atenció primerenca, el centre d'educació especial, el servei de residències a Sa 
Creu, Ses Garrigues d'Amunt, la residència infantil Es Casal, l’habitatge tutelat i el taller  
ocupacional.

Centres dotats de servei mèdic, infermeria, odontologia, logopeda i fisioterapeuta; a més a 
més,  es fa front al  pagament dels serveis de transport  dels usuaris  provinents de 22 
municipis diferents i del menjador. 

Del pressupost de què disposa el Patronat, de 4 milions d'euros, l'Executiu té un deute de 
1,080.000 euros. Deute inassolible, en aquests moments, per aquesta institució i que pot 
provocar que, si no es paga, s’hauran de suprimir els tallers ocupacionals, el centre de 
dia, l'activitat d'estimulació precoç i els tallers d'oci que du a terme aquest Patronat als 
diferents centres, i que pareix tenen els dies comptats. 

Més de 70 usuaris podrien quedar al carrer, si el Govern no paga de forma urgent aquest 
deute d’1 milió d'euros.

S'ha construït una nova residència per a persones adultes amb discapacitats intel·lectuals 
al barri de Crist Rei, que està acabada i moblada, però que no es podrà obrir a causa de  
falta de pressupost.

També cal tenir en compte que, a més a més, corren perill els quasi 187 treballadors, més 
uns altres 40 eventuals, ja que, si el Govern no paga, el Patronat es veuria abocat a dur a  
terme un ERE (Expedient de Regulació de feina).

Tots aquests fets han provocat una lògica preocupació als familiars dels usuaris i també al 
personal, que ja que no cobra hores extres i ha d’assumir la feina de les baixes que no es 
cobreixen, fet que provoca una càrrega per als treballadors i al final els que pateixen són 
els usuaris. 

Per tots aquests motius el grup municipal del PSIB-PSOE presenta a la consideració del 
Ple d’aquesta corporació la següent proposta d’ACORD:

L’Ajuntament d’Inca reconeix i valora altament la labor feta durant tots aquests anys pel 
Centre  d'Educació  Especial  Joan  XXIII,  el  servei  de  residències  a  Sa  Creu,  Ses 
Garrigues  d'Amunt,  la  Residència  Infantil  Es  Casal,  l’habitatge  tutelat  i  el  taller 
ocupacional.

L’Ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes que faci efectiu, de forma urgent, el seu 
deute amb el Patronat de l’Agrupació Prominusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca.”

2- Moció del grup municipal dels Independents d'Inca, que transcrita textualment diu: 

“El grup municipal Independents 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, sotmet a la consideració del Ple la següent

MOCIÓ

És prou coneguda la funció social que realitza el Patronat Prominusvàlids Psíquics d’Inca, 
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a través dels seus centres educatius assistencials i ocupacionals.

Essent una associació sense ànim de lucre, rep el seu finançament de les aportacions 
dels  seus  usuaris,  dels  socis  i,  majoritàriament,  dels  concerts  amb  les  diverses 
administracions públiques.

Si bé es pot admetre que la crisi actual pugui obligar a repensar la distribució dels fons 
públics, ens costa molt creure que hi pugui haver una administració que, a un sector tan 
sensible, pugui decidir no fer front a les obligacions econòmiques contretes a través de 
concerts que estan en vigor per a la prestació de serveis públics, fins al punt que pot 
conduir a la cessació de la prestació dels esmentats serveis. 

INDEPENDENTS  d’INCA  consideram  prioritari  que  es  compleixin  els  compromisos 
adquirits, i més encara amb un sector tan vulnerable com el que està afectant; per això,  
DEMANAN AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que adopti el següent 

ACORD

Instar  el  Govern  balear,  el  Consell  de  Mallorca  i  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials  a 
complir les obligacions contretes mitjançant els concerts i convenis amb el Patronat de 
Minusvàlids Psíquics de la comarca d’Inca, abonant totes les quantitats que deuen a dia 
d’avui i seguir complint puntualment amb els pactes del conveni.”

3- Moció del PSM-Iniciativa Verds en favor del tercer sector sociosanitari, que transcrita 
textualment diu:

“El grup municipal del PSM-Iniciativa Verds a l’Ajuntament d’Inca sotmet a la consideració 
del PLE la següent 

MOCIÓ

El tercer sector sociosanitari,  format per entitats privades de caràcter voluntari  i  sense 
ànim de lucre,  realitza una feina que és caracteritza per l'eficàcia en la seva actuació i la 
proximitat i la vinculació amb els usuaris dels serveis permeten dissenyar recursos dirigits 
de forma precisa, així com una demostrada eficiència en la prestació de serveis. 

Els sectors poblacionals en què intervenen són persones en situació de vulnerabilitat o  
amb problemes d’inserció social. La crisi econòmica ha provocat que molts dels serveis 
que desenvolupen hagin vist augmentada la demanda.

Aquestes entitats són proveïdores de serveis fonamentals, residències, centres de dia,  
centres ocupacionals, programes per a la cobertura de necessitats bàsiques. Les seves 
font de finançament són les aportacions individuals i  majoritàriament les subvencions i 
convenis de concertació amb les administracions públiques. 

Nombroses entitats estan expressant la seva impossibilitat de fer front a les despeses, 
posant en risc la continuïtat de nombrosos serveis bàsics que atenen actualment més de 
60 mil usuaris que reben atenció directe d’aquestes entitats. El desmantellament d’aquest 
serveis suposaria una gran pèrdua per a la nostra comunitat i s’haurien d’esperar molts 
d’anys per tornar-los a posar en funcionament tal com ara estan. 

Aquesta  dificultat  ve  determinada  pel  retard  en  el  pagament  per  part  de  les 
administracions públiques, les dificultats que troben a l’hora de gestionar crèdits amb les 
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entitats financeres, així com la incertesa en el seu futur davant els anuncis de retallades 
generalitzades que anuncia el Govern.

En el cas d'Inca i la seva comarca, trobam en aquesta situació el Patronat de l'Agrupació  
Prominusvàlids  Psíquics  de  la  Comarca  d'Inca.  Aquesta  entitat  sense  ànim  de  lucre, 
fundada l'any 1975, ha anunciat la supressió o la reducció d'alguns dels serveis que fins 
ara  venien  prestant,  com  ara  els  tallers  ocupacionals,  el  centre  de  dia,  l'activitat 
d'estimulació precoç i els tallers d'oci, a causa del fet que el Govern de les Illes balears ha 
comunicat que no pagarà el deute d’un milió d'euros que té amb l'entitat abans del mes de 
gener.

La  crisis  econòmica  obliga  a  tots  els  governs  a  prioritzar  despeses,  però  també  és 
necessari prioritzar els pagaments, perquè no tots els proveïdors estan en les mateixes 
condicions per fer front als pagaments de factures i nòmines. 

Per tot això, el Ple adopta els següents acords

ACORDS

Primer.- L'Ajuntament d'Inca constata que les entitats del tercer sector sociosanitari, com 
el Patronant de l'Agrupació Prominusvàlids Psíquics de la Comarca d'Inca i altres entitats  
presents  a  la  ciutat  d'Inca,  duen  a  terme una tasca  fonamental  per  a  l’atenció  a  les 
persones en situació de major  vulnerabilitat  i  que amb la seva feina contribueixen de 
forma decisiva a la cohesió social.

Segon.- L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a prioritzar el pagament 
de les entitats del tercer sector sociosanitari durant les properes setmanes.

Tercer.-  L'Ajuntament  d'Inca  insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  mantenir  les 
subvencions, convenis i concertacions amb les entitats del tercer sector.“

Intervé el Sr. Ramis dient que, si al final hi arriben a un consens en els punts, no hi haurà  
cap problema.

El Sr. Caballero comenta que per la seva banda tampoc no n’hi ha cap.

El Sr. Batle explica que allò que quedaria clar és que l'Ajuntament d'Inca com a institució  
insta el Consell Insular de Mallorca i el Govern de les Illes Balears a reclamar que es doni  
una solució  immediata al  deute que tenen en aquests  moments amb els  serveis  que 
presta  el  Patronat  Joan  XXIII,  i  que  garanteixin  el  servei  en  vistes  a  nous  exercicis 
pressupostaris, incloent les matisacions que ells vulguin. 

El Sr. Caballero li comenta que, a més d'aquests punts, es podria anotar el reconeixement  
de la feina que realitzen.

El Sr. Batle creu que no és moment de discutir el tema de Joan XXIII. Recorda que se li  
han fet reconeixements des d'aquesta sala moltes vegades; és important, però ho és més 
tenir disponibilitat econòmica perquè el personal pugui cobrar i que Joan XXIII segueixi  
amb  la  seva  feina  social,  especialment  amb  un  col·lectiu  tan  específic  com  són  els 
discapacitats.

El  Sr.  Ramis,  en  primer  lloc,  vol  agrair  la  presència del  membres de la  directiva  i  el  
president del Patronat de  l’Agrupació Prominusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca, i 
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sobretot la tasca que han realitzat durant aquests 35 anys. Encara que ell sigui el primer 
que parla, expressa que és un sentiment compartit per tots els membres del consistori. 
Precisament  per  primera  vegada  –si  no  ho  recorda  malament–  hi  ha  tres  grups  que 
coincideixen a presentar de forma urgent una moció per defensar els interessos d'aquest  
patronat,  i  sobretot  per  destacar  la  feina  que han  duit  a  terme durant  aquests  anys. 
Explica que amb la seva moció comentaven dades clares i conegudes per tots, però creu 
que és una oportunitat per destacar la feina que duen a terme de forma totalment altruista 
per la gent d'Inca i de la comarca.

El Sr. Ramis exposa que aquest Patronat és una entitat sense ànim de lucre fundada a 
l'any 1975 amb l'objectiu d'oferir serveis a persones amb discapacitats intel·lectuals durant 
totes les etapes de la vida. Al llarg d'aquest 35 anys de vida el Patronat ha ampliat els  
seus serveis fins a posar en marxa els serveis d'atenció primerenca, el Centre d'Educació 
Especial, el servei de residència a Sa Creu, Ses Garrigues d'Amunt, la Residència Infantil 
Es Casal, l’habitatge tutelat i el taller ocupacional, centres dotats amb serveis de metges,  
infermeria,  odontologia,  logopèdia,  fisioterapeuta.  A més,  manifesta  que es  fa  front  al 
pagament del transport dels usuaris provinents de 22 municipis de la comarca i també del 
menjador, amb un pressupost proper a 4.000.000 €.

El Sr. Ramis comenta que l'Executiu té un deute d’1.080.000 €, quantitat que evidentment 
no pot assumir aquesta institució. Si no es liquida el deute, aquest fet pot provocar la 
supressió de determinats serveis dels diferents centres, que li pareix que tenen els dies 
comptats. Afirma que més de 70 usuaris podrien quedar al carrer si el Govern no pren una 
solució al  respecte. Explica que les famílies d'aquests usuaris tenen una problemàtica 
quant a l'atenció d'aquestes persones perquè fan feina. Exposa que el Sr. Bernat Tomàs 
comentava que altres usuaris no tenen pràcticament família,  la qual  cosa és un greu 
problema per a ells.

El Sr. Ramis explica que, a més dels usuaris, també corre perill el treball de quasi 187 
treballadors més uns 40 d'eventuals.  Si  la  situació segueix així,  el  Patronat  es veuria 
conduït a dur a terme tal vegada un expedient de regulació de feina. Tot aquest fets han 
provocat una preocupació entre els familiars dels usuaris i el personal que hi fa feina i així 
mateix per part  dels grups polític que avui han presentat aquestes mocions. Per això, 
consideren  que  el  Govern  ha  de  intentar  treure  recursos  econòmics  per  solucionar 
aquesta situació.

Els recorda que es va es va construir una nova residència –molts d’ells varen anar a la 
seva inauguració– de persones adultes amb discapacitat intel·lectual en el barri de Crist  
Rei,  que està finalitzada i  amb mobles,  però que no es podrà obrir  per  la  manca de 
pressupost. 

El Sr. Ramis opina que s'ha de reconèixer el compromís que ha tengut l'Ajuntament d'Inca  
amb aquest patronat, en la seva col·laboració de forma significativa en tot allò que ha 
pogut. Considera un fet molt positiu que al dia d'avui hagin presentats mocions els tres 
partits i que, a més, el mateix batle demani una moció institucional. Per tal motiu, al marge 
de consensuar una proposta amb la qual creu que no hi haurà cap problema, perquè la 
finalitat  és  mantenir  aquesta  institució,  per  la  seva  banda  havien  proposat  que 
l'Ajuntament d'Inca reconegués i  valoràs la  feina feta durant  aquests  anys pel  Centre 
d'Educació Especial Joan XXIII, Ses Garrigues d'Amunt, la Residència Infantil Es Casal, 
l’habitatge tutelat i el taller ocupacional. Així mateix, principalment insta el Govern de les 
Illes Balears que faci efectiu i de forma urgent el seu deute amb el Patronat de l’Agrupació  
Prominusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca; suposa que s'afegiria allò que diu una altra 
moció de l'oposició, que és assegurar el manteniment del dit finançament d'anys propers.
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El Sr. García comenta que la intervenció respecte a aquest punt fugirà de qualsevol caire  
protocol·lari o de qüestions més àmplies. Les declaracions que s’han produït per part del  
Govern manifestant que retallen les aportacions no diu que siguin un fet desqualificatiu, 
però no considera amable el to de veu. Esperen que serveixin d’alguna cosa les mocions. 
La decisió final d'aquest ajuntament és exigir una cosa tan senzilla com és el compliment 
dels  compromisos.  En aquest  sentit  s'espera que la  unanimitat  de l'Ajuntament d'Inca 
serveixi  d’alguna cosa i  que la feina que dugui la majoria municipal del Partit  Popular 
envers el Partit Popular de Palma tengui una finalitat. Conclou que no dubten que serà 
així,  però s'ha de lamentar que s'hagi  donat  la  situació per  presentar  aquesta moció;  
hauria preferit no haver-ho hagut de fer.

El  Sr.  Caballero  explica  que,  com no  pot  ésser  d'una  altra  forma,  en  la  presentació  
d’aquesta moció coincideix totalment amb les opinions manifestades pels dos grups que 
l’han presentada i,  per les paraules que ha dit  abans el  Sr.  Batle,  creu que no hi  ha  
discussió possible al respecte. Explica que tothom s'ha expressat i aprofita una vegada 
més per agrair com a grup que també s'hagi sol·licitat com a consistori, ja que la feina que 
realitza aquest patronat és imprescindible. 

Per finalitzar el Sr. Caballero explica que la Moció presentada pel seu grup diu que la crisi 
econòmica  obliga  a  tots  els  governs  a  prioritzar  despeses,  però  també és  necessari  
prioritzar els pagaments, atès que no tots els proveïdors estan en les mateixes situacions i 
no totes les feines són imprescindibles. Però, s'ha de matisar que aquesta sí que ho és, i  
se suma a totes les manifestacions que s'han realitzat en aquest sentit, que considera que 
són l'opinió en general de tot el consistori.
 
El Sr. Batle expressa que, per tancar la qüestió, ha realitzat una intervenció inicial que 
entenia que era molt institucional i opina que el més important era l'objectiu final, que l’ha  
sorprès. S’adreça al Sr. Ramis per dir-li que li surten dubtes quan llegeix la Moció del seu 
partit, que inicialment donava per bona. Posa l’exemple de la residència nova, que està 
molt ben feta i acabada; però, no s'hi han fet retalls, sinó que no s'ha arribat a dotar mai 
les places. Comenta que és veritat que s'hi han realitzat visites, però no han esta capaços 
de dotar-la de places, motiu pel qual està tancada. Ara bé, considera que no és el moment 
de treure’n, és més important mantenir-la. Afirma que ell personalment com a batle no ha 
presentat cap moció, perquè entenia que la seva actuació havia d'ésser més efectiva. El 
Sr. Batle s'ha absentat un moment del plenari per atendre una telefonada de la consellera 
de Benestar i Salut, que trucava en nom del president per informar-lo de primera mà de 
com es trobava la situació. 

El Sr. Batle explica que l'han informat que el president del Govern ha donat instruccions al  
Sr.  Juan Parera,  que és  el  responsable  de la  UNAC,  que en el  pressupost  de  2012 
s'assignin totes les partides pressupostàries per  a  les dues federacions que hi  ha de 
discapacitats, per tal que es tenguin en compte dins la partida del 2012 de totes les seves 
despeses anuals.  També que, quant al  deute de 2011, a principi  d'any es faci  un pla 
d'amortització; l'havien de tancar aquesta setmana, però atès el pla de sanejament i el pla 
econòmic no ha estat  possible.  Ara bé,  com que és competència del  Govern i  no de 
l’Ajuntament,  allò  que  es  demana  i  el  sentit  de  les  tres  mocions,  i  la  que  es  fa 
institucionalment, és que el Govern prengui les mesures necessàries per donar viabilitat 
econòmica a l'endeutament que té el Patronat, ja que tant el personal com els proveïdors 
han de cobrar els seus serveis i els usuaris han d'estar atesos. Es demanen solucions 
bones, efectives i ràpides. Conclou dient que s'imagina que aquest és un poc el sentit que 
tenen  tots;  liquidació  del  deute  i  manteniment  dels  diferents  serveis  prestats  per  el 
Patronat de Joan XXII.  
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Seguidament  es  passa  a  votar  la  esmena,  consistent  que  la  Moció  passa  a  ser  
institucional, i que la part expositiva de la Moció i la proposta d'acord serà la que es conté 
a  la  Moció  corresponent  al  grup  municipal  dels  Independents  d'Inca,  la  qual  serà  la 
següent:

“És  prou  coneguda  la  funció  social  que  realitza  el  Patronat  Prominusvàlids  Psíquics 
d’Inca, a través dels seus centres educatius assistencials i ocupacionals.

Essent una associació sense ànim de lucre, rep el seu finançament de les aportacions 
dels  seus  usuaris,  dels  socis  i,  majoritàriament,  dels  concerts  amb  les  diverses 
administracions públiques.

Si bé es pot admetre que la crisi actual pugui obligar a repensar la distribució dels fons 
públics, ens costa molt creure que hi pugui haver una administració que, a un sector tan 
sensible, pugui decidir no fer front a les obligacions econòmiques contretes a través de 
concerts que estan en vigor per a la prestació de serveis públics, fins al punt que pot 
conduir a la cessació de la prestació dels esmentats serveis. 

Consideram prioritari que es compleixin els compromisos adquirits, i més encara amb un 
sector tan vulnerable com el que està afectant; per això, s’adopta el següent 

ACORD

Instar  el  Govern  balear,  el  Consell  de  Mallorca  i  l’Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials  a 
complir les obligacions contretes mitjançant els concerts i convenis amb el Patronat de 
Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca, abonant totes les quantitats que deuen a dia  
d’avui i seguir complint puntualment amb els pactes del conveni.”

Vist el resultat de la votació, s’aprova l’esmena per unanimitat.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada l’esmena presentada.

Seguidament se sotmet a votació la Moció esmenada relativa al rebuig pel tancament de 
diferents serveis  al  Centre d’Educació Especial  Joan XXIII,  per falta  de pagament del  
Govern de les Illes, que s’aprova per assentiment (21) vots.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció esmenada relativa al rebuig 
pel tancament de diferents serveis al Centre d’Educació Especial Joan XXIII.

12. PRECS I PREGUNTES

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

La Sra. Sabater formula els següents:

1. Volen saber quin és el pressupost que té l’Ajuntament per la col·laboració en el festival 
de Mallorca Fantàstica.

La Sra. Coll manifesta que el pressupost ascendeix a 6.000 €.

2. En referència a la mateixa pregunta, demana en què consistirà aquesta col·laboració.
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La Sra.  Coll  respon que en premis, amb els  correfocs,  en els quals intenvendran els  
Dimonis d’Inca i d’altres llocs. Aquest fet suposarà que vendrà gent a Inca i que el festival  
afavorirà donar-la a conèixer per a altres coses.

3. Demana quines actuacions tenen previstes per donar resposta a l’actual situació del  
Museu del Calçat

Malgrat  que la  responsabilitat  del  Museu del  Calçat  correspon a la  Sra.  Coll,  la  Sra. 
Payeras respon a aquesta pregunta, ja que és la que va gestionar el Museu. Contesta que 
hi seguiran fent feina i que el dotaran de diferents elements i activitats, com sempre s’ha 
fet. Més endavant es mirarà que pugui ser el  Museu del Calçat,  ja que ara no és un 
museu, sinó una infraestructura amb una exposició, però que la il·lusió de tots els inquers 
és que sigui un Museu pròpiament dit. 

4. La Sra. Sabater continua dient que el seu partit es refereix més a l’abandonament de la 
infraestructura i  al  fet que no hi  hagi director.  En aquest sentit  volen saber si  tot  això 
seguirà igual. 

La Sra. Payeras contesta que hi ha dues persones que atenen el servei del Museu, les 
quals tenen un horari, i en la seva opinió el Museu del Calçat no està abandonat. Ara bé, 
afegeix que durant els mesos d’estiu no hi ha tanta activitat com als mesos d’hivern. 

5. En referència al projecte psicosocial que va acabar al 30 de juny, en el qual hi havia 
una treballadora social per realitzar triatge i una psicòloga social, es va crear arran que el 
servei estava saturat i de moment no s’ha tornat a reprendre. Els agradaria conèixer-ne el 
motiu. 

La Sra. Horrach manifesta que és veritat que a final del mes de juny es van rescindir 
aquests contractes i que és un fet que el personal del departament de Serveis Socials fa 
més feina amb menys recursos, i du a terme una labor extraordinària. Atesa la situació  
actual de necessitat i  precarietat d’alguns ciutadans, ha fet que aquesta partida s’hagi  
deixat en  stand-by i s’hagi decidit destinar aquesta partida a ajuts, més que a despesa 
corrent.

6. Amb relació a la pregunta anterior, la Sra. Sabater comenta que, si es destina aquesta 
partida a ajuts,  significa que la saturació continua incrementant,  ja que seran més els 
ciutadans que es dirigeixin a Serveis Socials a sol·licitar-les. En aquest sentit al seu grup li  
sembla un retall a l’Àrea de Serveis Socials. 

La Sra. Horrach respon que, en la seva opinió, no es pot considerar una retallada; pel fet 
que no hi  hagi  una persona de triatge, no significa que els ciutadans no estiguin ben 
atesos. Explica que el departament disposa d’un pla d’acció i, per tant, totes les urgències 
i peticions que els arriben són contemplades i ateses.

7. La Sra. Sabater procedeix amb el mateix tema i vol saber qui atén a hores d’ara els 
casos nous que arriben a Serveis Socials; si la persona encarregada era la treballadora 
social, del projecte finalitzat.

La Sra. Horrach li explica que, així com arriben els usuaris, es parla amb la treballadora 
social, que correspon per tal de valorar la urgència. 

8. La Sra. Sabater comenta que, d’acord amb les informacions que els han facilitat usuaris 
del servei, els demandants són anotats a un quadern i passen mesos sense ser atesos. 
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En  aquest  sentit,  si  la  informació  de  què  disposen  és  certa,  vol  saber  com  se 
n’assabenten els tècnics, si només tenen com a dades el nom, la direcció i un número de 
telèfon. 

La  Sra.  Horrach  respon  que  les  persones  que  són  apuntades  al  quadern  no  són 
necessitats urgents, ja que tenen prestacions, malgrat que puguin ser mínimes. S’ha de 
tenir en compte que hi ha usuaris que no tenen cap tipus de prestació i  que, a més,  
existeixen  altres  necessitats  que  no  són  econòmiques,  com  puguin  ser  violència  de 
gènere, menors...

9. La següent pregunta fa referència al compliment per part de l’empresa de neteja viària  
de les millores al servei que figuren al contracte 

La Sra. Tarragó comenta que, com ja els va dir el mes passat, l’empresa no està al corrent 
de totes les millores i serveis que estaven pendents. Informa que els controls són continus 
i  precisament  aquesta  setmana  està  previst  contractar  l’empresa  que  ha  de  realitzar 
l’auditoria  i  que el  resultat  es veurà reflectit  en les factures que s’hauran de pagar  a  
l’empresa de neteja viària. 

La Sra. Sabater sol·licita un informe sobre el compliment d’aquestes millores.

10. Els consta, amb la carta enviada recentment pel Sr. Batle als ciutadans, que l’empresa 
adjudicatària està complint amb el contracte 

El Sr. Batle respon que en línies generals és així. Comenta que s’ha de tenir en compte 
que hi ha un nou plec de condicions, i ell personalment creu que s’ha notat. 

11.  També volen  saber  qui  va  enviar  les  esmentades  cartes  i  qui  va  ser  la  persona 
encarregada de revisar-les, així com els imants enviats, els quals donen una informació 
errònia als ciutadans.

El Sr. Batle li respon que ell n’és el responsable i que la tasca de revisió va ser a càrrec  
del cap de premsa.

La Sra. Fernández formula les següents:

12. Vol saber si l’equip de govern té intenció de renunciar al cobrament dels cursos de 
formació del Pla de Corporacions Locals del Govern balear.

El Sr. Batle li respon que no s’hi renunciarà i que a tot allò que sigui de l’Àrea de Formació 
i Ocupació, les convocatòries que surtin, ja siguin escoles tallers, tallers d’ocupació, ADL,  
orientació laboral..., tenen previst acollir-s’hi. Un altre tema és com es troben en aquest 
moment les convocatòries. 

La Sra. Fernández matisa que la pregunta ve per una notícia de la premsa que diu que 
l’Ajuntament hi està fent un gran esforç, i el seu grup entén que aquest esforç serà pagat.

El  Sr.  Batle  li  respon que el  sobreesforç  és degut  que l’Ajuntament  ha d’avançar  els 
doblers,  tot  i  que a l’equip de govern li  van prometre abans de les eleccions que,  si  
contractaven dia 17 de maig, cobrarien abans, i no va ser així. A més, quan era l’hora de  
cobrar ni tan sols hi havia l’acord.

El Sr. Batle té clar que s’hi vol acollir, però que si ha de ser com aquesta darrera vegada,  
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en  què  l’Ajuntament  ha  d’assumir  el  paper  d’entitat  financera,  no.  Comenta  que  en 
aquesta ocasió va estar preocupat, quan l’informaren de la possibilitat que els 680.000 € 
podrien desaparèixer perquè ni estaven consignats ni hi havia acord de govern. Recalca 
que no pot ser un irresponsable i que primer de tot ha de garantir les nòmines al personal 
de l’Ajuntament, i no al que enviï el SOIB o la consellera, a través de les convocatòries 
públiques.

13. La Sra. Fernández demana si ja hi ha partida econòmica per a aquesta qüestió.

El Sr. Batle contesta que hi va haver un acord de govern, es va consignar una partida 
pressupostària, però que encara no han cobrat, si bé almanco ara es té el compromís de  
pagament. 

14. La següent pregunta fa referència si l’Ajuntament té previst dur a terme els cursos per 
a adults, com ara cuina, restauració, brodats...

La Sra. Cantarellas comenta que pensen que totes aquestes activitats són d’oci i s’han dut 
a terme durant molts d’anys; però, davant d’aquests moments delicats i un cost de 15.000 
€, han decidit que és millor deixar-ho fins que vénguin temps millors. Ara bé, matisa que 
se seguiran fent els cursos de ball de bot per a infants, ja que tenen un relació directa amb 
la nostra cultura i no tenen intenció de deixar-los.

15. La Sra. Fernández està interessada a conèixer el nombre aproximat de persones que 
acudien a aquests cursos.

La Sra. Cantarellas li respon que li ho contestaran per escrit.

16. Comenta que el Sr. Torres va dir que no es reduiria cap servei i ells entenen que sí.

El Sr. Batle li respon que la prioritat principal d’aquest ajuntament és pagar les nòmines 
del  personal  i  els  proveïdors.  Quant  a  la  línia  política,  seran prioritàries les polítiques 
socials destinades a les persones, i la formació i l’ocupació. Per tant, com que aquests  
cursos no són de formació ni ocupació, és a dir, no generen llocs de treball, l’equip de 
govern prefereix destinar els doblers a cursos de formació i ocupació, per tal de donar 
oportunitats als ciutadans, per poder accedir al mercat laboral més fàcilment. En la seva 
opinió aquests cursos, prou consolidats, no són un servei, sinó una alternativa d’oci. 

17. Estan interessats a saber si han començat a reclamar el pagament de les hores extres 
de la Policia pel desenvolupament d’esdeveniments d’activitats particulars.

El Sr. Batle li respon que des que es va anunciar s’ha elaborat el Reglament regulador i 
que a l’únic esdeveniment que hi ha hagut, de moment, se li va notificar que se li aplicaria  
la nova ordenança. A més, comenta que se cerquen alternatives; quan algú comunica la 
celebració  d’un  esdeveniment,  se  li  calcula  el  cost  i  se  li  ofereix  l’alternativa  del  
Poliesportiu Mateu Cañellas, on el cost és zero. 

18. Demana en base a quina normativa o reglament s’ha aplicat al respecte.

El Sr. Batle li respon que, com ja li ha comentat, estan pendents de l’ordenança per poder 
cobrar les taxes.

19. Demana si convocaran la plaça de director de l’Escola de Música Antoni Torrandell o si  
serà l’empresa qui tendrà al seu càrrec la direcció.
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La Sra. Payeras respon que no es convocarà la plaça i que serà l’empresa la que durà la 
direcció de l’Escola.

El Sr. Ramis formula els següents:

20. Comenta que han vist publicat a la premsa que l’equip de govern reduirà en 1.000.000 
€  les  depeses  dels  propers  pressuposts,  amb les  xifres  que  s’oferien  disposaven  de 
150.000  € de la central de compres, 15.000 € per al servei d’atenció dels horabaixes i  
75.000 € de 3 places de funcionari.  Aquestes partides sumen un total  de 250.000 € i  
voldrien saber d’on sortirà la resta.

El  Sr.  Aguilar  comenta  que estan fent  feina en aquest  assumpte i  que,  quan tenguin 
elaborat el pressupost, el duran a Ple i explicaran d’on es retalla. Afegeix que a mesura 
que es vagi elaborant anirà informant a les comissions informatives.

21. Els agradaria saber quines retallades concretes proposa el Partit Popular.

El Sr. Aguilar li respon que anirà en funció del pressupost, que encara s’està elaborant, i 
no poden avançar-se. 

Intervé el Sr. Batle per reiterar allò dit abans, l’equip de govern té ben clar quines són les 
despeses  prioritàries  i  les  línies  polítiques,  i  la  resta  és  important,  emperò  pot  sofrir 
retallades. 

22. Volen saber si s’ha informat els treballadors sobre les mesures que es volen adoptar,  
quant a hores extres i altres mesures.

El Sr. Aguilar respon que s’han reunit tant amb el Comitè d’Empresa com amb la Junta de 
Personal, per tal  d’explicar-los totes les retallades, i  que de moment només els afecta 
quant a les hores extraordinàries, que s’han vist minvades. 

23. En una altra línia el Sr. Ramis està interessat a conèixer quantes sol·licituds de lloguer  
s’han presentat per a les places d’aparcament del Mercat Cobert.

El Sr. Aguilar creu que el termini s’obre el proper dilluns.

Intervé el Sr. Secretari,  qui aclareix que el dilluns hi ha una convocatòria de Mesa de 
Contractació, tant pel que fa els aparcaments com als locals. A més, afegeix que per als 
locals hi ha una sola petició i per als aparcaments li sembla que són dues o tres.

24. El grup municipal socialista demana informació en relació amb la problemàtica que 
s’ha plantejat amb els comptadors d’aigua dels horts urbans i si ja està solucionat. 

Intervé la Sra. Tarragó, qui comenta que els comptador encara no han estat posats i que 
durant  el  mes  d’octubre  les  persones  interessades  podran  presentar  les  sol·licituds  i  
disposen d’aquest  temps per  posar  en  marxa  les  separacions,  la  porta  per  tancar  el  
recinte, etc. Però, no hi ha cap problema. 

25. El Sr. Ramis dirigeix la pregunta directament al Sr. Batle, ja que es tracta d’un Decret  
de Batlia de dia 27 d’abril, en què el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma ha 
ordenat la seva suspensió; voldria que els en donàs una explicació.
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El Sr. Batle creu que es tracta de la suspensió d’una mesura cautelar. Sembla que les 
Cases del  Virrei  havien iniciat  una activitat  en sòl  rústic,  de forma il·legal,  la qual  els 
veïnats  van denunciar.  En principi  semblava que hi  havia  un  projecte  de legalització. 
Finalment el que es va fer va ser precintar el recinte, tal com marcava el procediment. Les  
Cases del Virrei han interposat un contenciós, al qual manifesten que està en tramitació 
un bé interès general i que segons la nova Llei d’equipament turístic es poden legalitzar 
les activitats complementàries; per tant, no acceptaven la mesura cautelar, i el jutge l’ha 
suspesa. La situació en aquest moment està en mans del servei jurídic de l’Ajuntament, 
que ha recorregut aquesta decisió judicial. L’Ajuntament ha d’acceptar la decisió judicial, 
malgrat  que  els  serveis  jurídics  municipals  tenen  clar  que  la  raó  està  de  part  de 
l’Ajuntament i que s’ha actuant en benefici de l’interès general.

26. Demana quin pressupost es destinarà a les fires i el Dijous Bo de 2011.

El Sr. Pastor manifesta que el crèdit pressupostari és de 168.000 €.

27. Respecte a les fires, estan interessats a saber si el Dimecres Bo s’ubicarà a la zona 
del polígon industrial.

El Sr. Pastor contesta que serà al centre de la ciutat, com sempre s’ha fet.

28. Demana quin control tenen respecte a la reposició asfàltica de sèquies.

La Sra. Tarragó comenta que, si són feines que han fet la brigada municipal, el cap de la  
brigada hauria de fer aquest control i, si no, l’enginyer municipal. 

29. Demana quin control  es du amb el reg de jardins municipals, ja que hi ha moltes 
pèrdues d’aigua. Volen sabre si l’equip de govern ha pres mesures en aquest aspecte.

La Sra. Tarragó comenta que els aspersors són molt fàcils de maniobrar. Darrerament es 
produeix, en lloc de pèrdues, actes vandàlics, i quan es detecta es corregeix de seguida. 

30. Demana quines mesures tenen previstes per tal de reactivar l’economia inquera. 

El Sr. Batle expressa que es tracta d’una pregunta molt concreta i difícil. Allò cert és que 
tothom confia que a partir del proper 20 de novembre es creï un nou clima, torni la il·lusió i  
es  recuperi  l’economia.  Procedeix  dient  que  avui  com  a  ajuntament  tenen  una 
preocupació molt important, que és la gent que pateix necessitats, i especialment per a les 
famílies  que  estan  en  situació  d’atur.  La  seva  prioritat  és  potenciar  especialment 
oportunitats laborals. En aquest sentit es fan assessoraments de projectes empresarials,  
per tal d’atreure tota la inversió privada que vulgui venir al seu municipi, s’està estudiant i 
s’està intentant que es dugui a terme. Aprofita per parlar del tercer polígon, el qual sempre 
ha defensat, i comenta que ell segueix tenint propostes de nous projectes econòmics i que 
no es desenvolupen per manca de sòl industrial.  Desitja que totes aquestes variables 
donin un canvi substancial al seu municipi, la qual cosa no és fàcil. 

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

El Sr. García formula les següents:

1. La primera pregunta és si existeix un conveni de cessió d’ús del Pavelló sa Creu amb 
alguna entitat; en cas afirmatiu, demana quin és el contingut d’aquest i que els el facin 
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arribar. 

El Sr. Batle comenta que no existeix tal conveni i que quan es va fer la reforma del Pavelló 
l’assumpte va quedar pendent damunt la taula, si bé més que del Pavelló es tracta del 
servei de bar, que no s’ha arribat a signar. 

2. Està interessat a conèixer quines són les passes que s’han de fet per poder-hi practicar  
esports. 

Intervé el Sr. Jerez, qui comenta que tant en el Palau Municipal d’Esports com el Pavelló 
de sa Creu sempre s’ha prioritzat la utilització per part de clubs. Quant al Pavelló de sa 
Creu hi havia, en el seu moment, tota la base del bàsquet, i sempre que les instal·lacions 
no estan ocupades pel club de bàsquet, ha estat en disposició d’ús social. La tramitació 
de reserves, les quals estan tarifades, es realitzen a través de l’IMAF. 

3. Arran d’alguns comentaris que li han arribat vol saber si és cert que encara existeixen 
targetes d’aparcament per als automòbils dels regidors.

El Sr. Batle comenta que no té constància que hi hagi targetes d’estacionament per als 
regidors, si bé s’han fet per a alguna utilització específica de l’Àrea d’Urbanisme.

4. El Sr. García vol fer un comentari a una resposta donada pel Sr. Batle no recorda a on,  
tal vegada pel Facebook, que ell només signava els expedients i que no hi té res a veure. 

El  Sr.  Torres li  respon que no és així  i  que,  de fet,  la persona que va penjar aquest  
comentari ja l’ha retirat. Allò que realment va dir és que la majoria d’expedients municipals 
es tramiten de manera tècnica.  El  cas al  qual  fa  referència el  Sr.  García és el  de la 
correguda de bous. Els tècnics obriren un expedient a instància de part, i evidentment ell  
no va entrar en detalls de les quanties de les multes. 

5. Les darreres setmanes el seu grup ha rebut notificacions, que han estat lliurades per la 
Policia Local. En la seva opinió, i parla pel seu grup, no han de menester que ningú els ho 
notifiqui personalment, és suficient que se’ls deixi a la bústia de l’Ajuntament o per correu  
electrònic. Això suposaria un estalvi de recursos humans i materials. La pregunta més 
aviat  seria  per  què  les  notificacions  ordinàries  les  ha  de  fer  la  Policia  Local  i  no  el  
notificador.

El Sr. Batle en pren nota i expressa que s’aniran corregint aquests errors. Comenta que 
ara pràcticament no es fan notificacions personals, tot s’envia per correu. Quant a per què 
no fa les notificacions el notificador, comenta que es tracta d’una qüestió de redistribució 
de recursos municipals. Es va realitzar una reunió amb tots els caps de personal dels 
distints departaments municipals, per tal de poder amortitzar dues places de funcionaris 
interins; aquest fet va suposar un sèrie de canvis de personal, i un d’aquests va ser el  
notificador.

6. El Sr. García es dirigeix al Sr. Aguilar dient que, com que ja han passat els cent dies  
des de l’inici  de la legislatura, suposa que ja està en situació de poder fer una petita 
exposició de la situació econòmica de l’Ajuntament.

El Sr. Aguilar li respon que encara no, ja que malgrat que hagin passat els cent dies s’ha  
de descomptar el mes d’agost, per raons òbvies. De totes maneres li pot avançar que,  
l’estat de execució del pressupost de despeses, ja el tenen quasi al dia i que manca el  
d’ingressos, que tendrà llest pel mes d’octubre. Pel que fa al registre de factures, el tenen 
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pràcticament perfilat. 

El Sr. García, amb el bon tarannà que el caracteritza, comenta que dels cent dies ha de 
descomptar els dies del mes d’agost.

Intervé  el  Sr.  Batle  per  demanar  al  Sr.  García  que  li  doni  un  marge  al  nou  regidor 
d’Hisenda, atès que en tres mesos ha fet cas a tot.

El Sr. García respon que el Sr. Aguilar va demanar cent dies i se li va concedir aquest  
termini; ara ha demanat descomptar el mes d’agost, i se li descompta. En aquest sentit 
han d’entendre  la  seva preocupació  envers  les  empreses concessionàries  que deuen 
doblers  a  l’Ajuntament,  també  requereix  de  més  temps  per  saber  com  estan  les 
liquidacions, el perquè de no pagar la concessió de la piscina, del mercat... L’empresa 
d’ORA és l’única que està en via executiva. 

El Sr. Torres li comenta que en totes les concessionàries que ha esmentat el Sr. García  
s’hi ha fet feina. Quant a la concessionària de publicitat, ja se n’ha cobrat una part, i hi ha 
una proposta de pagament. El deute del Mercat Cobert està reclamat i, si no s’arregla, es 
durà a la via executiva. Allò que resta pendent és el tema de les piscines, que és prou 
complicat. Però, no s’han aturat de fer-hi feina. 

7. El seu grup abans de les eleccions o en període electoral va comentar un tema que ara 
també retreu, sobre la major recaptació d’algunes taxes, és a dir, es recapta més del que  
legalment es pot recaptar. Li agradaria saber com està el tema.

El Sr. Batle comenta que estan pendents de l’estudi, el qual està bastant avançat, per tal  
de comprovar que el que diu l’oposició és cert o no.

8. El  Sr. García està interessat a saber si  tenen constància del que es deu per obres 
executades  en  l’exercici  actual  i  en  l’anterior,  tant  en  conceptes  de  liquidacions  com 
d’extres. En definitiva, si ja saben el que deuen en obres.

El Sr. Jerez li respon que, tal com va comentar a la Comissió d’Urbanisme, tot d’una que 
tenguin la relació de com queden les obres els n’informaran. En aquests moments els 
tècnics  estan  tancant  obres  amb  deficiències  i  reclamacions  fetes  tant  per  part  de 
l’Ajuntament com de les empreses.

9.També està interessat a conèixer si a dia d’avui se sap el total del deute a proveïdors.

El Sr. Aguilar li respon que de moment no, que fins que no es faci la liquidació no es podrà  
saber, i que això serà pel mes d’octubre.

El Sr. García comenta que té preguntes no anunciades i que, si el Sr. Batle li dóna permís,  
les farà.

El Sr. Batle atorga permís per fer les seves preguntes al Sr. García.

En primer lloc, més que una pregunta, el Sr. García fa un comentari que té un component  
de felicitació, malgrat que sigui minso. I és que, atesos els comentaris al Facebook del Sr.  
Batle sobre els embornals, ha reparat com efectivament s’ha actuat al respecte.

En aquest moment el  Sr. García s’adona que s’ha oblidat una pregunta que sí estava 
anunciada, la qual fa referència a la neteja dels contenidors de fems. D’acord amb el plec 
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de condicions durant els mesos de maig a octubre la neteja serà quinzenal, sempre que el 
seu grup no ho hagi interpretat malament. La pregunta en qüestió és si l’equip de govern 
té constància que s’hagin fet les esmentades neteges. 
Li respon la Sra. Tarragó, qui comenta que el període esmentat és del 15 d’abril al 15 
d’octubre,  i  que  li  consta  que  la  neteja  s’ha  fet  quinzenalment,  llevat  dels  dotze 
contenidors nous instal·lats al centre, als quals la neteja s’ha realitzat mensualment. La 
Sra. Tarragó explica que el camió encarregat de la neteja dels contenidors segueix el  
camió encarregat de buidar-los i que en ocasions porta problemes, en el sentit que algú 
llança una bossa de fems just després de buidar el contenidor i just abans de fer-lo net. 
En aquest sentit pot haver-hi alguna excepció, a causa de la dificultat que això provoca. 

El Sr. García procedeix a la segona pregunta no anunciada, referent al trenet de 12.000 €, 
si era de pagament o gratuït; en cas que fos de pagament, demana quina quantitat s’ha 
recaptat.

El  Sr.  Batle  li  respon que era de franc sempre que es disposàs d’un bitllet  lliurat  als 
comerços i, en cas de no tenir el bitllet, els cost per als usuaris era d1 €.

Intervé el Sr. Jerez per aclarir el punt referent a la recaptació. Explica que aquest tema 
corre a càrrec de l’Associació de Comerciants,  com a campanya de Nadal, per tal  de 
promocionar els comerços associats. Normalment hi ha una sèrie de monitors que paga 
l’Associació de Comerciants, que destina la quantitat recaptada al pagament d’aquests. 

C. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM-INICIATIVA 
VERDS:

El Sr. Rodríguez formula les següents preguntes:

1. Els agradaria sabre en quin estat es troba la llista d'espera del ciutadans d'Inca en el 
despatx del batle.

El Sr. Batle respon que li estranyava perquè li havia comentat que tenia un cas de fa un 
mes, i normalment ell atén la gent d'una setmana per l'altra. Explica que és cert que hi ha 
gent que demana temes o dies concrets o hores concretes, cosa que dificulta a vegades 
poder complir-ho, com és el funcionament de Batlia; si el Sr. Batle hi és i té disponibilitat, 
l'atén al moment. Afirma que hi ha molta gent atesa al mateix moment, avui mateix si han 
demanat pel ell i és en el plenari, en prenen nota i el tornen a telefonar, normalment d'una 
setmana per l'altra. Comenta que és veritat que a vegades, o bé per errors de telèfons o 
d’adreces electròniques, no s'hi arriba a contactar, i pot ser que algú s'hagi equivocat o 
que sigui per errors de l’Ajuntament a l’hora de prendre nota; però, normalment el període 
màxim és d'una setmana per a la següent. 

El Sr. Rodríguez comenta que no sap si el regidor d'Hisenda al·ludeix als cents dies per 
no haver de respondre algunes preguntes realitzades per l'oposició, però saben que el  
grup de govern té quinze dies per respondre-les. Per aquest motiu vol recordar que tenen 
pendent de saber quin és el cost total del Mercat Cobert; quin és el cost calculat de la  
neteja dels voltants de l'estació de tren per part de l'empresa privada que realitza la neteja 
municipal; quin criteri apliquen a l'hora de cimentar o asfaltar un carrer quan la brigada 
realitza un clot; el llistat d'hores extraordinàries pagades a la Policia Local en dies lliures; i  
el llistat de material de la brigada.

2. Finalment, si li ho permet dir el Sr. Batle, hi ha un tema pel qual no li ha demanat abans, 
però ho farà, atesa la seva urgència, ja que ha parlat amb un tècnic defora de la sala de  
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plens. Exposa que hi ha un informe de la Policia Local del mes de juliol que adverteix de 
la perillositat que significa el portal obert dels qanats d'Inca que esta situat al costat del  
PAC de So na Monda; quan no hi havia el PAC, estava mig amagat, però d'ençà que hi és 
s'hi ha actuat de forma vandàlica. Saben que n’existeix un projecte de restauració. Ara bé,  
considera que, mentre no arriba una solució definitiva, haurien d'actuar de manera urgent 
per evitar que allà pugi passar un accident lamentable.

El Sr. Batle contesta que en prendran nota i que el mateix dilluns següent aniran a veure 
quina solució hi poden donar. Comenta que la veritat és que coneixien aquest fet i n’eren  
conscients,  però  que  estaven  pendents  de  la  rehabilitació,  perquè  era  una  solució 
definitiva per recuperar aquest petit patrimoni. Ara bé, sí que és cert que, mentre no arriba  
i no es troba una solució tècnica –ja que tapiar no li acaba d'agradar–, potser caldria fer  
un tancament amb un mallat, però dilluns mateix hi enviaran el tècnic.

El Sr. Caballero formula les següents preguntes:

En primer lloc, vol recordar que tenen preguntes pendents des de dia 21 de juliol, de les  
quals va tornar a fer còpies aquest mes de setembre.

El Sr. Batle respon que n’ha contestat qualcuna i, a més, que l'està saturant i que aquesta  
dedicació que té a l'Ajuntament no li convé gaire. Afirma que les preguntes que no ha 
contestat és perquè no en té la informació.

El Sr. Caballero continua parlant que n’hi ha hagut d'altres que han tardat més a contestar,  
però per una qüestió; explicaven que era perquè ho estaven realitzant i, sí n’està informat, 
no passa res. 

El Sr. Batle explica que la còpia del Pla de Mobilitat que és una pregunta que té pendent. 

El Sr. Caballero contesta que aquesta ja la tenen; les preguntes que tenen pendents ara 
mateix són del Sr. Batle.

El Sr. Batle respon que totes les preguntes són del Sr. Batle, ja que totes les llegeix ell.

El Sr. Caballero comenta que el que mana és el Sr. Batle. 

3.  El passat mes de juny des de l'Àrea de Cultura varen demanar un aparcament de 
bicicletes de sis places al costat del Centre d'Autoaprenentatge. Atès que al mes d'agost 
varen observar que no hi havien donat resposta a l’Àrea –a la qual varen donar el seu 
suport– i que és la Setmana de la Mobilitat i el Sr. Batle hi estan a favor, considera que, si  
hi està a favor la regidora de Cultura, el grup de PSM-Iniciativa Verds i el Sr. Batle, poden 
fer majoria.

El Sr. Batle respon que és fàcil, estan mirant si poden localitzar-ne un per no haver-lo de 
comprar.  Explica  que  estan  fent  feina  al  respecte,  ja  que  és  necessari,  però  no  es 
prioritari. Conclou que hi estan cercant una alternativa.

4. Volen saber quantes insígnies tenen en el magatzem.

El Sr. Batle respon que no s'enfadarà i que respondrà perquè reconeix –ho ha explicat 
públicament– que de vegades un per fer més fa menys. Comenta que va ser una mala  
gestió. Si no ho recorda malament, hi ha unes quaranta insígnies guardades; li sap greu,  
n’és el responsable, i de tot això que es discuteix aquí després a les xarxes socials és 
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molt fàcil canviar el contingut. Considera que el seu sentit inicialment en aquell moment 
era cercar una alternativa per estalviar doblers; si no hagués fet res –avui ho reconeix 
públicament– estaria millor. Conclou que assumeix l'errada.

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