ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA
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A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les deu hores del dia
vint-i-vuit d’octubre 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 (s’incorpora
a la sessió en el moment en què
s’expressa a l’acta), Sra. Margalida
Horrach Beltran, Sr. Antonio Jesús
Aguilar Chicón, Sra. Catalina Coll
Puigserver, Sr. Andreu Gili Vizcaíno, Sra.
Magdalena Cantarellas Llompart, Sr. José
Pastor Espada, Sra. Maria Payeras
Crespi, Sr. David Devis Ferrer, Sr.
Francesc Xavier Ramis Otazua, Sr. Virgili
Moreno Sarrió, Sra. María José Fernández
Molina, Sra. Antònia Maria Sabater
Martorell, Sra. Margalida Llobera Serra,
Sra. María del Carmen Oses Ramos, Sr.
Àngel García Bonafè, Sra. Maria
Francisca Barceló Truyol, Sr. Antoni
Rodríguez Mir i Sr. Andreu Caballero
Romero.
Actua com a secretari accidental el Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen la interventora
municipal Sra. Francisca Martorell
Pujadas i el tresorer municipal Sr. Miquel
Batle Vallori.

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 DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2011
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l’Acta
esmentada.
Els assistents manifesten que no hi tenen res a objectar.
Seguidament se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de la sessió de data 24
d’octubre de 2011, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 780 AL 855 DE
2011
Primerament es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 780 al 855 de 2011.
Intervé el Sr. Ramis per advertir d'una petita errada en l’ordre del dia, ja que especifica
que es dóna compte des del decret núm. 780 quan en el Ple de 30 de setembre ja es va
donar compte fins al decret núm. 789. Suposa que els decrets no s'han duplicat, sinó
que es tracta d’una errada material. Al marge del dit error, el Sr. Ramis manifesta que
queda en evidència la reduïda activitat que està duent a terme l'equip de govern, un fet
que es pot visualitzar precisament en aquests decrets de batlia signats, que suposen la
meitat dels que els que es varen firmar l’any passat i l’anterior. Considera que és una
circumstància que hauria de fer reflexionar l'equip de govern pel que fa a la seva
dedicació en la feina pública de l'Ajuntament d'Inca. Cal dir que el 30% del decrets
signats aquest mes tracten de tramitacions de sancions de 601 euros per
l’abandonament de vehicles, cosa que els preocupa i que planteja la necessitat de
donar una millor informació als ciutadans inquers quant a la regulació que existeix per
poder desfer-se dels seus vehicles i del cost que suposa. Per altra banda, també
considera necessari que el responsable de l'equip de govern doni una explicació de com
es du aquest procés d’eliminació de vehicles, és a dir, quina empresa el du a terme,
com es retiren els vehicles, quin cost anual suposa el servei i qui l’assumeix.
Darrerament, i amb motiu de les fires i Dijous Bo, s'han instal·lat unes atraccions a
l’avinguda de Jaume I, una de les quals és la roda (noria), però no han trobat cap decret
sol·licitant permís i no saben si s'ha demanat; en demanen una explicació.
El Sr. Batle contesta que és molt simple avaluar la gestió de l'equip de govern en funció
dels decrets i creu que el Sr. Ramis al final sempre aprofita qualsevol cosa per fer una
crítica de l'equip de govern. Els decrets tenen una funció que no va en relació amb la
feina que pot fer l'equip de govern, sinó que hi ha moments de més o menys activitat.
Quant als cotxes abandonats, si no ho recorda malament es va fer un concurs públic, la
gent té la informació i creu que tothom té clar que no pot abandonar un cotxe en el
carrer; no tenen cap inconvenient de donar més informació i més explicacions, però
cadascú ha de ser responsable de les seves propietats, i a ningú se li ocorre deixar un
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cotxe abandonat enmig del carrer quan el dia de demà ja no el vol. El procés comença
moltes vegades amb denúncies dels propis veïns i s’actua en conseqüència. Explica que
l’eliminació la fa una empresa amb la qual l'Ajuntament té subscrit un conveni
mitjançant concurs públic, i si precisen de més informació, al departament de Secretaria
de l’Ajuntament tenen tota la referida a la normativa que ho regula. Quant al decret de
la roda, el regidor d'Urbanisme li confirma que ja tenen totes les sol·licituds i
autoritzacions, que segurament estan pendents de decret, i durant el Ple intentaran
trobar aquesta en concret.
Una vegada finalitzades les intervencions, els regidors es donen per assabentats dels
decrets de la Batlia.
3. DICTAMEN PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
Els reunits consideren el Dictamen per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de l’impost de béns immobles, de data 17 d’octubre de 2011, i que transcrit
textualment diu:
“Informe-proposta que emet la interventora municipal en relació amb la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles.
La penúltima modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns
immobles va ésser aprovada definitivament per acord plenari del 23 de desembre de
2009 i entrà en vigor l’1 de gener de 2010, modificació que va consistir en una reducció
del tipus de gravamen per als béns de naturalesa urbana (del 0,65% al 0,60%) i no es
van actualitzar les quanties fixades en l’article 15 referit a les subvencions o
bonificacions per família nombrosa, atur, etc., que fixen els límits per al seu atorgament,
atès que la seva darrera modificació provenia de l’acord plenari de 21/12/2007 (BOIB
núm.193/2007). (Es varen actualitzar un 4%.)
La darrera modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
va ésser aprovada definitivament per acord plenari del 23 de desembre de 2010 i entrà
en vigor l’1 de gener de 2011 (BOIB núm.190/2010 de 30/12/2010), modificació que va
consistir en una reducció del tipus de gravamen per als béns de naturalesa urbana (del
0,60% al 0,57%).
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles 16 a 19 el procediment per a
la modificació de les ordenances fiscals.
L’àrea d’Economia i Hisenda considera, d’acord amb la potestat que atribueix l’article
72 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i, com a conseqüència de la
revisió cadastral dels béns immobles, rebaixar el tipus de gravamen dels béns immobles
urbans amb el següent percentatge, amb l’objectiu d’igualar les quotes líquides de
l’impost entre els exercicis actual i el proper, després de realitzar un mostreig amb
liquidacions d’ingrés col·lectiu de diferents zones d’Inca:
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SÒL
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- Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,55%. Així mateix es crea un sistema
especial de pagament, en relació amb la possibilitat d’anticipar-lo de forma mensual o
trimestral.
Atès el que disposa l’article 123. 1. d) de la Llei de bases de règim local, correspon al Ple
l’aprovació de les modificacions de les ordenances.
Per tot allò exposat, aquesta delegació de Batlia és del parer que per l’Ajuntament ple
es podrien adoptar els següents ACORDS davant el Ple, amb el dictamen previ de la
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda:
Primer.- En compliment del que disposen els articles del 15 al 19 del Text refós de la Llei
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), s’acorda aprovar
provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns
immobles de naturalesa urbana i rústica, que es transcriu a continuació:
TEXT QUE ES MODIFICA (en negreta):
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
CAPÍTOL V
Exempcions
ARTICLE 7
1. Estaran exempts de pagament d’aquest impost els següents immobles:
L’apartat f) es modifica en els següents termes:
f) Els béns de naturalesa urbana i rústica la quota líquida dels quals sigui inferior a 5 euros.
CAPÍTOL VII
Quota tributària i tipus de gravamen
ARTICLE 14
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes legalment.
3. Els tipus de gravàmens incrementats dins els límits prevists a la Llei reguladora són els següents:
Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,55%
Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,60%
Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3%
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Bonificacions
ARTICLE 15
Apartat 4
Podran gaudir d’una bonificació del 90% de la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions dels apartats anteriors d’aquest
article, els subjectes passius que ostentin la condició de membres d’una família nombrosa, de conformitat amb els requisits regulats
en la Llei 40/2003, de 18 de novembre (BOE 277/2003), de protecció a les famílies nombroses, quan es compleixin simultàniament
els següents requisits:
1.- Que el domicili d’empadronament de tots els membres de la família nombrosa coincideixi amb l’habitatge objecte de la petició de
bonificació.
2.- Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família nombrosa emès pel CIM.
3.- Que la base imposable de l’impost de renda de les persones físiques del darrer exercici disponible en l’ AEAT a la
petició a la bonificació dels contribuents de l’IBI afectats no superi els 34.358,07 €. Aquesta limitació serà de
57.272,05 € en el cas de famílies nombroses de categoria especial
4.- En el cas de noves sol·licituds s'hauran de presentar abans del 30 de maig. Una vegada atorgada la bonificació l'Administració
municipal renovarà automàticament les bonificacions si es compleixen els requisits objectius exigibles segons la present
reglamentació, una vegada realitzades les comprovacions que segons l'autorització rebuda en la sol·licitud inicial faci
l'Administració.
5.- En el cas de famílies nombroses de categoria general (definides en l’article quart de la Llei 40/2003, de protecció a
les famílies nombroses), el valor cadastral referit a la tipologia ús residencial no podrà superar el valor cadastral
aplicable als habitatges de protecció oficial, que es pot xifrar en 140.107,20 €. Aquesta limitació no s’aplicarà a les
famílies nombroses de categoria especial.
6.- Es farà efectiu per mitjà de compensació
(s’ afegeix el següent apartat:)
7.- Que els subjectes passius peticionaris de la subvenció i la resta de membres de la unitat familiar no siguin titulars
d’altres finques registrals de naturalesa urbana en tot el territori espanyol, amb excepció que en la mateixa parcel·la
cadastral consti una finca amb ús traster i una altra amb ús aparcament.
Apartat 5
Es gaudirà d’una subvenció del 55% de la quota tributària resultant de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana que afecti
l’habitatge a on constin empadronats els subjectes passius de l’impost, si es compleixen els següents requisits:

a)

Que els ingressos íntegres dels membres de la unitat familiar integrada pels subjectes passius de l’impost de béns
immobles i els que formin part de la referida unitat familiar siguin inferiors a l’ SMI segons el següent barem:
Unitats familiars d’1 membre, sense superar una vegada l’SMI.
Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 l’SMI.
Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’SMI.
Per cada membre més s’aplica un índex de + 0,5...

b) Que els subjectes passius peticionaris de la subvenció i la resta de membres de la unitat familiar no siguin titulars
d’altres finques registrals de naturalesa urbana en tot el territori espanyol, amb excepció que en la mateixa parcel·la
cadastral consti una finca amb ús traster i una altra amb ús aparcament.
c) Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de maig de l’exercici objecte de la petició.
L’Administració municipal, rebudes les peticions, amb un informe previ dels serveis tècnics, declararà la procedència de la
subvenció, que es farà efectiva per mitjà de compensació.
Apartat 6è
Poden gaudir de bonificació del 50% de la quota resultant els immobles on s'hagin instal·lat sistemes generals per a
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de
les instal·lacions per a la producció de calor i que aquestes incloguin col·lectors que disposin de la corresponent
homologació per l’Administració competent, i són d'aplicació els tres exercicis següents al de la seva instal·lació.
Tindrà efectes, si s'escau, des del període següent a aquell en què es sol·liciti.
Apartat 7è.
A l’empara del que disposa l’art 9 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la bonificació sobre la quota
resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions dels apartats anteriors d’aquest article, per l’import que s’expressarà a favor dels
subjectes passius que s’acullin al sistema especial de pagament, que s’aplicarà d’acord amb les següents condicions:
a) El sistema especial de pagament serà d’aplicació als contribuents i d’altres obligats, que siguin persones físiques i que sol·licitin la
seva aplicació al conjunt de tots els seus rebuts del padró corresponents a béns de naturalesa urbana.
b) Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder acollir-se al sistema espacial de pagament són:
b. 1) Emplenar el formulari dissenyat a tal efecte per l’Ajuntament abans del 30 de gener de l’any de què es tracti.
b. 2) No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.
b. 3) Efectuar un pagament únic de l’1 de febrer a 30 d’abril, com és la quantitat que figuri en el formulari de
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sol·licitud fixada pels serveis de l’Ajuntament (prenent per base les liquidacions emeses en l'exercici anterior); i en el
mes d’octubre, la quantitat resultant de deduir, a l’import dels rebuts del padró del vigent exercici a nom del
sol·licitant, la quantitat ja pagada, una vegada aplicada una bonificació del 5%. En el supòsit que el deute del
sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.
b. 4) Efectuar el pagament mitjançant domiciliació bancària.
c) L’acolliment al sistema espacial de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici següent sempre que l’interessat no
manifesta la seva renúncia expressa al mateix i no tingui deutes pendents de pagament en període executiu.
d) Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, restarà aquest sense cap
efecte, perdent el dret a la bonificació i havent de pagar el deute total segons les normes del sistema normal de pagament podent,
no obstant, sol·licitar la devolució de les quantitats ja pagades.
e) El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni qualsevol altre aspecte de la
gestió tributària, que se seguirà regint per la seva normativa específica.
f) La quantia màxima de la reducció, una vegada aplicada a tots els càrrecs, no podrà superar els 60 €.
Apartat 8è.
S’estableix una subvenció del 55% de la quota tributària resultant en el supòsit que el subjecte passiu de l’impost sigui una persona
física, empadronada a Inca, amb una edat compresa entre els 18 anys i els 35 anys, i com a mínim sigui copropietària del cinquanta
per cent de l’immoble. Els altres copropietaris han d’ésser persones físiques i tenir una edat inferior als quaranta-un anys.
En tot cas la reducció s’aplicarà proporcionalment al coeficient de propietat del sol·licitant de la reducció. El títol d’adquisició de
l’immoble afectat ha de provenir exclusivament d’una compravenda.
Per a l’aplicació de la reducció s’han de complir tots els requisits següents:
a) Que els subjectes passius peticionaris de la subvenció i la resta de membres de la unitat familiar no siguin
titulars d’altres finques registrals de naturalesa urbana en tot el territori espanyol, amb excepció que en la
mateixa parcel·la cadastral consti una finca amb ús traster i una altra amb ús aparcament.
b) Que la renda total, que forma la base imposable de l’IRPF del darrer exercici que consti en l’AEAT, percebuda pel
sol·licitant si no forma part de cap unitat familiar, no superi els 20.620 €; en el cas de formar part de qualsevol unitat
familiar el límit serà de 30.930 € en relació amb tots els seus membres.
c) La superfície construïda de l’immoble no podrà superar els 120 metres quadrats.
d) El valor cadastral de l’immoble afectat no pot superar els 140.107,20 €
e) Aquesta reducció sols es pot aplicar per un termini màxim de tres exercicis.
f) La sol·licitud de la reducció s’ha de presentar abans del 30 de maig de cada exercici. Una vegada atorgada no caldrà
presentar nova sol·licitud, sinó que l'Administració procedirà a la concessió de la subvenció de forma automàtica si es
compleixen els requisits objectius descrits en aquest article. La subvenció se satisfarà per compensació.
g) Ha de coincidir el domicili d’empadronament amb el bé immoble objecte de la reducció.
Apartat 9è.
S’estableix una subvenció del 90% de la quota tributària resultant en el supòsit que el subjecte passiu de l’impost sigui una persona
física, empadronada a Inca, i acrediti mitjançant resolució judicial ferma haver sofert qualsevol tipus de maltractament o violència
de gènere, incardinat dins els supòsits de violència de gènere. La sol·licitud de la subvenció s’ha de presentar abans del 30 de maig
de cada exercici. El termini màxim d'aplicació d'aquesta subvenció serà de tres exercicis, regint les mateixes normes descrites en
l'apartat anterior per a la seva renovació.
Apartat 10è.
Quan tots el membres de la unitat familiar es trobin en situació d’atur durant un termini de sis mesos ininterromputs abans de
l’acreditació de l’impost, el percentatge de subvenció serà d’un 55% si es compleixen, a més, els següents requisits:
a) Que els ingressos íntegres dels membres de la unitat familiar, segons les darreres dades disponibles en l’AEAT,
integrada pels subjectes passius de l’impost de béns immobles i els que formin part de la referida unitat familiar siguin
inferiors a l’SMI segons el següent barem:
Unitats familiars d’1 membre, sense superar una vegada l’ SMI
Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 l’SMI.
Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’SMI.
Per cada membre més s’aplica un índex de + 0,5...
b) Que els subjectes passius peticionaris de la subvenció i la resta de membres de la unitat familiar no siguin
titulars d’altres finques registrals de naturalesa urbana en tot el territori espanyol, amb excepció que en la
mateixa parcel·la cadastral consti una finca amb ús traster i una altra amb ús aparcament.
c) Que el valor cadastral de l’immoble sigui igual o inferior a 140.107,20 €.
d) Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de maig de l’exercici objecte de la petició.
e) Certificat o informe del SOIB acreditatiu de la situació d’atur dels membres de la unitat familiar amb les dates d’alta
adients.
f) Aquesta bonificació només és aplicable a treballadors per compte d’altri.
g) Ha de coincidir el domicili d’empadronament amb el bé immoble objecte de la reducció.
L’Administració municipal, rebudes les peticions, amb un informe previ dels serveis tècnics, declararà la procedència de la
subvenció, que es farà efectiva per mitjà de compensació.
Apartat 11è.
Quan el contribuent sigui pensionista i tingui una edat igual o superior als 65 anys, tindrà dret a una subvenció del 55% sempre que
es compleixin els següents requisits:
a) Que els ingressos íntegres dels membres de la unitat familiar integrada pels subjectes passius de l’impost de béns
immobles i els que formin part de la referida unitat familiar siguin inferiors a l’SMI segons el següent barem:
Unitats familiars d’1 membre, sense superar una vegada l’SMI
Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades l’SMI.
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Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 l’SMI.
Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’SMI.
Per cada membre més s’aplica un índex de + 0,5...
b) Que els subjectes passius peticionaris de la subvenció i la resta de membres de la unitat familiar no siguin
titulars d’altres finques registrals de naturalesa urbana en tot el territori espanyol, amb excepció que en la
mateixa parcel·la cadastral consti una finca amb ús traster i una altra amb ús aparcament.
c) Que el valor cadastral de l’immoble sigui igual o inferior a 140.107,20 €.
d) Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de maig de l’exercici objecte de la petició.
e) Certificat de l’INSS que acrediti la situació del contribuent.
f) Ha de coincidir el domicili d’empadronament amb el bé immoble objecte de la reducció.
Apartat 12è.
Els contribuents de l’impost que acreditin una minusvalidesa tindran dret a una subvenció del 55% en el cas que aquella sigui igual
o superior al 33% i del 75% en el cas que aquella sigui igual o superior al 65%, sempre que es compleixin els següents requisits:
a) Que els ingressos íntegres dels membres de la unitat familiar integrada pels subjectes passius de l’impost de béns
immobles i els que formin part de la referida unitat familiar siguin inferiors a l’SMI segons el següent barem:
Unitats familiars d’1 membre, sense superar una vegada l’SMI
Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 l’SMI.
Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’SMI.
Per cada membre més s’aplica un índex de + 0,5...
b) Que els subjectes passius peticionaris de la subvenció i la resta de membres de la unitat familiar no siguin
titulars d’altres finques registrals de naturalesa urbana en tot el territori espanyol, amb excepció que en la
mateixa parcel·a cadastral consti una finca amb ús traster i una altra amb ús aparcament.
c) Que el valor cadastral de l’immoble sigui igual o inferior a 140.107,20 €.
d) Que es presenti la sol·licitud abans del 30 de maig de l’exercici objecte de la petició.
e) Certificat de l’INSS que acrediti la situació del contribuent.
f) Ha de coincidir el domicili d’empadronament amb el bé immoble objecte de la reducció.
L’Administració municipal, rebudes les peticions, amb un informe previ dels serveis tècnics, declararà la procedència de la
subvenció, que es farà efectiva per mitjà de compensació.
S’afegeix el següent article:
SISTEMA DE COBRAMENT ESPECIAL
ARTICLE 20
1. El cobrament de l’impost serà anual.

2.

No obstant l’establert en l’apartat anterior, els subjectes passius podran sol·licitar l’avançament del pagament de
la quota anual de l’impost amb en alguna de les modalitats següents:

3.

1.

Modalitat 1 (pagament mensual): en vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al
resultat de dividir per vuit l’impost abonat per aquest impost l’any immediatament anterior; i el mes de
novembre, la quantia que en resulti de restar a l’import anual de l’impost de l’exercici les quantitats ja
abonades.

2.

Modalitat 2 (pagament trimestral): en tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre), la quantitat
equivalent al resultat de dividir per tres l’import abonat per aquest impost l’any immediatament anterior; i
el mes de novembre, la quantia que en resulti de restar a l’import anual de l’impost de l’exercici les
quantitats abonades.

El pagament avançat a què fa referència l’apartat anterior es regirà per les regles següents:
A.

Per gaudir d’aquest pagament avançat s’han de complir aquests requisits:
-

Formular la corresponent sol·licitud abans del darrer dia hàbil del mes de febrer.

-

No mantenir cap tipus de deutes amb l’Ajuntament d’Inca em període executiu.
Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.

B.

L’acolliment a la corresponent modalitat de pagament avançat es prorrogarà automàticament per a l’exercici
següent sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de
pagament en període executiu.

C.

Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, aquest
restarà sense cap efecte, i els pagaments ja efectuats quedaran com a ingressos a comptes i s’haurà de
pagar la quantia restant en el període general de pagament voluntari de l’impost.

4.

Les quotes liquidades i no satisfetes en període voluntari seran exigibles per via de constrenyiment d’acord amb
el que estableix el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, i les
disposicions que el desenvolupin o complementin.
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5.

Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel
procediment de constrenyiment, per a la declaració es formalitzarà l’expedient oportú, d’acord amb allò previst en
el Reglament general de recaptació i les disposicions que el desenvolupin o complementin.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal, aprovada definitivament en sessió celebrada per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el ... de 2011, entra en vigor el dia de la seva
publicació íntegra en el BOIB, i en tot cas a partir del primer de gener de 2012.”
Segon.- Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança
continguda en l’annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels
diaris de major tirada de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes
Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu i
contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de
l'ordenança. En el cas que no es presentin reclamacions, aquest acord provisional
s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre acord. Inca, 17
d’octubre de 2011. LA INTERVENTORA: sign. Francisca Martorell Pujadas. Vist i plau: el
delegat de Batlia d’Economia: Sign. Antonio Jesús Aguilar Chicón. Dictaminat per la
Comissió Informativa d’Hisenda en sessió celebrada el 20/10/2011. El secretari de la
Comissió: sign. Francisca Martorell Pujadas.”
El Sr. Aguilar demana si poden dictaminar totes les taxes conjuntament o si prefereixen
tractar-les per separat.
El Sr. Ramis, atès que es tracta de responsabilitats diferents, contesta que prefereix que es
tractin per separat.
El Sr. Rodríguez comenta que, per alleugerir el debat, es podrien debatre les taxes per
separat i passar-ho tot a una darrera votació.
El Sr. Aguilar contesta que, si es discuteixen les taxes per separat, poden votar a la
mateixa vegada.
Començant per l’IBI, el Sr. Aguilar manifesta que, d'acord amb el compromís adquirit amb
la ciutadania de no apujar els imposts manifestat i fet públic en reiterades ocasions per
aquest equip de govern, abans, durant i després de les passades eleccions locals, es
procedeix a reduir el tipus de gravamen per als béns de naturalesa urbana amb l'objectiu
d'igualar les quotes líquides de l'impost entre els exercicis 2011 i 2012; així, es passa del
tipus de gravamen del 0,57% que s'ha aplicat en aquest exercici al tipus del 0,55% que
s'aplicarà l'any que ve. Explica que l'elecció d'aquest percentatge s'ha produït després
d'un rigorós estudi realitzat pels tècnics municipals, els quals mitjançant han duit a terne
un procediment de mostreig realitzat amb diferents liquidacions de l'exercici corrent
d'immobles de diferents zones i barriades d'Inca, a les quals s’ha aplicat la pujada prevista
per al 2012 del 10% de la base imposable. S’han realitzat els càlculs amb aplicació de
diferents tipus de gravamen fins a aconseguir el tipus que més s'aproxima a la quota a
pagar durant l'exercici corrent. En la taula d'aquests càlculs es pot observar que el tipus de
0,55% és el que dóna un resultat gairebé idèntic. Per altra banda, es modifica l’Ordenança
en dos aspectes: el primer és establir un sistema especial de pagament. A partir de
l'exercici que ve es podrà pagar l'IBI de manera fraccionada en dues modalitats: mensual,
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en vuit mensualitats des de març a octubre, o trimestral; per a això caldrà sol·licitar-ho
abans de final del mes de febrer. L'elecció de qualsevol de les dues modalitats de
pagament fraccionada no suposa cap cost afegit per al contribuent. El segon punt és que
es respecten i conserven totes les bonificacions existents actualment (algunes de les quals
són pioneres a l'Estat) i, a més, es procedeix a actualitzar-les aplicant l'IPC previst per a
l'exercici que ve a tots els valors establerts per tal d’aconseguir les bonificacions
esmentades. En definitiva, amb el compliment d'aquest compromís electoral amb la
ciutadania no se li augmenta la pressió fiscal, en un moment com l'actual en què la crisi
està afectant de manera considerable els ciutadans d'Inca, i s'ofereix la possibilitat de
realitzar el pagament fraccionat de la quota, cosa que facilita poder complir amb les
obligacions fiscals de manera fraccionada i adaptada a les necessitats personals i
econòmiques; tot això sense cost econòmic algun per al ciutadà.
El Sr. Ramis manifesta que estan davant una nova rectificació per part de l'equip de
govern, un fet que ja no és una novetat, i en aquest cas és en sentit positiu, ja que des
del grup municipal del PSIB-PSOE varen sol·licitar modificar el tipus impositiu per a l’any
vinent per tal que no contempli una pujada prevista del 10%. Comenta que és difícil
entendre les crítiques que fa tan sols quinze dies feia el grup municipal del Partit
Popular, les quals consideren totalment injustificades, però a què els regidors de l'equip
de govern ja els tenen acostumats, quan finalment han acceptat íntegrament la
proposta que des del grup socialista es feia ja fa quinze dies. Recorda que fa tres anys
l’anterior regidor d’Hisenda deia que era veritat que s’apujava l’IBI, però que no era un
problema de l’Ajuntament, i afegia que era un impost obligatori a tots els ajuntaments i
que el valor cadastral era una competència exclusiva dels governants de Madrid; per
tant, deia que era veritat que s’apujava, malgrat que no era culpa de l’Ajuntament. Un
any després ja rectificava dient que l’objectiu de l’equip de govern sempre havia estat
abaixar els imposts o reduir la fiscalitat dels ciutadans, i feia temps que s’estudiava fer
una rebaixa del valors cadastrals i també reconfigurar la taxa de fems. El regidor
d’aquell temps proposava en el Ple que s’abaixàs el tipus de gravamen del 0,65% al
0,62%, que era una reclamació que ja venien fent des del grup socialista, precisament
des que es va aprovar la modificació. Exposa que el grup municipal del Partit Popular
reiterava una vegada i una altra que no es podia fer, que l'equip de govern no tenia cap
possibilitat d’alterar el que s’havia de pagar. Com deia, fa un any el grup municipal del
Partit Popular va fer una proposta per abaixar del 0,65% al 0,62% i el grup socialista
recordava i esmentava que d’aquesta forma encara s’apujava; però, el grup municipal
del Partit Popular va dir a tots els grups de l'oposició que qui es volgués afegir a aquesta
baixada seria benvingut, però que no rectificarien. Exposa que tots els grups de
l'oposició hi varen votar en contra i que als dos mesos el grup municipal del Partit
Popular tornava a rectificar, i variava el gravamen fins al 0,60%, que més o manco
suposava no incrementar les tarifes. Fa un any, l’antic regidor d’Hisenda explicava que
l’objectiu era evitar la pujada de l’IBI; per tant, ja reconeixia que tenien prevista una
pujada anual, i afegia que a causa d’aquest increment la pujada era d’un 10% anual. L'any
passat varen rectificar i varen modificar aquest gravamen, i la pujada va ser mínima. Ara
l'equip de govern reconeix la pujada i vol alterar la realitat segons el paper amb el qual
embolica les coses, quan les embolica de paper negre vol fer creure als ciutadans que tot
és negre, quan les embolica de color blanc tot és blanc; però, la realitat sempre és la
mateixa. El grup municipal del Partit Popular fa devers vuit anys va fer una modificació que
suposava un increment importantíssim, que durant aquests darrers anys la contribució ha
pujat d'una forma importantíssima cap als ciutadans d'Inca. Arran de les reclamacions dels
partits de l'oposició i principalment d'aquest grup han rectificat, cosa que consideren
positiva i farà que avui el grup socialista doni el suport a la modificació que pretén que
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l'any que ve els contribuents inquers no hagin d’incrementar el que paguen per aquest
concepte. Allò que no poden compartir són aquestes pujades que s'han fet anualment i
que són degudes a una mala gestió per part del grup municipal del Partit Popular, que ha
endeutat de forma incomprensible l’Ajuntament. Precisament, les majors pujades a la
història d'Inca es varen produir quan era regidora d'aquest ajuntament l’actual presidenta
del Consell Insular, i han vist que la Sra. Maria Salom també ha rectificat i ara és una
profunda partidària de no apujar els imposts en qualsevol institució. Per tant, benvinguda
sigui en aquest canvi, en aquesta rectificació que du el nou govern.
La Sra. Tarragó s’incorpora a la sala de plens.
El Sr. Ramis expressa que el grup socialista donarà suport a la proposta i espera que els
anys vinents també rectifiquin i no apugin els imposts, que únicament són per cobrir el
deute que l'equip de govern ha generat en aquests setze anys de govern, sense que el
ciutadà sàpiga ben bé com s'han malgastat tots els recursos que arriben dels imposts dels
ciutadans; això és allò més difícil d’entendre, a on han buidat tots aquests doblers. La
veritat és que des del grup socialista no els troben per cap banda.
El Sr. Batle prega als assistents que s’ajustin al temps establert per a cada intervenció, ja
que preveu que es farà un discurs polític de cada taxa. Demana que s’adaptin als deu
minuts de la primera intervenció i als cinc de la segona. Comenta que se’ls pot donar un
poc de marge, però no s’esperava mai que en un debat relatiu a taxes es fes un
recordatori de la Sra. Maria Salom.
El Sr. García suposa que, si tots els que són aquí estan representants a diferents grups
polítics, tot seran debats polítics. Creu que el tema d’avui és significatiu, perquè quan el
seu partit en diverses ocasions proposava limitar o moderar els imposts d’IBI, etc., se’ls
contestava de distinta manera: que el govern té l’obligació de governar i fixa les taxes, i
que per tenir serveis s'han de cobrar imposts, la qual cosa comparteixen absolutament.
Per una altra banda, s’emprava el discurs que l’IBI l’imposaven des de Madrid, que era qui
establia la pujada del 10%. Aleshores, el que avui el grup municipal del Partit Popular
acredita suficientment és que estava en mans de la majoria municipal abaixar la influència
de la revisió cadastral sobre el rebut de l’IBI, volien mesurar concretament una baixada o
moderar la baixada de l’IBI; per tant, el que és cert és que des d’Inca podien moderar
qualsevol pujada que arribàs des de Madrid. Allò que voldria escoltar són les paraules del
Sr. Batle dient que no és necessari recaptar tant, que ho fan per no incidir tant en situació
de crisi, i tot això ho podrien entendre. Ara bé, haurien de rectificar el seu discurs i
demanar disculpes pel fet que quan deien que Madrid era el culpable de les pujades no
era Madrid, sinó el grup municipal del Partit Popular. Ara, com que hi ha crisi, l'equip de
govern considera que han de moderar, i el Sr. García ho troba totalment comprensible,
però el discurs d’abans de l'equip de govern està en absoluta contradicció amb el seu
discurs actual. Així, tenien la possibilitat de moderar aquesta pujada des del primer dia,
des de fa set anys, i durant set anys varen dir que no, que això depenia de Madrid.
Recorda que el grup municipal dels Independents d'Inca i el grup municipal del PSIB-PSOE
–no recorda si també el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds– varen presentar una
moció en el seu dia per pagar els imposts a la carta, i creu que incloïa fraccionaments,
avantatges per pagar per anticipat, etc. No recorda si es va aprovar o no, però és cert que
no se li va donar la importància que podia tenir, i ara es proposa, per exemple, el
fraccionament.
Explica que tot plegat ve afavorit per l’actual situació de crisi, però quan no n’hi havia ja hi
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havia partits que pensaven d’afavorir el ciutadà, perquè els rebuts eren elevats. Primer
l'equip de govern va votar en contra d’abaixar els imposts i després ho presenta com un
gran triomf dient que ara els baixen; això és un discurs, no sap si polític o no, però que no
comparteix. Considera que les coses s'han d’estudiar bé i que sobretot no s'ha d’enganar
el votant. No es pot dir que els imposts s’apugen des de Madrid per després demostrar al
votant que pot pagar menys si l'Ajuntament ho vol, que és allò que reflecteix aquest acord.
Lògicament, el grup del Sr. García votarà a favor de la proposta, no per compartir el seu
discurs, sinó perquè sempre han defensat la moderació impositiva, el fraccionament de
pagaments i donar facilitats al ciutadà per pagar els seus imposts.
El Sr. Rodríguez manifesta aquest dictamen és un intent de no apujar l’IBI regulant el
percentatge per part d'aquesta majoria, però el ciutadà se n’adonarà quan tengui el seu
rebut a la mà i el pugui comparar amb el de l'any passat. Al contrari del que els havien
volgut fer creure altres regidors d’Hisenda, que tota la puja era culpa de Madrid, ara veuen
que no era cert i que l'Ajuntament té la darrera paraula. Deien que abans, quan
l'Ajuntament decidia apujar un 10%, la culpa era del Govern central, i ara diuen que tot es
mantendrà gràcies a l'Ajuntament, i vénen repetint aquest discurs reiteradament. De totes
maneres, pensen que actualment els valors cadastrals estan per damunt del seu vertader
valor i, per aquest motiu, tal volta l'Ajuntament s'hauria d'haver plantejat abaixar encara
un poc més aquest tipus de gravamen. Per altra banda, el fraccionament del pagament els
sembla adequat.
Quant al que ha dit el Sr. Ramis, el Sr. Aguilar explica que les crítiques anaven dirigides
que en l’escrit es posava de manifest que la intenció del grup municipal del Partit Popular
era apujar un 10%, quan han manifestat en diverses ocasions que la intenció d'aquest
equip de govern no era apujar l’IBI, sinó congelar-lo, i de fet ja duien dos anys fent-ho; és a
dir, no és una cosa nova, sinó que ja ho sabien, i el que els ha cridat l’atenció i han
denunciat és que diguin que la intenció de l'equip de govern era apujar l’IBI, quan ho han
deixat clar en moltes ocasions. És el tercer any que es redueix el tipus d’IBI, del 0,65% al
0,60%, del 0,60% al 0,57%, i ara del 0,57% al 0,55%; per tant, ja duen una tradició de
rebaixada del tipus d’IBI. Segons les taules realitzades pel tècnics, encara que haguessin
deixat congelat el tipus d’IBI al 0,57%, no s'hauria produït una pujada d’un 10% en cap
cas, però és que, a més, la intenció de l'equip de govern era congelar-lo. També cal
recordar que Inca és el municipi amb menor pressió fiscal d’entre els municipis amb més
de 20.000 habitants, i ha apujat la recaptació fiscal perquè ha augmentat el padró de l’IBI,
el nombre d’habitatges que tributen a Inca. Argumenta que és un fet visible, basta fer una
volta pels carrers i veure la quantitat d’habitatges que s'han construït en els darrers cinc
anys. Ja que parlen d’antigues regidores, i per posar un exemple, poden parlar també de la
Sra. Francina Armengol, que també fou presidenta del Consell Insular, i és qui ha aplicat la
major pujada en taxes de fems. El Sr. Aguilar exposa que la ciutat ha fet un canvi molt
significatiu des que està governant el grup municipal del Partit Popular i demana quants
metres lineals de via urbana estaven convertits en zones de vianants quan va entrar el
grup municipal Partit Popular, quan no hi havia ni pavelló d’esports. No s'ha malgastat,
sinó que s'ha duit a terme molta inversió i s'ha millorat la ciutat i les infraestructures.
Quant a l’exposició del Sr. García, el Sr. Aguilar li contesta que el passat ja està passat, que
la responsabilitat final és de l'Ajuntament, però que ja duen tres anys aplicant una rebaixa
dels imposts, estan congelant les taxes, i és cert que Madrid té la potestat d’apujar el valor
cadastral. Conclou que l'Ajuntament no pot fer res al respecte, només pot intervenir en la
taxa que aplica després.
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El Sr. Aguilar explica al Sr. Rodríguez que la pujada del 10% anual és culpa de Madrid, això
és així, i l'Ajuntament no pot fer més que rebaixar el tipus impositiu, la qual cosa està
aplicant des de fa tres anys. De la mateixa manera, en el futur, quan la situació canviï,
potser tornin a apujar els tipus d’interès, perquè és l’únic impost del qual té la titularitat
l'Ajuntament, la potestat normativa, i és l’única recaptació que té.
El Sr. Ramis veu que la rectificació és una habilitat i que canviar de formes els és molt fàcil.
Allò del 10% no ho deia el Sr. Ramis, sinó l’antecessor del Sr. Aguilar, i que ara resulta que
els enganava. Tots els grups de l'oposició han coincidit i han reconegut que l'equip de
govern afirmava que era impossible variar les taxes, que l'Ajuntament no podia fer-hi res i
que era culpa de Madrid, i ara l'equip de govern també ho reconeix i rectifica. Quan el Sr.
Aguilar encara no formava part de l'equip de govern, el grup socialista presentava cada
any una proposta, de vegades conjuntament amb altres partits, i l'equip de govern hi
votava en contra, criticava Madrid i deia que no podia fer res al respecte. Fa tres anys,
efectivament varen rectificar del 0,65% al 0,62%, varen tornar a rectificar dos mesos
després i ho varen abaixar al 0,60%, després al 0,57%, i enguany li varen dir a l'equip de
govern que tenia contemplat un augment, que el Sr. Ferrari deia que era un 10% i el grup
socialista no hi estava d'acord; va presentar una proposta, no per fer demagògia, sinó una
proposta realista, tan realista que l'equip de govern l’ha acceptat, amb el mateix coeficient
que figurava a la seva moció. Ha de donar l’enhorabona per una cosa que han dit, i és que
hi havia unes bonificacions pioneres. Vol que se sàpiga que aquestes varen ser proposta
del grup socialista i que l'equip de govern també hi va votar en contra, i que passats dos o
tres anys varen començar a incorporar aquestes bonificacions per tapar les pujades que
feien anualment; en els titulars de tots els mitjans de premsa figurava únicament la
bonificació i quedava tapada la pujada anual que feien. El Sr. García ha comentat que
l'equip de govern també va votar en contra d’aquell pagament a la carta o d’aquestes
bonificacions, i que després va rectificar. El Sr. Ramis no comprèn per què quan l'oposició
fa una proposta constructiva els membres de l'equip de govern tot d’una s’estiren, criden i
critiquen, quan després, passat el temps –han de passar un parell d’anys–, s’ho pensen i
rectifiquen. El que demana el Partit Socialista és que s'ho pensin abans, que pensin que
allò que els diu l'oposició va en sentit positiu, que els escoltin i que no hagin de rectificar,
que ho aprovin directament i, sobretot, que no perjudiquin els ciutadans d'Inca com han
fet durant aquests anys. Al Sr. Ramis l’indigna que els imposts d'Inca siguin més alts que a
qualsevol altre municipi. Poden demanar a qualsevol ciutadà d'Inca si el que paga d’impost
de contribució és poc, i ja veuran el que contestaran.
El Sr. García exposa que l'Ajuntament és qui demana la revisió cadastral i la revisió dels
valors, qui pren les iniciatives, no Madrid, que només elabora una ponència tècnica de
valors de la qual dóna trasllat a l'Ajuntament, i és aquest qui pot elaborar les seves
al·legacions en un sentit o en l’altre. Al final l'Ajuntament té la facultat d’abaixar el tipus
impositiu si ha aprovat les valoracions, i resulta que el ciutadà ha de pagar excessivament.
Per tant, és l'Ajuntament, i s'han passat set anys, per no dir deu, dient que és Madrid. El Sr.
García vol que reconeguin d'una vegada que és responsabilitat seva i que, si s'ha pagat
tant durant tots aquests anys, era perquè eren temps de bonança econòmica, però
sobretot perquè l'equip de govern volia, i no Madrid. Demana que posin ja damunt la taula
les veritats i no les interpretacions, o com diu l'equip de govern, els discursos polítics,
perquè pareix que quan es diuen aquestes coses és que els altres fan política, i no quan ho
fa l'equip de govern. El Sr. García comenta al Sr. Aguilar que només formarà part del
passat d’aquí a poc més de tres anys, quan deixi de ser regidor d’Hisenda, ja que no hi ha
ningú que repeteixi. Els primers carrers que es varen convertir en zona de vianants varen
ser els dos al voltant de la plaça d’Espanya l’any 1983, quan el regidor d’Urbanisme era ell
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mateix. Quan hi havia pacte de progrés, el grup municipal dels Independents d'Inca va
voler convertir en zona de vianants el carrer Major, però no va poder perquè no tenia
majoria absoluta, i després va arribar el grup municipal del Partit Popular i va començar a
convertir en zones de vianants els carrers. Inca no l’han fet cap dels grups polítics, sinó
que es va fent cada dia amb el que fan tots el ciutadans, i no amb el que ha fet el grup
municipal del Partit Popular. Si no, demana que expliquin quin deute es varen trobar l’any
1995 i quin deixen ara, i quina crisi municipal hi havia l’any 1995 i quina hi ha ara. No diu
que sigui culpa de l'equip de govern, no ho ha dit mai, i ha defensat moltes vegades que la
crisi no es pot atribuir específicament a l'Ajuntament d'Inca, però demana que no vénguin
a contar només les floretes i que també moguin els cards, i així s’entendran almanco amb
el seu grup. El Sr. García explica que l'equip de govern ha canviat de postura. Celebra que
matisin l'IBI i demana que, sense oblidar-se de Madrid, no li donin les culpes quan des de
l'Ajuntament es poden corregir.
El Sr. Rodríguez manifesta que, pel que fa a la puja del 10% de l'IBI, els regidors de
l'oposició ja ho han dit gairebé tot. Ara bé, en referència a la puja de l’incineradora durant
la darrera legislatura, vol comentar al regidor d’Hisenda, per si no ho sap, que aquestes
taxes estan ben fermades per un acord anterior entre el Partit Popular i Unió Mallorquina
quan governaven plegats en el Consell Insular fa dues legislatures. El que és cert és que la
Sra. Salom va prometre durant la darrera campanya electoral que no apujaria aquesta
taxa sobre la incineració dels fems, i ja han pogut veure a la premsa quina és la idea: “O
apujam el percentatge de la taxa de fems o portam els fems de Nàpols.” Aquesta és la
idea de la Sra. Salom, cremar a Mallorca els fems que fan a Itàlia, cosa que tants
problemes ha creat entre l’Estat espanyol i la camorra italiana.
El Sr. Aguilar repeteix al Sr. Ramis que fa tres anys que estan congelant els tipus d'IBI i
demana si estan parlant del passat o del futur; aquí estan discutint la taxa que han de
posar l'any que ve i no la que varen posar fa cinc, sis, set o vuit anys; considera que, si
continuen així, podrien parlar també de la que varen posar fa quinze anys. El que avui es
discuteix i es du a Ple és la taxa que s’aplicarà l'any que ve, i només s’està parlant del que
es feia fa alguns anys. No es vol ni imaginar què hauria passat si en lloc de dur avui una
congelació s’hagués dut una pujada, ja que duen una congelació i estan rebent crítiques
del passat, no del futur. Quant al coeficient no ha estat escollit arran del discurs del grup
municipal del PSIB-PSOE, sinó en virtut de l’informe elaborat pels tècnics que han realitzat
el treball, i en aquest cas ha coincidit.
Quant al que ha dit el Sr. García que el grup municipal del Partit Popular no ha fet Inca, el
Sr. Aguilar li comenta que efectivament no l'han fet ells, no l'han començat ni l’acabaran,
però que evidentment l'han millorat, parlant en plural. Parlant de cards, entre cards hi ha
flors, entre les flors sempre hi ha qualque card, però no pot ser que tot siguin cards o tot
siguin flors.
El Sr. García comenta que per no fer un discurs polític no han pogut presentar una
rectificació a la proposta d’abaixar al 0,50%. Creu que ho han d’entendre, perquè l'equip
de govern hauria votat en contra. Opina que el grup del Sr. García ha estat molt moderat
en la seva proposta i que, si el Sr. Aguilar vol discussió, tendrà tota la que vulgui.
El Sr. Aguilar contesta que no vol discussió, que ha vengut a fer la proposta i que la
discussió l’estan duent a terme els altres remuntant-se al passat. Els demana que parlin de
futur, més encara quan fa tres anys que estan rebaixant el tipus.
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El Sr. García comenta que el Sr. Aguilar té tres anys de futur i que el grup municipal del
Partit Popular en té quinze de passat, i demana si han d’oblidar el passat. Insta el Sr. Batle
que talli la discussió perquè ja queda fora del reglament.
Quant a la intervenció del Sr. Rodríguez, el Sr. Aguilar manifesta que els que han de
gestionar i resoldre els problemes són els que entren, independentment d’allò que han
trobat. Exposa que qui va apujar la taxa va ser la Sra. Francina Armengol, la qual hauria
d'haver pres la decisió política de no haver-la apujat, cosa que ara li estan exigint, que
acompleixi deures i compromisos adquirits per l’anterior govern, que va incrementar-la
quan es trobava al poder. La Sra. Maria Salom ha reduït la taxa un 0,02%, ahir sortia
publicat, i almanco no l'ha apujat.
El Sr. Batle manifesta que se n'ha preocupat i se n’ha informat. Li consta que el nou
director insular de Residus del Consell Insular ha posat en marxa 17 mesures de control de
despesa precisament per fer front a la pujada que estava prevista; s'hauria pogut fer a
l’anterior legislatura, però no va ser així. El discurs d'una formació política o d’un
governant canvia en funció del moment que li toca viure. Només faltaria que aquest batle i
aquest equip municipal governàs com ho feia fa quinze anys; el món canvia, les situacions
canvien i sempre s'ha de fer un exercici de responsabilitat. Avui al Sr. Batle li toca governar
amb la situació econòmica que hi ha, i és cert que a hores d’ara significa mirar molt més
les coses, tenir molt clara quina és la situació del carrer, i és obvi el seu discurs canvia,
perquè no es pot governar durant tants anys pensant sempre el mateix; és impossible i
seria un irresponsable, perquè les situacions van canviant, el món i la ciutat evolucionen, i
moltes de les coses a les quals abans no donaven importància avui les han de mirar amb
lupa.
Respecte als valors cadastrals, el Sr. Batle explica que en varen demanar la revisió perquè
els valors que figuraven a Inca no s’ajustaven a la realitat, i potser d’aquí a deu anys els
valors tornin a davallar. Ara bé, està clar que s'ha de tenir en cada moment la
responsabilitat de canviar el discurs i no continuar amb el mateix que tenia quan va entrar
a l'Ajuntament fa ara setze anys; seria un irresponsable i l’experiència no li hauria servit de
res.
El Sr. Batle diu al Sr. Ramis que el varen criticar perquè presentaren una moció en funció
d'una falsedat: va dir que el grup municipal del Partit Popular volia apujar un tant per cent
la contribució i no és així, sinó que el valor cadastral pujava un 10% i per això feien la
rectificació del percentatge que ja varen fer l'any passat i l'altre. Argumentava que la
intenció era apujar l’impost un 10%, no feia referència a la valoració cadastral, per tal
motiu modificaven el tipus, i per aquí venien les crítiques. És una llàstima que cada
vegada que fan una gestió, encara que sigui per bé, el Sr. Ramis sempre se l’atribueixi al
seu grup, però li resulta sorprenent que sempre proposin coses tan bones, però que quan
governen no les apliquin. Avui surt a la premsa que a Algaida s'ha apujat l'IBI un 25%, la
passada legislatura l'Ajuntament de Palma va pujar l'IBI una barbaritat. Li molesta que el
Sr. Ramis tracti d’aplicar una política a nivell municipal en nom del PSOE i que a nivell
insular i nacional no ho facin. Si li fan cas, és perquè tenen l’habilitat política d’escoltar els
grups de l'oposició i decidir allò que consideren que és millor. Considera que la
responsabilitat de governar és del seu grup, són responsables dels comptes municipals,
dels imposts municipals. Opina que és ridícul remuntar-se al passat perquè d’aquesta
manera podrien anar a cercar qui va imposar per primera vegada el rebut de la
contribució. Està clar que ho podrien haver fet millor, potser s’hagin equivocat moltes
vegades en aquests setze anys que duen governant, però el balanç final és positiu.
15

Seguidament es passa a votar el Dictamen, i n’esdevé el següent resultat: disset (17)
vots a favor del grup municipal del Partit Popular i el grup municipal del PSIB-PSOE, i
quatre (4) vots d'abstenció del grup municipal dels Independents d'Inca i el grup
municipal del PSM-Iniciativa Verds.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen per a la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles.
4.
DICTAMEN PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ DE FEMS
Els reunits consideren el Dictamen per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems, de data 24 d’octubre
de 2011, i que transcrit textualment diu:
“INFORME-PROPOSTA d’intervenció relativa a la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de LES TAXES PER AL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ DE FEMS
Atès el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles del 16 al 19 el
procediment per a la modificació de les ordenances fiscals.
Atès el que disposa l’article 123.1.d) de la Llei de bases de règim local, correspon al Ple
l’aprovació de les modificacions de les ordenances.
S’ha detectat en l’aplicació de l’Ordenança fiscal una clara situació d’injustícia material,
com és que, si un local comercial cessa en l’activitat que desenvolupava el dia 1 de
gener i en el local no es desenvolupa altra activitat posteriorment fins al 31 de
desembre, es veu obligat a tributar per l’activitat comercial donada de baixa definitiva
durant tot l’exercici.
Pel que s’ha exposat, el qui subscriu proposa que per l’Ajuntament ple podrien adoptarse els següents:
ACORDS:
‘Primer. Aprovar el Projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems, segons nova
redacció que s’adjunta a aquesta proposta.
Text que es modifica (en negreta):
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER AL SERVEI DE RECOLLIDA,
TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE FEMS
GESTIÓ I COBRAMENT:
Article 8.- Meritació
1. El període impositiu de la taxa coincideix amb l’any natural i es meritarà
periòdicament el primer dia de l’any, a excepció de les altes per nova activitat,
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construcció o construccions prèviament existents i no declarades que el període
impositiu començarà en el mateix trimestre natural en què els locals o els habitatges
referits obtenen la llicència municipal de primera ocupació o certificat municipal de final
d’obra o, en el seu cas, el document que el substitueixi.
En el cas que no se sol·liciti la llicència municipal de primera ocupació o certificat final
d’obres municipal, la taxa s’acreditarà en el trimestre natural següent a la data que consti
en el certificat final d’obra i habitabilitat expedit per la direcció facultativa de l’obra o
document que el substitueixi.
2. L’import de la quota de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els
casos d’altes i baixes d’activitats comercials o professionals i en els supòsits
declarats en l’article setè o per causa d’enderrocament.
3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreductible.
Article 9.- Gestió
Es modifica el contingut de l’apartat segon:
2. Les baixes en els supòsits contemplats en l’article setè i el vuitè, i per causa
d’enderrocament s’han de cursar abans de la finalització del trimestre natural
corresponent mitjançant notificació duta a terme a l’ Ajuntament, i seran efectives a
partir del trimestre natural següent. Els subjectes passius que incompleixin aquesta
obligació seguiran tenint la consideració de subjectes obligats al pagament de la taxa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada
definitivament per l’Ajuntament en ple en sessió del dia ... de 2011 entra en vigor el dia
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i serà d’aplicació a partir
de l’1 de gener de 2012, quedant en vigor mentre no se n’acordi la seva modificació o
derogació.
Segon. Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança
continguda en l’annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
oportunes.
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu,
contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de
l'Ordenança. En el cas que no es presentin reclamacions, aquest acord provisional
s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre acord.
Inca, 21 d’octubre de 2011. LA INTERVENTORA, sign. Francisca Martorell Pujadas. Vist i
plau: el President de la CI d’Hisenda, sign. Antonio Jesús Aguilar Chicón.
Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda en sessió celebrada el dia
24 d’octubre de 2011. El secretari de la Comissió, sign. Francisca Martorell Pujadas.”
El Sr. Aguilar manifesta que aquesta taxa també queda congelada per a l'exercici 2012,
fruit del compromís adquirit anteriorment comentat. Es procedeix únicament a modificar
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que l'import de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’altes i
baixes d’activitats comercials o professionals, quan en l’actualitat només eren
prorratejats en cas d’inici d’activitat i no en cas de baixa.
El Sr. Moreno entén que aquesta taxa no queda congelada, sinó prorrogada, perquè aquí
no es du cap tipus de manteniment de la taxa, i voldrien saber si s’aplicarà l'IPC
corresponent a l'any que ve. Ho veuen més com a una modificació tècnica i suposen
que és a causa de les queixes, sobretot dels propietaris de locals comercials, que
malauradament estan veient que se n’estan tancant moltíssims i, segons l’Ordenança
anterior, abans d’aquesta modificació s’havia de liquidar tot l'any sencer i ara se li dóna
la possibilitat d'anar-la liquidant per trimestres. Vol recordar que ja ho varen proposar en
el seu moment quan es va aprovar la dita modificació, a la vegada també varen estar en
total desacord –i hi continuen estant– amb l’increment de les taxes que es varen produir
ara fa just tres anys. El grup del Sr. Moreno es reserva el dret de presentar al·legacions a
la modificació de l’Ordenança i voldria que arran d’allò de què han parlat en el punt
anterior entorn a la gestió del Consell de Mallorca quant a la taxa de tractament de
residus urbans la puguin mantenir durant el proper any.
El Sr. García exposa que la problemàtica de locals buits és important. Comenta que en el
seu dia es va crear una plaça de zelador de rendes, de taxes i d’exempcions. Desconeix
la tasca i qui la cobreix actualment, però és evident que la modificació de l'Ordenança
suposa un control que ja vénen reclamant des de fa temps, per la qual cosa exposen la
seva opinió i l'equip de govern pren la decisió. No basta d’aprovar una ordenança, sinó
que s'ha d’aplicar amb la justícia que l’Ordenança descobreix. Al Sr. García li pareix
correcte que un local buit no pagui les mateixes taxes que un local ple, però han de
saber si s'ha tornat a ocupar al dia 1 o al 31. Aquesta és una tasca que ha de dur a
terme qui administra la ciutat, i desgraciadament té la percepció que no s’està fent,
sinó que allò que fan és aprovar ordenances, sortir en la premsa dient que han abaixat
les taxes, etc., però que a l’hora de l’aplicació fallen. Per tant, està d’acord amb el
fraccionament de les taxes i la regulació dels pagaments dels locals ocupats o
desocupats, però també s'han de regular moltes altres qüestions que encara pengen.
Espera que no hagin de passar quinze anys més per millorar l’Ordenança, sinó que a
poc a poc, en els tres anys que li queden al regidor d’Hisenda, puguin millorar totes
aquestes ordenances.
El Sr. Batle explica que, si depèn d’ell, el Sr. Aguilar, si vol, tornarà a ser regidor
d’Hisenda, que només du tres mesos com a regidor i que a cada moment li recorden
que només durarà una legislatura. Demana que li deixin fer feina amb tranquil·litat.
El Sr. Rodríguez comenta que el Sr. Batle ja va dir això mateix del Sr. Ferrari i que ja no
és aquí. No és que depengui del Sr. Batle, i no dubten que sigui ell qui els posa o els
lleva, sinó que expressen el sentiment personal de cadascú envers el regidor d’Hisenda
al cap de quatre anys. Per altra banda, quant al fraccionament, sempre hi han estat
d'acord, i ara que el volen dur endavant els pareix correcte.
El Sr. Moreno exposa que des del grup municipal del PSIB-PSOE fa més de tres mesos
que estan sol·licitant un informe sobre el cost del servei de recollida dels fems a la
ciutat. Ja saben que les taxes en aquest cas han d'anar equilibrades amb la seva
recaptació. En qualsevol taxa que s’apliqui no hi pot haver un benefici sobre el servei. El
Sr. Batle va dir que rectificaria davant la possibilitat que s’hagi recaptat més del que
costa el servei. Li volen recordar que es troben en aquests mesos i que pensaven que
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en el present ple del mes d’octubre portarien aquest cost, i sobretot un estudi per a la
reducció de tarifes de la recollida de fems. Per això, tornen a instar l'equip de govern
que presenti aquest informe sobre el cost de la recollida i, com es varen comprometre,
que, si és com el grup socialista exposa, respecte al desequilibri entre el cost i la
recaptació del servei, es puguin aplicar les corresponents rebaixes a la taxa de recollida
de fems.
El Sr. Aguilar contesta que el motiu pel qual no ho té és perquè els tècnics estan fent les
liquidacions trimestrals, que avui han començat a presentar després de molts anys.
Demana que no es preocupin, que quan tengui l’estudi de les taxes els el farà arribar.
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (15)
vots a favor del grup municipal del Partit Popular, del grup municipal dels Independents
d'Inca i del grup municipal del PSM-Iniciativa Verds, i sis (6) vots en contra del grup
municipal del PSIB-PSOE.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen per a la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora del servei de recollida, transport, tractament i eliminació
de fems.
5. DICTAMEN PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Els reunits consideren el Dictamen per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de l'impost de vehicles de tracció mecànica, de data 24 d’octubre de 2011, i que
transcrit textualment diu:
“Projecte de modificació d’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
INFORME.- De l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, la penúltima
modificació va ésser aprovada el 21 de desembre de 2007, i entrà en vigor a partir de l’1 de gener de
2008. I la darrera el 31/10/2008.
Es van modificar les tarifes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, fixant, per entrar en vigor l’1
de gener del 2009, un augment lineal del 4,5% sobre el coeficient d’increment de les tarifes, a què fa
referència l’article 96-4 del citat Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb les
vigents.
En l’actual proposta no varien les tarifes descrites en l’apartat anterior.
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, preveu en els seus articles del 16 a 19 el procediment per a la modificació de les ordenances
fiscals.
Els Serveis Econòmics Municipals entenen que per necessitats d’índole pressupostària, i amb el fi
d’aconseguir els ingressos pertinents per una eficaç gestió municipal, és convenient:
Conformement al que disposa l’article 123. 1. d) de la Llei de bases de règim local, correspon al Ple
l’aprovació de les modificacions de les ordenances.
Pel que s'ha exposat, el cap del departament, és del parer que per l’Ajuntament ple podria adoptar, amb
el dictamen previ de la Comissió Informativa mixta d’Urbanisme i d'Economia i Hisenda, els següents
ACORDS:
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Primer. En compliment del que disposen els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei de les hisendes locals
(Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), s’acorda aprovar provisionalment la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
Text que es modifica en negreta:

ARTICLE 4
3. Els titulars de vehicles que siguin membres d’una família nombrosa gaudiran d’una
subvenció de la quota tributària del 25%, en el cas de famílies nombroses de caràcter
general, i d’una subvenció del 50%, en el cas de famílies nombroses de caràcter
especial. En qualsevol cas la referida reducció sols s’aplicarà a un sol vehicle per unitat
familiar. Cal acreditar la condició de família nombrosa amb relació al primer dia natural
de l’exercici. Cada dos anys es procedirà a revisar els acords de subvencions atorgats.
Per poder gaudir d’aquesta reducció es compliran els següents requisits:
S’ afegeix l’apartat e) amb el contingut següent:
“Tots els membres de la unitat familiar han de constar empadronats a la nostra ciutat.”
Article 10
S’afegeix un nou apartat vuitè del contingut següent:
8è:
1.

2.

3.

El cobrament de l’impost serà anual.
No obstant l’establert en l’apartat anterior, els subjectes passius podran sol·licitar
l’avançament del pagament de la quota anual de l’impost amb en alguna de les modalitats següents:

1.

Modalitat 1 (pagament mensual): en vuit mensualitats (de març a octubre), la
quantitat equivalent al resultat de dividir per vuit l’impost abonat per aquest impost l’any immediatament
anterior; i el mes de novembre, la quantia que en resulti de restar a l’import anual de l’impost de l’exercici
les quantitats ja abonades.

2.

Modalitat 2 (pagament trimestral): en tres pagaments trimestrals (març, juny,
setembre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per tres l’import abonat per aquest impost l’any
immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantia que en resulti de restar a l’import anual de
l’impost de l’exercici les quantitats abonades.

El pagament avançat a què fa referència l’apartat anterior es regirà per les regles següents:
A.

Per gaudir d’aquest pagament avançat s’han de complir aquests requisits:
-

Formular la corresponent sol·licitud abans del darrer dia hàbil del mes de febrer.

-

No mantenir cap tipus de deutes amb l’Ajuntament d’Inca en període executiu.
Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.

B.

L’acolliment a la corresponent modalitat de pagament avançat es prorrogarà automàticament per a l’exercici
següent sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de
pagament en període executiu.

C.

Si el sol·licitant incorregués en l’ impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, aquest
restarà sense cap efecte, i quedaran els pagaments ja efectuats com a ingressos a comptes i s’haurà de
pagar la quantia restant en el període general de pagament voluntari de l’impost.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament en sessió celebrada per l’Ajuntament ple en sessió
celebrada el ... de 2011, entra en vigor el dia de la seva publicació íntegra en el BOIB, i en tot cas a partir
del primer de gener de 2012.
Segon. Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança continguda en l’annex, per
un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major tirada de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dintre dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu i contestarà en el seu
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cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas en què no es
presentin reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat
d'adoptar-se altre acord. Inca, 24 d’octubre de 2011. La interventora, sign. Francisca Martorell Pujadas. Vist i
plau, el president de la Comissió, sign. Antonio J. Aguilar Chicón. Dictaminat per la Comissió mixta
d’Urbanisme i Hisenda en sessió del 24/10/2011. El secretari de la Comissió.”

El Sr. Aguilar manifesta que en aquesta taxa només es procedeix a afegir la forma de
pagament fraccionada en alguna de les dues modalitats descrites anteriorment, és a dir,
mensual o trimestral. Es tracta de facilitar al ciutadà el compliment de les seves
obligacions fiscals.
La Sra. Llobera exposa que des del seu grup municipal, referent al projecte de
modificació d’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica,
sempre han proposat que les famílies que ho sol·licitin puguin abonar els seus imposts
municipals de la forma que menys perjudiqui la seva economia, el que en deien un
pagament a la carta. Entenen que aquestes noves modalitats, com bé diu l’informe, són
més per aconseguir ingressos i no tan sols per reduir la problemàtica econòmica de les
famílies a l’hora de pagar les despeses municipals. Per aquest fet, des del seu grup
creuen necessari un esforç del consistori per tal que les dues parts, Ajuntament i
ciutadans, es vegin beneficiades. Per això, proposen la següent esmena en aquests
casos: pagament mensual en 8 mensualitats i pagament trimestral; en cas
d’avançament del pagament de les quotes, igual que succeeix amb la contribució, el
seu grup municipal proposa que es pugui aplicar un descompte, el qual podria ser un
vertader avantatge per al ciutadà, que d’aquesta manera es veuria recompensat.
Creuen prioritari cercar fórmules per alleugerar la càrrega contributiva que els ciutadans
suporten, pensant en l’esforç que ja suposa per a les famílies, que en molts casos estan
sofrint moltes dificultats financeres pel pagament de les taxes i imposts municipals.
El Sr. García manifesta que ja és tradició en aquesta ciutat que per Sant Abdon plogui i
banyi el paperí, però igualment cada any en tornen a posar; com ja és tradició també en
aquest consistori que cap regidor d’Hisenda repeteixi cada quatre anys, perquè cap dels
que ha hagut ha repetit mai, i no ho diu per fer pressió.
El Sr. Batle demana al Sr. García si ell no va ser regidor d’Hisenda.
El Sr. García li contesta afirmativament i que no va repetir. Precisament aquí està la
constatació dels fets, però que el regidor d’Hisenda no es preocupi i que faci el que hagi
de fer, perquè té més possibilitats de no repetir que de repetir, ja és tradició a
l'Ajuntament; per altra banda, si el Sr. Batle diu que el Sr. Aguilar repetirà, és que no és
amic seu. El Sr. García comenta que no vol intervenir més en aquesta qüestió perquè és
reiterar que sempre havien proposat fraccionar els imposts i les taxes en la mesura
d’allò possible. Recorda que varen presentar mocions conjuntament amb el grup
socialista en aquest sentit i que ara finalment l'equip de govern s’ha pensat fer una gran
cosa.
El Sr. Rodríguez només vol repetir que fraccionar els pagaments li pareix adequat.
Referent al que ha sol·licitat la Sra. Llobera quant al descompte, el Sr. Aguilar li contesta
que en la situació actual econòmica en què es troba l'Ajuntament és inviable algun tipus
de descompte i que només poden oferir el fraccionament; no hi ha possibilitats
econòmiques per fer més, i quan millori la situació en poden tornar a parlar.
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El Sr. Batle recorda que hi ha moltíssimes persones i famílies a les quals se’ls apliquen
determinades bonificacions fiscals.
El Sr. Aguilar explica que els descomptes continuaran, però que no s’afegeix cap
bonificació. Exposa que n’hi ha alguna que es mantén, igual que es mantén el tipus, i es
podran fraccionar els pagaments de manera mensual o trimestral. Conclou que la
situació econòmica ara mateix no permet aplicar descomptes per pagament anticipat.
Seguidament es passa a votar l’esmena proposada per la Sra. Llobera del grup
municipal PSIB-PSOE, i n’esdevé el següent resultat: vuit (8) vots a favor del grup
municipal del PSIB-PSOE i el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds, onze (11) vots en
contra del grup municipal del Partit Popular i dos (2) vots d’abstenció del grup municipal
dels Independents d'Inca.
A continuació es passa a votar el Dictamen, i n’esdevé el següent resultat: onze (11)
vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10) vots d’abstenció del grup
municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds i el grup municipal
dels Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen per a la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.
6.
DICTAMEN PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA SOBRE ELS SERVEIS DEL CEMENTIRI

FISCAL

Els reunits consideren el Dictamen per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa sobre els serveis del cementiri, de data 21 d’octubre de 2011, i que transcrit
textualment diu:
“TEXT QUE ES MODIFICA ORDENANÇA CEMENTIRI
MEMÒRIA PROPOSTA DE LA BATLIA
El CAP DEL DEPARTAMENT
Assumpte: projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
sobre els servei del cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal
(exclusivament en relació amb el servei d’enterrament que es realitzi en dies
festius o dissabte)
INFORME.- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles del 16 al 19 el
procediment per a la modificació de les ordenances fiscals.
Els Serveis Econòmics Municipals entenen que, per necessitats d’índole pressupostària i
amb el fi d’aconseguir els ingressos pertinents per a una eficaç gestió municipal, és
convenient modificar les tarifes de la taxa referida, en relació exclusivament amb els
serveis d’enterrament prestats en dissabte o dia festiu.
Conforme al que disposa l’article 123. 1. d) de la Llei de bases de règim local, correspon
al Ple l’aprovació de les modificacions de les ordenances.
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Pel que s’ha exposat, el cap del departament que subscriu és del parer que per
l’Ajuntament ple podrien adoptar-se els següents
ACORDS:
"Primer. Aprovar el Projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
la taxa sobre el servei del cementeri i altres serveis fúnebres, la penúltima
modificació de la qual va ésser aprovada definitivament per l’Ajuntament ple, en sessió
celebrada el dia 21 de desembre de 2007; i la darrera modificació es va acordar pel Ple
municipal en sessió celebrada el 29/12/2008. Tot això en base a la legislació vigent en la
matèria, constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i segons nova
redacció que s’adjunta a aquesta proposta.
Text que es modifica:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 326,12-13, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE EL SERVEI DE
CEMENTIRIS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL
BASES I TARIFES
Article 4 (es modifiquen sols els apartats que a continuació es relacionen):
B) TARIFES DEL SERVEI:
No obstant les quotes definides en el present apartat, si el difunt estava empadronat a
Inca, en els casos en què s’especifica a continuació amb el signe (*) la quota tributària
serà objecte d’una subvenció del 95%, excepte en el cas d’enterraments en
dissabte i diumenge, que no gaudiran d’aquesta subvenció
Aquesta mesura és d’aplicació als serveis següents de l’article 4, apartat B), com són els
descrits en les lletres A) Inhumacions o enterraments, E) Custòdia de cadàvers i H)
Utilització sala embalsament (*).
CEMENTERI : BASES I TARIFES
TARIFES DEL SERVEI:
Inhumacions o enterraments: (*) excepte dissabte i
diumenge
e) Per cada enterrament
e.1) Per cada enterrament en dissabte i diumenge
f) Enterrament de fetus y membres
f.1) Per cada enterrament de fetus i membres en
dissabte i diumenge
g) Enterrament de cendres
g.1) Por cada Enterrament de cendres en dissabte i
diumenge

QUOTA
2009
22,68 €
11,34 €

QUOTA
2012
22,68 €
133,00 €
11,34 €

11,34 €

133,00 €
11,34 €
133,00 €

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, la redacció provisional de la qual ha estat
aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió del dia ..., entra en vigor el dia de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, comença a aplicarse a partir del dia 1 de gener de 2011 i continua en vigor mentre no se
n'acordi la modificació o derogació.
Segon. Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança
continguda en l’annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels
diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les
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persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
oportunes.
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu,
contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de
l'Ordenança. En el cas que no es presentin reclamacions, aquest acord provisional
s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se un altre acord.
Inca, 17 d’octubre de 2011. LA INTERVENTORA, sign. Francisca Martorell Pujadas. VIST I
PLAU, el president de la Comissió Informativa d’Hisenda, sign. Antonio Aguilar Chicón.
Dictaminat per la Comissió informativa d’Economia i Hisenda en sessió celebrada el dia
21 d’octubre de 2011. El secretari de la Comissió, sign. Francisca Martorell Pujadas.”
El Sr. Aguilar manifesta que, per donar cobertura a les necessitats dels ciutadans d'Inca,
els quals reclamen més i millors serveis, i especialment el referent a la present taxa
d'enterraments, s'ha produït últimament un augment de sol·licituds de prestació de
serveis d'enterrament en dissabtes, diumenges i festius, dies de descans del personal
de l'Ajuntament dedicat a aquestes tasques en el Cementiri Municipal. Així doncs, per
tal de donar un major servei a la ciutadania, els tècnics de l'Ajuntament han elaborat un
informe tècnic en el qual s'han estudiat els costos addicionals que suposen per a
l'Ajuntament els enterraments en dissabtes, diumenges i festius, per fixar la taxa
exigible als ciutadans que sol·licitin el servei esmentat, i aconseguir d’aquesta manera
l'adequat finançament en base a uns criteris que garanteixin la cobertura dels costs de
la prestació d'aquest servei. De l’estudi econòmic es desprèn que el cost total d'un
enterrament en aquests períodes s'eleva a la quantia de 133,23 euros. En tots els altres
serveis oferts i establerts anteriorment per l'Ordenança en vigor es congelen les taxes.
És a dir, no es procedeix a apujar les taxes, sinó que s'estableix una taxa per poder
procedir a enterrar en dissabtes, diumenges i festius.
La Sra. Sabater exposa que l'Ajuntament dóna un servei nou, que resol un buit legal que
permetrà l’enterrament de ciudatans durant els caps de setmana i festius, però una
necessitat no es pot convertir en un greu comparatiu amb la resta d’inquers. La realitat
és que ningú pot triar el dia de la seva defunció, per tant és totalment injust que pel fet
de morir en cap de setmana o festiu un inquer hagi de pagar 111 euros més que si fos
enterrat en dia fener. És cert que tots aposten per una austeritat pel que fa a despeses
innecessàries, però precisament en aquests difícils moments cal ajudar aquelles famílies
que ho passen malament. Per això, considera que és necessari que també en situacions
com aquestes la corporació tengui un esment especial amb els dits ciutadans i, per tant,
incorpori l’exempció per a aquelles famílies sense recursos. L'equip de govern diu que
retalla pertot, però al final allò que fan és incorporar taxes extra d'una manera
encoberta, ja que al final rebre sepultura o casar-se en cap de setmana a Inca sortirà
molt més car que fer-ho en dia laborable, i considera que no és just. Concretant, el grup
socialista vol presentar dues esmenes:
1. Suprimir la tarifa per enterrament en caps de setmana i festius, i substituir-la per una
mateixa tarifa tots els dies de la setmana.
2. Establir l’exempció del 90% per a aquelles famílies sense recursos.
El Sr. García comenta que, en lloc d’incidir en aquestes situacions puntuals dels caps de
setmana, com ja va proposar en el seu moment, es podria valorar quants rebuts
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s’emeten per les tombes i sepultures de l'Ajuntament i apujar 1, 2 o 3 € el servei de
tanatori; considera que d'aquesta manera podria sortir gratis a tots els inquers. No
consideren excessiva la taxa de cementiri, creu que els grans mausoleus paguen 15 € i
les tombes 6, i podrien apujar aquests 2 o 3 €, sense posar-se ni molt manco al nivell de
la taxa de contribució. Estan parlant d'un servei de cementiri que no permet
l’especulació urbanística, ja que al final tots acabaran allà. Es tracta de posar un poc
d’imaginació i, si realment es miràs pel ciutadà, aquesta podria ser una sortida després
de realitzar un estudi. Sense voler dir cap nom, algú va dir una vegada “Teníem un
problema i l’hem resolt”; ara l'equip de govern es troba amb un problema i l'ha resolt,
però demà es trobaran amb el problema de la incineració i hauran de tornar a modificar
la taxa, passat demà tendran el problema d'un tanatori que no utilitzen. El Sr. García
demana si no val la pena no anar a cop de problema, sinó resoldre els problemes de
forma seriosa i conjunta. Aleshores considera que la solució als enterraments en caps de
setmana no és la que proposa l'equip de govern, sinó que la taxa de cementiri precisa
una modificació molt més global, i que hauran de tractar d’aquí a poc temps, d’aquí a
quinze dies, a un mes o a dos mesos, atès que s'han gastat molts doblers en
incineracions i manca la taxa. També és un factor a valorar què pot representar aquesta
recaptació al cap de l'any, ja que si estan discutint per 100 o 1.000 € no veu la
necessitat d'haver de penalitzar la butxaca d'un ciutadà en un moment com aquest. No
poden compartir la forma en què han dut aquesta qüestió a Ple.
El Sr. Rodríguez manifesta que el seu grup desconeix la incidència que la taxa pot tenir
sobre els fets, però que la gent no pot triar quan es mor. Afirma que carregar amb
aquesta desgràcia amb una taxa incrementada no els sembla gens adequat.
El Sr. Batle creu que els grups de l'oposició en fan un mal plantejament, ja que no s’està
parlant de triar la data de la defunció, sinó d'un servei que ofereix l'Ajuntament de
dilluns a divendres. El cas és que, fins ara, si una persona moria en divendres,
l'Ajuntament l’enterrava el dilluns. S’han rebut demandes de gent que vol enterrar el
seu familiar en dissabte o en diumenge i, atès que no s’està prestant el servei
precisament perquè l'Ajuntament no pot pagar les hores extres, es dóna la possibilitat
que una persona que vulgui aquest servei el pagui. No es tracta de recaptar més diners,
sinó de donar la possibilitat d'un nou servei i que la gent que el vulgui el pagui; entre
setmana el cost és de 22 €, i fins i tot es fan excepcions en casos en què no es poden
pagar, però el fet d’oferir un servei extra que no existeix suposa un sobrecost per a
l'Ajuntament.
El Sr. García es reitera que no li sembla bé aquesta situació i que s'han presentat
propostes molt més imaginatives i bastant realistes que podrien solucionar la gratuïtat
del servei, encara que no seria del tot gratuït, atès que el pagarien cada any en el rebut
de les tombes.
El Sr. Batle contesta que podria ser una alternativa.
El Sr. Rodríguez comenta que, si el servei no existeix, la solució seria crear el nou servei
per poder enterrar la gent en cap de setmana, però no incrementant l’existent amb un
preu per damunt. És cert que s'han de pagar hores extres, però durant l'any passat, per
exemple, es varen pagar 200.000 € en hores extres, i no eren per qüestions del
cementiri. Demana que hi posin imaginació, que acceptin allò que proposa la Sra.
Sabater, que incrementin el preu en el percentatge que suposa enterrar en cap de
setmana, o el que proposa el Sr. García, afegir 1 € per tomba, i així tendran més que
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pagades les hores extres. Insisteix que els sembla bé donar el servei i crear una taxa,
però que aquesta ha de ser la mateixa per a tothom.
El Sr. Batle insisteix que no es tracta del dia de la defunció, sinó del dia en què els
familiars vol que enterrin el difunt. El servei d’enterrament està creat de dilluns a
divendres, i la resta dels ciutadans no tenen per què veure la seva taxa incrementada
perquè algunes persones no vulguin esperar al dilluns per enterrar el seu familiar. És un
servei extra que el ciutadà paga si vol i, si no el vol pagar, se li donarà el servei normal.
La Sra. Sabater considera que les famílies que han perdut un familiar es troben en una
situació de vulnerabilitat i que en aquell moment no poden pensar en el cost d’aquest
servei.
El Sr. Batle afirma que el sorprèn la reacció dels membres de l'oposició, ja que podrien
no haver contemplat aquesta possibilitat d’enterrar els caps de setmana i continuar
oferint el servei d’horari laboral com fins a hores d’ara. Però, ha vist una casuística de
gent que ho ha demanat, i estan fent una política austera de retall d’hores extres.
Seguidament es passa a votar l’esmena del grup municipal del PSIB-PSOE, consistent en
suprimir la tarifa per enterrament en cap de setmana i festius, i substituir-la per una
mateixa tarifa tots els dies de la setmana, i n’esdevé el següent resultat: vuit (8) vots a
favor del grup municipal del PSIB-PSOE i el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds, onze
(11) vots en contra del grup municipal del Partit Popular i dos (2) vots d’abstenció del
grup municipal dels Independents d'Inca.
Acte seguit es passa a votar l’esmena del grup municipal del PSIB-PSOE, consistent a
establir l’exempció del 90% per a aquelles famílies sense recursos, i n’esdevé el següent
resultat: vuit (8) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE i del grup municipal del
PSM-Iniciativa Verds, onze (11) vots en contra del grup municipal del Partit Popular i dos
(2) vots d’abstenció del grup municipal dels Independents d'Inca.
A continuació es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: onze (11)
vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10) vots d’abstenció del grup
municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal dels Independents d'Inca i el grup municipal
del PSM-Iniciativa Verds.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen per a la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre els serveis del cementiri.
7.
DICTAMEN PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA
PÚBLICA O DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC MUNICIPALS
Els reunits consideren el Dictamen per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de les taxes municipals per la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d’ús públic municipal, de data 20
d’octubre de 2011, i que transcrit textualment diu:
“INFORME.- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles del 16 al 19 el procediment per a la modificació de les
ordenances fiscals.
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Els Serveis Econòmics Municipals entenen que per necessitats d’índole pressupostaria i amb el fi
d’aconseguir els ingressos pertinents per a una eficaç gestió municipal, és convenient modificar les tarifes
de la taxa referida, com és regulant l’aprofitament especial de la via pública en les activitats dels caixers
automàtics de les entitats bancàries. Conformement al que disposa l’article 123. 1. d) de la Llei de bases
de règim local, correspon al Ple l’aprovació de les modificacions de les ordenances.
Pel que s’ha exposat, el cap del departament que subscriu és del parer que per l’Ajuntament ple
podrien adoptar-se els següents:
ACORDS :
"Primer. Aprovar el Projecte de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes
municipals per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la
via pública o dels terrenys d’ús públic municipals, la penúltima modificació de la qual va ésser
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2007, i la
darrera per acord de l’Ajuntament ple en sessió celebrada el 29/12/2008; tot això en base a la legislació
vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text refós de la Llei d’hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,de 5 de març, i segons nova redacció que s’adjunta a
aquesta proposta.
Text que es modifica:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES MUNICIPALS PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA O DELS
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC MUNICIPALS
ARTICLE 6. Deute tributari
QUADRE DE TARIFES VIGENTS PER O. V. PÚBLICA DES DEL 01/01/2011
(S’afegeix la següent tarifa:)
10.

Caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública, per caixer i any.
Vies categoria única
495 €

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per
l’Ajuntament en ple el……., entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2012 i continuarà en
vigor fins que no se n'acordi la modificació o derogació.
Quadre de tarifes aplicables a partir del dia 01/01/2012, amb relació a l’Ordenança fiscal
reguladora de l’ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública:
Segon. Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança continguda
en l’annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major
difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dintre dels quals les persones
interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes.
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu,
contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de
l'Ordenança. En el cas que no es presentin reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a
definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre acord.
Inca, 17 d’octubre de 2011. La interventora, sign. Francisca Martorell Pujadas. VIST I PLAU, El
president de la Comissió d’Hisenda, sign. Antonio J. Aguilar Chicón. Dictaminat per la Comissió
informativa d’Economia i Hisenda en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 2011. El secretari
de la Comissió, sign. Francisca Martorell Pujadas”.

El Sr. Aguilar manifesta que es procedeix en compliment d'un acord de Ple a afegir un
nou tipus de taxa, motiu pel qual s’escau modificar l'Ordenança reguladora de les taxes
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d'ocupació de via pública, afegint en el quadre de tarifes vigents la tarifa aplicable a
caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública i especificant preu per
caixer i any. Després de l'elaboració d'un estudi econòmic realitzat pels tècnics així com
un estudi de les taxes a abonar en diferents municipis de la Comunitat Autònoma, s'ha
establert una taxa de 495 € per caixer i any.
La Sra. Fernández comenta que no consideren gaire raonable l’informe que es presenta,
ja que afirma que s'ha realitzat una comparativa entre diferents municipis, però no
detalla quines són les taxes que es paguen en aquests. També els ha estranyat molt que
en principi s’estableixi una categoria única per a totes les vies a on hi ha caixers, atès
que en la resta d’ordenances d’ocupació de via pública sí que s’estableix una diferència
entre els carrers amb més o menys afluència de ciutadans. Voldria saber el motiu de per
què se’ls ha considerat a tots per igual, ja que hi ha caixers que estan en el centre i n’hi
ha que estan als afores. Actualment l’Ajuntament està cobrant unes taxes per l’ocupació
de la via pública quan es fan filmacions cinematogràfiques; aquesta activitat ocasiona
unes despeses extres que el grup socialista entén que s’haurien de contemplar amb una
tarifa especial i concretar quina seria la millor quota. Explica que a dia d’avui aquesta
regulació no existeix i sol·licita que es realitzi una addició i s’incorpori el tipus esmentat,
per la qual cosa el seu grup anuncia que farà una al·legació per tal d’incloure un apartat
respecte a les filmacions cinematogràfiques.
El Sr. Pastor s’absenta de la sala de sessions.
El Sr. García considera que en aquests casos no s’hauria de permetre la instal·lació de
caixers amb la situació referida anteriorment. De fet, a Inca, de la quantitat de caixers
que existeixen, creu que no arriben ni a un 10% els que estan en situació d’haver de
pagar la taxa, ja que es troben dins l’interior de l’edifici, o a un xamfrà, etc. Quant a
posar una taxa fixa, exposa que el banc no tendrà cap problema a repercutir dita taxa
als que utilitzin els caixers i als que no els utilitzin, al final repercutirà en un cobrament
de serveis. Per tant, opina que la tendència hauria de ser que el caixer estigués dintre
l’edifici del banc, amb els seus condicionants.
El Sr. Rodríguez expressa la seva satisfacció perquè al final es modifica l’Ordenança per
donar suport a una moció presentada pel seu grup i que en el seu moment va ser
votada per unanimitat de tots els grups polítics presents a la sala, i que és la
d’implementar una taxa a la banca per fer ús de la via pública i les despeses que aquest
fet suposa per a l'Ajuntament. Estan totalment d’acord i manifesten la seva satisfacció
perquè a la fi el regidor d’Hisenda dugui a terme allò que va aprovar ara fa dos anys,
presentat pel grup municipal del PSM-Iniciativa Verds. Referent a la repercussió envers
els usuaris que comentava el Sr. García, no tenen constància que en altres ciutats allà a
on s'ha implementat, Cadis o Palma, per exemple, hi hagi tengut cap repercussió.
El Sr. Aguilar contesta a la Sra. Fernández que la taxa l’han preparat els tècnics, que
potser manqui alguna documentació que li farà arribar. Quant a la taxa de filmacions
cinematogràfiques, posaran en marxa el procediment.
El Sr. García explica que el seu grup s’abstendrà en la votació, perquè es va votar per
unanimitat estudiar la imposició d'una taxa, però no la quantia.
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: dotze (12)
vots a favor del grup municipal del Partit Popular i el grup municipal del PSM-Iniciativa
Verds, i vuit (8) vots d’abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE i el grup municipal
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dels Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen per a la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per la utilització privativa o
aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d’ús
públic municipal.
8.
DICTAMEN PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Els reunits consideren el Dictamen per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per l’expedició de documents administratius, de data 20 d’octubre de 2011, i
que transcrit textualment diu:
“INFORME.- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles del 16 al 19 el procediment per a la modificació de les
ordenances fiscals.
Els Serveis Econòmics Municipals entenen que, per necessitats d’índole pressupostaria i amb el fi
d’aconseguir els ingressos pertinents per a una eficaç gestió municipal, és convenient modificar les tarifes
de la taxa referida, en relació amb les celebracions de matrimonis o parelles estables, adequant-les al
cost previsible sense superar, en conseqüència, el límit que la llei estableix, i es diferencien les
celebrades en festiu, amb vigència a partir del 01/01/2011.
Conformement al que disposa l’article 123. 1. d) de la Llei de bases de règim local, correspon al Ple
l’aprovació de les modificacions de les ordenances.
Pel que s’ha exposat, el cap del departament que subscriu és del parer que per l’Ajuntament ple
podrien adoptar-se els següents:
ACORDS
"Primer. Aprovar el Projecte de modificació de l’ Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius, la penúltima modificació de la qual va ésser aprovada
definitivament per l’ Ajuntament ple, en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2007, i la darrera
modificació va ésser aprovada el 31/10/2008, tot això en base a la legislació vigent en la matèria,
constituïda singularment pels articles del 16 a 19 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i segons nova redacció que s’adjunta a aquesta proposta.
Text que es modifica:
“ORDENANÇA FISCAL
ARTICLE 6
Es modifica exclusivament l'apartat següent:
3. Autoritzacions i llicències
Epígr
af
3.5

Impor
Concepte
t
Relatius a la celebració de noces, o de constitució de parella estable, cal diferenciar els
següents supòsits:
A) Les que se celebrin a l'Ajuntament (sala de plens o en altres dependències)
68,81
els dies laborables
€
Quan els contraents, qualsevol o ambdós, resideixi/n a Inca la reducció serà
del 100%
B) Les celebrades en diumenge, dissabte o festiu, si algun dels contraents és
75,00
d'Inca
€
150,00
Si ambdós contraents són de fora d'Inca
€

Disposició final
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La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per acord de l’Ajuntament en ple, en
sessió de dia ___________, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2011 i continuarà en
vigor fins que no s’acordi la seva modificació o derogació.
Segon. Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança continguda en l’annex, per
un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
oportunes.
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu, contestarà en el seu cas
les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'Ordenança. En el cas que no es presentin
reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se
altre acord.
Inca, 17 d’octubre de 2011. LA INTERVENTORA, sign. Francisca Martorell Pujadas. VIST I PLAU, El president
de la Comissió Informativa d’Hisenda, sign. Antonio Jesús Aguilar Chicón. Dictaminat per la Comissió
Informativa d’Economia i Hisenda, en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 2011. El secretari de la
Comissió, sign. Francisca Martorell Pujadas”.

El Sr. Aguilar explica que igualment a les altres es mantenen congelades totes les taxes,
únicament per motius econòmics i en virtut de repercutir les despeses ocasionades pels
serveis sol·licitats pels ciutadans es procedeix a modificar les taxes per celebració de
matrimonis a l'Ajuntament d'Inca. Comenta que s’ha duit a terme després dels estudis
econòmics realitzats pels tècnics de l'Ajuntament per determinar els costos addicionals
que suposa per a aquest la celebració de cerimònies de noces a les dependències
municipals en període fora de les hores d'oficina, a l'efecte de fixar la taxa exigible als
ciutadans que sol·licitin el servei per aconseguir el seu finançament, sobre la base d'uns
criteris que garanteixin la cobertura de les despeses. Una vegada realitzats els càlculs,
s'ha determinat que els costos de prestació del servei són de 158 €. Una vegada
examinats els estudis tècnics, s’ha decidit actualitzar la taxa de noces de la següent
manera: la taxa en dies laborals es fixa en 68,81 €, amb una reducció del 100% en el
cas que un dels contraents estigui empadronat a Inca; la taxa de dissabtes, diumenges i
festius serà de 150 €, amb una reducció del 50% si algun dels contraents està
empadronat a Inca, és a dir, 75 €. Novament només s'actualitza la taxa que és un servei
prestat a instàncies del ciutadà.
La Sra. Oses vol manifestar des del grup municipal del PSIB-PSOE el seu desacord contra
aquesta mesura. Novament el grup municipal del Partit Popular vol aplicar un nou
impost al ciutadà d’Inca, en aquest cas volen cobrar als inquers que es casin en cap de
setmana o festiu, quan tots saben que per motius de feina és més usual realitzar
aquestes cerimònies de casament en cap de setmana. Uns inquers que de per sí ja
estan bastant carregats pels imposts que han de pagar, i més en el temps de dificultat
econòmica en què es troben, perquè també hagin de pagar pel seu casament. Comenta
que aquesta mesura no és nova; l'any 2008 ja varen intentar aplicar la nova taxa a tots
els inquers que volguessin contreure matrimoni en cap de setmana o festiu, i va ser el
grup socialista qui presentà una al·legació per impedir l’aplicació d'aquest nou
gravamen, proposta que fou acceptada per unanimitat. Per tal motiu, avui presenten
una esmena consistent en l’eliminació de la tarifa de 75 € per als ciutadans d'Inca que
es casin o estableixin parella estable en cap de setmana o festiu.
El Sr. García exposa que en aquest cas el ciutadà d'Inca sí que pot triar la data, a
diferència del cas de la defunció. Ja en el seu moment, el grup del Sr. García va proposar
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l’emissió d'una targeta de ciutadà d'Inca, perquè tengués uns avantatges; no hi varen
estar d'acord inicialment i després s'ha anat matisant. Per tant, per al ciutadà d'Inca
opina que és una taxa totalment fora de lloc. Considera que lògicament s'ha de prestar
el servei, però creu que no s'hauria d’aplicar cap de les quanties.
El Sr. Pastor s’incorpora a la sessió.
El Sr. Rodríguez entén que una parella ja sofreix moltes càrregues com per haver de
carregar amb una taxa augmentada a partir d’ara. Com deien abans, no es pot triar la
data de la defunció, i alguns tampoc poden triar quan casar-se, i ho diu per això de
casar-se en dissabte. En referència al que deien abans quan parlaven del cementiri, s'ha
volgut dir que, ja que era un servei extraordinari, s’havia de cobrar, i el Sr. Rodríguez vol
recordar que aquest servei extra es cobra sobretot a la gent d'Inca; en canvi, ara ocorre
tot el contrari, el que deien abans és que es poden casar i ho poden fer de franc. És a
dir, hi ha una incongruència entre una cosa i l’altra, i quan l’aclareixin hi podran votar a
favor.
El Sr. Aguilar exposa que el preu de 75 € per casar-se en cap de setmana en relació amb
tot el cost que comporta una boda és irrisori; de fet, no cobreix les despeses que la
prestació del servei genera a l'Ajuntament.
El Sr. Batle fa un petit incís que la situació actual és molt diferent, es demana molta
austeritat a tothom, fins i tot al personal municipal, un exercici de responsabilitat. Es
troben en una proliferació del darrer temps a la ciutat d'Inca perquè donen facilitats,
gent que vol anar abans a adornar, s'ha d’enviar un funcionari a obrir, etc. Explica que
l'Ajuntament d'Inca es troba en una situació econòmica que no és dramàtica, però és
delicada, s'han d’optimitzar els recursos; demanen a tothom un sacrifici.
Seguidament es passa a votar l’esmena del grup municipal del PSIB-PSOE, consistent en
l’eliminació de la tarifa de 75 € per als ciutadans d'Inca que es casin o estableixin
parella estable en dissabte, diumenge o festiu, i n’esdevé el següent resultat: deu (10)
vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal dels Independents
d'Inca i el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds, i onze (11) vots en contra del grup
municipal del Partit Popular.
A continuació es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: onze (11)
vots a favor del grup municipal del Partit Popular i deu (10) vots en contra del grup
municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal dels Independents d'Inca i el grup municipal
del PSM-Iniciativa Verds.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen per a la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius.
9.
DICTAMEN PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA MIQUEL MIR

FISCAL

Els reunits consideren el Dictamen per a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
del servei de la Residència Miquel Mir, de data 21 d’octubre de 2011, i que transcrit
textualment diu:
“Rafel Torres Gómez eleva a la consideració del Ple Municipal, amb la consideració prèvia del Patronat de
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la Fundació Pública de la Residència Miquel Mir, la següent proposta d’acord provisional d'ordenació dels
preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats de l’Organisme Autònom Residència
Miquel Mir d’Inca, que té com a objectius, per una banda, adaptar a les necessitats demandades l’oferta de
serveis que es vol donar, adaptar les tarifes als costos del servei de conformitat amb l’art 47 del mateix cos
legal.
Els serveis socials d’atenció especialitzada a la gent gran, els preus dels quals s’actualitzen per aquestes
normes de gestió, reuneixen els requisits exigits per la legislació vigent per ser considerats preus públics,
tal com van quedar configurats en el moment de la seva imposició i ordenació.
Després del llarg període d’aplicació d’aquests preus, que des de l’any 1998 (A.P.17/11/1998 ) no han
estat modificats, s’ha posat de manifest la necessitat d’actualitzar-los, tenint en compte que es tracta de
preus que per raons socials es fixen en nivells inferiors als costos efectius originats per la prestació dels
serveis generals, els que afecten al centre de dia, i es creen les tarifes per estades temporals com es
descriu en l’article tercer de les presents normes de gestió.
En compliment del que disposa els articles 41 al 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(RD leg. 2/2004, de 5 de març), en relació amb l’art. 127 del mateix cos legal, cal que s'acordi amb caràcter
provisional l’ordenació de les normes de gestió dels preus públics per la prestació de serveis i realització
d’activitats en l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir d’Inca.
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PUBLICS REGULADORS
DESENVOLUPATS A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MIQUEL MIR

DELS

SERVEIS

I

ACTIVITATS

Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament
1.

De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41 ambdós de l’RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per a la realització d’activitats de serveis de
Residència geriàtrica.

2.

Objecte. Constitueix l’objecte d’aquest preu públic l’assistència i realització de les activitats
que posteriorment es relacionen.

Article 2n. Subjecte passiu
1.

Estan obligats al pagament dels preus públics, regulats en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn
per la realització de les activitats i els serveis prestats per l’Organisme Autònom Miquel Mir d’Inca

2. També restaran obligats al pagament les persones físiques que sol·licitin per a elles o per a terceres
persones (en els supòsits d’incapacitat jurídica per a contractar directament els beneficiaris) qualsevol
dels serveis, prestacions o activitats assenyalats a l'article 3r d'aquesta ordenança, inclosos els
hereus dels sol·licitants, de conformitat amb els articles 142 i següents del Codi Civil o a conseqüència
de la signatura de qualsevol contracte que reconeix obligacions dels hereus amb l’Organisme Autònom;
així mateix les persones o institucions que tinguin l'obligació legal o pactada d'atendre els usuaris del
servei.
Article 3r. Tarifes
Les tarifes mensuals a aplicar seran les següents:
-Assistència geriàtrica completa.......770,82 €/mes (25,27 €/dia)
-Centre de dia ...................................389,27€/mes (18,54 €/dia)
-Estades temporals............................1.000 €/mes (33,33 €/dia)
Article 4. En les quotes que esdevinguin per aplicació d'aquesta ordenança no es comprenen les despeses
que causi l'usuari en concepte de medecines i material sanitari de cures, encara que tals despeses hauran de
figurar a la factura que serà expedida per l'Administració de la Residència geriàtrica municipal.
NORMES DE GESTIÓ
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Article 5.
a) L'exacció es considerarà meritada simultàniament a la prestació del servei, i la seva liquidació i recaptació
es durà a efecte per les oficines administratives del centre.
b) Els residents abonaran la quantitat fixada en concepte de quota per mesos avançats i durant els deu
primers dies del mes.
Article 6. Després d'acceptar l'ingrés i abans de fer-se efectiu, el resident haurà de lliurar un dipòsit o aval
bancari per una quantia equivalent a dues mensualitats de la seva aportació amb l'objecte de garantir el
pagament. Els òrgans de la Fundació Pública podran excloure del compliment d'aquesta obligació aquelles
persones que ho sol·licitin i que justifiquin documentalment que la seva situació socioeconòmica no els
permet fer front a la despesa esmentada.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Tot allò que no estigui previst en aquesta Ordenança es regirà pel Reglament d'admissió, econòmic i règim
intern de la Residència, Reial decret legislatiu 2/2004, regulador de les hisendes locals, i la Llei general
tributària (Llei 58/2003).
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò que no és previst en aquesta ordenança s’aplicarà el que s’estableix en la vigent Llei de règim
local i altres disposicions.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. El seu període de vigència s'ha de mantenir fins que s'esdevingui la seva
modificació o la seva derogació expressa.
1.

Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança continguda en l’annex,
per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major tirada de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions oportunes.

2.

Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu, contestarà en el seu
cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'Ordenança. En el cas que no
es presentin reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense
necessitat d'adoptar-se altre acord.

Tot i això, el Patronat de l’Organisme Autònom acordarà el més adient per als interessos municipals.
Inca, 21 d’octubre de 2011. El batle. Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia, en sessió
celebrada el 24/10/2011. El president.”

El Sr. Aguilar manifesta que, tal com es va informar en la darrera reunió del Patronat de
la Residència Miquel Mir i en la darrera Comissió Informativa d'Hisenda, s'actualitzen les
taxes de la Residència Miquel Mir. Per entrar en detall del perquè de la revisió d'aquesta
taxa cal realitzar un estudi detallat de la situació econòmica de l'entitat. Recorda que
des de l'exercici 1999 no s'ha procedit a actualitzar les taxes que s'apliquen a la
Fundació Miquel Mir. De l'estudi de la situació econòmica de l'entitat es desprèn que la
Fundació té un dèficit anual de 917.000 € amb uns ingressos anuals, amb les taxes
actuals en vigor, de 462.000 € i unes despeses d'1.380.000 €. Dit dèficit en l'actual
situació de crisi econòmica i financera que estan sofrint a nivell europeu, nacional i
local, es converteix en una pesada llosa que llastra de manera ostensible la prestació
d'aquest servei de residència per a la tercera edat d'Inca, fins al punt que, si no es
comença a posar remei i solució al dèficit, s'estaria posant en greu perill la prestació del
servei que es presta a les persones majors d'Inca, i tots estaran d'acord que és una
prestació de serveis bàsics que ningú vol deixar d’oferir. Tot plegat és amb
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independència que se cerquin fórmules negociades per tal que l’Administració
competent en la matèria es faci càrrec de la gestió i adequat finançament del servei
prestat per la Residència, ja que de fet s'està treballant en aquest camí. Però, mentre
arriba el moment, en un exercici de responsabilitat, l'Administració que actualment
tutela la institució esmentada ha d'actuar per poder corregir l'excessiu nivell de dèficit
que presenta el servei. Per tot això, i en honor de garantir la continuïtat del servei i no
haver de prendre decisions més dràstiques i poder seguir donant una excel·lent
cobertura i prestació de serveis a la tercera edat d'Inca, una vegada analitzades totes
les dades pels tècnics de l'Ajuntament es proposa augmentar els preus de la Residència
en base a les taxes que vénen recollides en l’informe que tots els membres presents
tenen.
El Sr. Aguilar continua manifestant que, encara que s’apugin les taxes, queden molt
desfasades respecte del cost real de cada plaça, i es constata amb això la ferma
voluntat d'aquest ajuntament de prestar un servei de qualitat i a un preu més que
raonable, vist el baix nivell d'adequació que presenta el preu de les taxes amb el seu
cost real. A més, es pot dir que, encara que s’adeqüin les taxes als preus proposats, la
Residència Miquel Mir segueix essent una de les més barates de tota l’illa. A tot això cal
afegir que l'actualització proposada no s'aplicarà als usuaris que no disposin de rendes o
patrimoni per fer front a la taxa actualitzada, i s’aplicarà en funció de l’IPREM estipulat
per l'Estat segons la normativa actual; és a dir, només s'aplicarà l’actualització a les
persones usuàries que realment hi puguin fer front, atès que, si no és així, seguiran
abonant una taxa conforme a les seves possibilitats econòmiques. En definitiva, explica
que no es tracta d'una pujada indiscriminada aplicable a tots els residents, sinó que tan
sols s'aplicarà a aquells que tenguin una situació econòmica que efectivament els
permeti fer-hi front. Informa que la taxa que experimenta una major pujada és la
d'estades temporals, que és un servei complementari de la Residència que ofereix a les
famílies la possibilitat de poder realitzar estades puntuals amb un màxim de dos mesos
per any i per motius de descans dels cuidadors de la persona major. Així i tot, en aquest
tipus de taxa es pot observar que no arriba ni al 50% del cost real de la plaça i que el
preu de taxa per dia d'estada és bastant econòmic i assumible per la majoria de
persones que requereixen el servei.
El Sr. Moreno exposa que el seu grup es mantén en allò que ja va comunicar a la reunió
del Patronat de la Residència Miquel Mir quant que aquesta pujada d’entre un 40-50%
dels preus públics de diferents serveis que es donen a la Residència no és la solució;
creu que en això varen coincidir amb el Sr. Batle. Manifesta que la pujada afectarà
directament dotze usuaris de la Residència, als quals se’ls incrementa la quota en 223 €
cada mes, fet que suposa la quantitat de 1.561 € al mes, 32.732 € anuals. Després hi ha
la pujada del centre de dia i la de les estades temporals. Considera que aquesta no és la
solució al greu dèficit que té actualment i que ve generant la Residència Miquel Mir des
dels darrers deu anys; s’ha passat d'uns 100.000 € de dèficit a aproximadament
917.000 € que té actualment. Amb la pujada que es fa dels preus públics el dèficit
seguirà essent més o manco el mateix, ja que està calculat que es podria abaixar uns
100.000 € sempre que es compleixin totes les previsions que a priori té l'Ajuntament,
però en aquest dèficit no es contempla el manteniment d’instal·lacions, del propi edifici,
o qualsevol tipus de reparació costosa que pugui sorgir i que anirà a incrementar el que
ara té l'Ajuntament. Des del grup socialista volen diferenciar la gestió assistencial que
s’està prestant en la Residència, i que volen deixar ben clar que mai han posat en
entredit, i la gestió gerencial que està duent a terme l'equip de govern de l'Ajuntament
d'Inca. Des del mes de novembre de l'any 2003, a la darrera reunió del Patronat de la
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Residència Miquel Mir, quan era batle el Sr. Pere Rotger, ja es va proposar per primera
vegada iniciar el contacte amb l’Institut d’Afers Socials per tal que passàs la gestió de la
Residència Miquel Mir a l’òrgan al qual pertocàs, i el grup socialista sempre s'ha
mantingut en aquesta mateixa línia de coherència quant a les competències impròpies
que s’estan oferint als ciutadans des d’aquesta administració local. Comenta que fins i
tot va sorprendre a alguns regidors que el grup socialista s’hi mantingués quan formava
part del govern en el Consell de Mallorca. Consideren que aquesta és l’única solució i
demanen des de fa molts anys que l'equip de govern del Partit Popular informa de quin
model de gestió vol aplicar a la Residència, perquè a mesura que passin més anys el
dèficit s’anirà acumulant i, amb les pujades que s’hauran de fer al servei, els interessats
no podran assumir el seu pagament. Exposa que en deu anys el dèficit de la Residència
s'ha multiplicat per deu; durant tretze anys, suposa que per decisió política, no s'ha
aplicat l'IPC dels darrers anys en les tarifes dels preus públics de la Residència; l’any
passat, aquest ajuntament va fer el darrer intent institucional de traspassar la gestió al
Consell de Mallorca, i des de llavors estan esperant un informe del model de gestió que
l’equip de govern vol dur a terme respecte de la Residència, i encara no l’han rebut.
S'han invertit molts doblers en la Residència Miquel Mir no només en qualitat del servei,
sinó també en immobles. L'equip de govern ha d’explicar quin futur depara a la
Residència, la gestió de la qual porta des de fa quinze anys, perquè s’està creant molta
inestabilitat entre els usuaris, molts nervis entre els treballadors, arran dels anuncis que
s’han fet en els mitjans de comunicació sobre la possibilitat de privatització del servei.
Opina que, abans de sortir a la llum, la qüestió hauria d’estar tractada almanco en el
Patronat, que és el que té la màxima responsabilitat de gestió de la Residència. El Sr.
Moreno novament ofereix un màxim consens entre tots els grups polítics i la ciutat
inquera per exigir al Consell de Mallorca que assumeixi la gestió de la Residència Miquel
Mir. Òbviament s'han de negociar alguns temes, els llocs de treball actuals s'haurien de
mantenir, i també una quota de control per defensar les inversions que s'han fet durant
tots aquests anys; també que els ciutadans d'Inca tenguin preferència davant la
possibilitat d'entrar-hi. Per altra banda, i creu que tots hi estaran d'acord, és cert que la
pujada d’entre un 40-50% preserva la labor social que qui no en té no en pagui, però el
grup socialista vol reclamar la màxima que en pagui més qui en té més, que fins ara no
s'ha fet.
El Sr. García comenta que li resulta molt difícil trobar les paraules exactes per tal que no
es puguin interpretar de manera incorrecta, sobretot si tenen aquesta intenció. Han
parlat de difunts, de noces i ara de persones majors. Envers l'any 1997-1998 el grup
municipal dels Independents d'Inca, com a grup de l'oposició, va prendre la iniciativa i
va presentar a través d’una moció un reglament de funcionament de la Residència
Miquel Mir, perquè hi veia un problema, i el va proposar com una solució per minorar-lo.
Es va discutir el reglament i finalment es va aprovar, la qual cosa per al grup del Sr.
García va ser una passa endavant. Ara, el grup municipal del Partit Popular, que és el
mateix que en aquell moment governava, manifesta que no ha apujat les tarifes durant
quinze anys, i el Sr. García en desconeix el motiu, potser per qüestions polítiques, però
mentrestant s'han fet inversions amb aportacions externes, com per exemple amb els
200.000 € per ampliar la Residència. Considera que plantejar ara per qualsevol postura
discrepant a retirar el servei no és encertat i que serà pura demagògia. També hi ha una
fita intermèdia, i és que l'Ajuntament cedeix un solar per construir una residència que
podria absorbir absolutament la Residència Miquel Mir i es podia haver pactat a canvi de
la cessió si s’entenia que l'Ajuntament no pot assumir 1.000.000 € de dèficit. Partint
d'aquest principi s'han de cercar solucions, i la solució al dèficit no és la que proposa
l'equip de govern, sinó que suposa una recaptació de 30.000 €, que dins un dèficit
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d’1.000.000 € només es pot descriure com empipar aquell que paga, perquè ni
soluciona, ni inicia, ni resol el problema que l'equip de govern magnifica i que és real: el
dèficit de la gestió. Explica que una altra qüestió serà valorar si el dèficit s'ha d’assumir
o no. El Sr. García dubta si recaptar 30.000 € dins un dèficit d’1.000.000 € és un exercici
de responsabilitat o més aviat d’irresponsabilitat. Ara bé, és cert que l'equip de govern
no ha fet repercutir aquesta taxa durant quinze anys, i això sí que és una
irresponsabilitat, no haver fet cap estudi econòmic de cost i no haver-se preocupat
d'aquest dèficit, i el dèficit és dèficit en situació de bonança igual que en temps de crisi.
Si les taxes que s'han debatut anteriorment no havien de repercutir a tots els ciutadans,
si s’assumeix aquest dèficit sí que repercutirà a tots els inquers. Aleshores opina que la
solució no és apujar les taxes, sinó cercar un camí per a aquesta residència, que
actualment té un dèficit d’1.000.000 € pel fet que l'Ajuntament ha hagut d’assumir unes
competències que no li corresponen. Sempre ha dit que els serveis els han de pagar els
que en són responsables i que cadascú s'ha de fer càrrec del que li pertoca.
El Sr. Caballero vol fer una reflexió a tots els grups polítics, i és que continuen parlant
del dèficit de la Residència, i a vegades, sense voler-ho, poden donar a entendre que els
comptes no estan sanejats o que s'hi ha fet una mala gestió. Creu que és més adequat
parlar del cost, potser d'un cost addicional per part de l'Ajuntament, i no d'un dèficit, ja
que tothom és conscient que tot té un cost. De vegades, es carrega negativament un
tema i, sobretot quan es parla de temes socials, han de ser prou acurats.
Al grup del Sr. Caballero no li sembla malament anar actualitzant els preus de la
Residència any darrere any, però allò que no li sembla correcte és haver deixat de fer-ho
durant més de deu anys i apujar-los de cop com es fa ara, amb un augment molt
considerable, que en el temps que viuen encara es notarà més per aquelles persones
usuàries o familiars que els hagin d’assumir. Per tal de no incidir en allò de què ja s'ha
parlat abans, també estan d'acord que la proposta que fa l'equip de govern no és la
solució, sinó que se n'ha de parlar.
El Sr. Aguilar contesta que, evidentment, la proposta presentada no és la solució i que
els números parlen per si mateixos. Ara bé, s'ha de redreçar el rumb i començar per
aquí és posar una pedreta en el camí. Si miren només aquests 32.000 € respecte del
dèficit o el cost que ocasiona la Residència, és evident que no suposa res; en canvi,
implica molt quan es tracta de 32.000 € que s’estalvien de les arques de l'Ajuntament,
que al final és qui ho aporta a la Residència, i que l'any que ve seran molt necessaris,
perquè ajudaran a estabilitzar l’economia de l'Ajuntament, que és qui finalment es fa
càrrec de la Residència. La solució, com bé ha dit el Sr. Moreno, és que l’organisme o
administració competent es faci càrrec de la Residència, i amb això estan tots d'acord.
Després l'Ajuntament pot participar en la seva gestió, fer aportacions econòmiques i
subvencionar algunes actuacions, però la gestió l'ha de dur l’Administració competent.
Considera que s'ha de fer un front comú per tal d’aconseguir dur a terme aquesta
comanda.
Quant al model de gestió, el Sr. Aguilar explica que volen que sigui una residència
pública i que la gestioni l’Administració competent. Referent a l’augment del dèficit que
s'ha produït, no és degut a una mala gestió, sinó a la considerable disminució de
subvencions que arribaven d’administracions supramunicipals. Pel que fa a la
inestabilitat entre els usuaris, poden estar tranquils, ja que l'ajuntament continuarà amb
el servei i només apujarà la taxa a aquella gent que la pugui pagar, i que només
afectarà dotze residents en una xifra de 32.000 €. Quant als nervis entre els
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treballadors, l'Ajuntament no ha parlat mai d'un ERE, ni d’acomiadaments, ni de res
semblant, sinó que volen continuar donant el servei i tenen garantit el seu lloc de treball
fins a la data. Per altra banda, la Residència d'Inca és barata en comparació amb les de
la resta de municipis.
El Sr. Moreno exposa que fa molts anys que tots els grups polítics volen traspassar la
gestió de la Residència al Consell de Mallorca i comenta que, cercant en l’hemeroteca,
han trobat un titular que diu: “Rotger califica de inviable la gestión del geriátrico Miquel
Mir por su déficit millonario”, és a dir, que el dèficit de la Residència ja té història. Al Sr.
Moreno li agradaria saber per quin motiu no s'ha anat aplicant l'IPC anualment durant
els darrers tretze anys. Han calculat la mitjana d’aquests anys i casualment coincideix
amb el 40% que ara s’apuja la tarifa dels usuaris; així, la pujada del 40% s’hauria pogut
ajornar durant els darrers tretze anys. Ara és un cop massa fort per a aquesta gent que
desconeix si tendran o no recursos per poder assumir la pujada de 223 € cada mes.
El Sr. Moreno manifesta que, si tots coincideixen que la gestió ha de ser traspassada al
Consell de Mallorca, a partir d'aquest punt existeixen dues possibilitats: que el Consell
de Mallorca accepti portar la gestió o que no ho accepti. Si no ho fa, com ha estat fins
ara, voldrien conèixer si l'Ajuntament té pensada una alternativa, quin serà el model de
gestió que durà en aquesta residència municipal, perquè abans l'equip de govern ha dit
que en aquest cas s’haurien de prendre mesures dràstiques. La Residència no es troba
en una situació límit, però no podrà aguantar gaire temps més aquesta situació
econòmicament deficitària del seu cost. El Sr. Moreno incideix en la pregunta si l'equip
de govern té un pla B en el cas que el Consell de Mallorca no accepti fer-se càrrec de la
gestió de la Residència Miquel Mir i proposa deixar el tema damunt la taula per tal de
discutir i trobar entre tots els grups polítics la solució més adient a un problema que,
sense cap dubte, anirà en augment durant el proper exercici.
El Sr. García comenta que fa molts anys, com a mínim des de l'any 2000, que
discuteixen aquesta qüestió perquè ja es preveia que el resultat seria aquest. Sempre
han coincidit que la responsabilitat és del Govern balear o del Consell de Mallorca, però
mai han aconseguit trobar una solució, i no és lògic que l’assumpte dugui dotze anys de
negociacions. No es tracta d'un capritx de l'Ajuntament i que vulgui que el Govern
assumeixi una qüestió deficitària de l'Ajuntament d'Inca, sinó perquè té l’obligació de
fer-se’n càrrec. Reitera el seu desacord amb la pujada de les tarifes i considera que, si
com ha dit el Sr. Aguilar, 32.000 € són importants en el pressupost de l'Ajuntament, la
llàstima és que no sàpiguen quins són els comptes municipals perquè el Sr. Aguilar
necessiti 130 dies per contestar, i quan rebin una resposta sobre com està l’economia
de l'Ajuntament podran compartir amb ell si aquests 32.000 € són vitals. Però, de
moment opina que no ho són, i li podria enumerar una sèrie de despeses que es podrien
suprimir fins i tot superiors als 32.000 €. No poden donar suport a la proposta perquè
entenen que la gestió de l'Ajuntament és global, i no picotejant. El Sr. Aguilar està molt
capacitat per apujar les taxes i fins i tot per crear-ne de noves, malgrat que no per
explicar al seu grup quina és la situació econòmica de l'Ajuntament.
El Sr. Caballero aclareix que quan abans ha comentat que els pareixia un augment
considerable, volia dir que, si l’increment s’hagués duit a terme anualment des de l'any
1999, no haurien de fer ara aquesta pujada d’entorn al 40%, que considera elevada. Per
altra banda, quant a la preocupació dels usuaris, el Sr. Caballero vol recalcar que va
sortir una notícia en la premsa que deia que l'Ajuntament volia privatitzar el servei, i
també és cert que després el batle ho va desmentir, però el cas és que aquestes
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notícies generen intranquil·litat. De fet, cada vegada que surt un polític dient que no cal
preocupar-se de res, comença a tremolar.
El Sr. Batle comprèn la situació d’intranquil·litat que es genera, però la realitat és que
aquesta situació de nervis i tensió es viu actualment al carrer, perquè lògicament
tothom es preocupa pel seu lloc de treball. Són conscients que durant tretze anys no
han apujat les taxes, així com de l’oferiment que ha fet el Sr. Moreno, però el problema
és que no només depèn de la bona predisposició de tots. El Sr. Batle no tendria cap
problema a no apuja-les, però considera que no és viable en vistes al futur. No tenen un
pla B, sinó únicament un pla que és que la Residència Miquel Mir actualment està
suportada per les taxes dels usuaris i l'Ajuntament es fa càrrec de les despeses que no
pot cobrir el Patronat. Explica que l’IMAS subvenciona 1.350 € de les quinze places
concertades, que no cobreixen el 100% del cost i que generen un dèficit de 650 € que
cobreix l'Ajuntament. Suprimir les places referides significaria suprimir personal, la qual
cosa genera nervis i tensió, i com a batle va explicar que aquesta seria la darrera
possibilitat que es plantejaria. A dia d’avui té la sensació que és molt complicat que una
institució supramunicipal doni suport a la proposta; l'any passat ja va ser complicat i
aquest, amb la situació de crisi en què es troben, encara ho veu més difícil. La
consellera té molt bones paraules i una bona predisposició, però per a l'any 2012 ja es
va negar. Fa tretze anys, quan la Residència tenia un caire religiós, en un moment en
què ells governaven, potser s’equivocassin en decidir passar-la a municipal, i assumiren
un dèficit de 100.000 € que en aquell moment no era important, entenent que era un
servei per a les persones majors, i especialment per als que no tenen recursos. Poden
deixar aquest punt damunt la taula, com proposa el Sr. Moreno, i no cobrar aquests
32.000 €. Ara bé, considera que no és la solució i que, si no van fent passes en positiu,
no s’avançarà. Comenta que avui tenen un dèficit d’1.000.000 €, quan fa deu anys
només parlaven de 100.000 €, perquè arribaven moltes ajudes. La Residència comarcal
d'Inca està construïda per grans dependents i adaptar l’edifici actual d'Inca era
impossible. Explica que a Manacor varen esbucar l’edifici que existia i que dins el mateix
solar feren un nou; això a Inca no era possible perquè no complia els requisits. Han
deixat de col·laborar en els especials del bàsquet que es fan en la premsa i que costen
600 €; varen tancar el Claustre de Sant Domingo els horabaixes del mes d’agost per
estalviar 1.800 €; és a dir, es van fent passes en positiu, però no són suficients.
Aleshores, el pla B és que mentre l'Ajuntament ho pugui suportar no tancarà la
Residència Miquel Mir, aquesta és la tranquil·litat que vol transmetre als usuaris i als
treballadors. Però, s'han de prioritzar les despeses perquè la Residència pugui ser viable
i, evidentment, s’haurà de retallar més d’altres partides. Al Sr. Batle li agradaria poder
traspassar-ho tot a la Residència comarcal i quedar-se només amb un centre de dia,
però la Residència té un servei en marxa i, si l’altra Administració no accepta assumir la
seva gestió, l'Ajuntament no hi pot fer res més i no hi veu solució. Repeteix que no hi ha
pla B i que, si el Consell de Mallorca i el Govern balear no accepten dur la gestió,
l'Ajuntament d'Inca no tancarà la Residència Miquel Mir.
El Sr. Moreno creu en la possibilitat de cercar entre tots una solució. El Sr. Batle és qui
evidentment ha mantingut els contactes amb el Consell de Mallorca i amb el Govern
Balear. Opina que s'ha arribat a aquesta situació perquè no s'han pres decisions durant
tota una sèrie d’anys.
El Sr. Batle explica que el dèficit ha anat augmentant a mesura que han deixant de
rebre subvencions. Argumenta que les decisions no depenen només d’ells, sinó que
també hi ha qui ha pres la decisió de deixar d’enviar les subvencions. A la Residència hi
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ha 25 places municipals, 8 de les quals no paguen res, 5 paguen en base a la seva
pensió i les 12 restants poden pagar el 100% del cost.
El Sr. Caballero se suma a tots aquells grups polítics que vulguin lluitar per aquest tema
i per qualsevol altre que sigui beneficiós per al ciutadà. Li sembla bé la proposta de
deixar-lo damunt la taula i fer un front comú.
El Sr. García interpreta que tots estan d'acord amb el que s'ha de fer. Aleshores, demana
que s’ajustin a parlar únicament del Consell de Mallorca, del Govern balear i de
l'Ajuntament, independentment de qui governi, i discutir el que diu la normativa de
competències; però, està molt clar que la competència i la despesa depèn del Govern
balear. El dia del Patronat va demanar una informació de la Residència comarcal que no
se li ha facilitat. Tot està debatut i no cal continuar parlant del mateix des de fa deu
anys. El Sr. García suggereix que es demani un informe tècnic, fins i tot extern, sobre la
sortida tècnica jurídica de convenis que existeixen d’exigir que això es dugui a terme.
El Sr. Batle, encara que avui no hi veu una altra sortida viable, creu que podrien deixar
la proposta damunt la taula i prendre una decisió consensuada entre tots.
Atès que els regidors presents no hi tenen res més a objectar, acorden deixar la
proposta damunt la taula.
10.
DICTAMEN PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE GESTIÓ
DELS PREUS PÚBLICS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE L’IMAF
Els reunits consideren el Dictamen per a la modificació de les normes de gestió dels
preus públics per a la realització d’activitats de l’IMAF, de data 24 d’octubre de 2011, i
que transcrit textualment diu:
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA CONJUNTA D'URBANISME I D'ECONOMIA I HISENDA
La Comissió Informativa conjunta d'Urbanisme i d'Economia i Hisenda, reunida en sessió de dia 24 d'octubre
de 2011, informà favorablement la següent proposta d'acord:
<<PROPOSTA DEL REGIDOR D’ESPORTS DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE GESTIÓ DELS PREUS
PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE L’OA IMAF DE L’AJUNTAMENT D ’INCA
Proposta del regidor d'Esports i vicepresident de l’OA IMAF relativa a la proposta d’acord provisional de
modificació del determintats preus públics per a la realització d'activitats i programes de l'Organisme
Autònom Institut Municipal d'Activitat Física (d'ara endavant OA IMAF), que té com a objectius, per una
banda, adaptar a les necessitats demandades l’oferta de serveis que es vol donar, adaptar les tarifes als
costos del servei de conformitat amb l’art 47 del mateix cos legal, i finalment mantenir el camp de les
bonificacions.

1.

En compliment del que disposa els articles 41 al 47 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes Locals (RD leg.2/2004, de 5 de març), en relació amb l’art. 127 del mateix cos legal, que
s'acordi amb caràcter provisional la modificació de determinats preus públics per a la realització
d'activitats de l'OA IMAF, de la següent manera:
Realització d’activitats durant les vacances de Nadal programa “Nadal Esportiu”:
Activitat
Nadal esportiu usuaris matriculats IMAF
(s'entén matriculats a les Escoles Esportives

Tarifa
3,00
€/dia
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Municipals)
Realització d’activitats durant les vacances de Pasqua, programa “Pasqua Esportiva”:
Activitat
Pasqua Esportiva usuaris matriculats IMAF
(s'entén matriculats a les Escoles Esportives
Municipals)

Tarifa
3,00
€/dia

2.

Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança
continguda en l’annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major tirada de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins els quals els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions oportunes.

3.

Finalitzada la referida exposició, aquesta Corporació adoptarà l'acord definitiu, contestant en el seu
cas les reclamacions presentades i aprovant la redacció definitiva de l'ordenança. En el cas que no es
presentin reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense
necessitat d'adoptar-se altre acord.

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals.
Inca, 24 d'octubre de 2011. El regidor d'Esports. Andreu Gili Vizcaíno. El president de la Comissió.”
“MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE L’OA IMAF DE L’AJUNTAMENT D ’INCA (d'ara endavant OA IMAF)
Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament
1.

De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41 ambdós de l’RD
legislatiu2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament
d'Inca continua exigint el preu públic per a la realització d’activitats de l’Institut Municipal d’Activitat
Física de l’Ajuntament d’Inca, que es regularà mitjançant la present ordenança.

2.

Objecte. Constitueix l’objecte d’aquest preu públic l’assistència i realització de les activitats que
posteriorment es relacionen.

Article 2n. Subjecte passiu
1.

Estan obligats al pagament del preu públic, regulats en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn per
la realització de les activitats esportives i els serveis prestats per l’OA IMAF.

2. També restaran obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que sol·licitin per a elles o per a
terceres persones qualsevol dels serveis, prestacions o activitats assenyalats a l'article 3r d'aquesta
ordenança.
Article 3r. Tarifes
Les tarifes a aplicar seran les següent:
Realització d’activitats durant la temporada esportiva d’hivern (d'octubre de l'any en curs a maig de l'any
següent):
Inscripció (d’octubre a octubre). Inclou
assegurança d'accidents
Assegurança d’accidents esportius
Durada
Activitats de 60’/setmana

20 €
5€
Tarifa mensual
6€
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Activitats de 120’/setmana
Activitats de 180’/setmana
Activitats de 240’/setmana
Tarifes específicament de Tennis:
Durada
Activitat de 60’/setmana
Activitat de 120’/setmana

12 €
18 €
20 €

Tarifa mensual
18 €
30 €

Realització d’activitats durant les vacances de Nadal programa “Nadal Esportiu”:
Activitat
Nadal Esportiu nous usuaris
Nadal esportiu usuaris matriculats IMAF
(s'entén matriculats a les Escoles Esportives
Municipals)
Assegurança d’accidents esportius

Tarifa
7,00 €/dia
3,00 €/dia
5€

Realització d’activitats durant les vacances de Pasqua, programa “Pasqua Esportiva”:
Activitat
Pasqua Esportiva nous usuaris
Pasqua Esportiva usuaris matriculats IMAF
(s'entén matriculats a les Escoles Esportives
Municipals)
Assegurança d’accidents esportius

Tarifa
7 €/dia
3,00 €/dia
5€

Realització d’activitats esportives durant les vacances d’estiu, programa “Esportiueig”:
Activitat
Esportiueig
Assegurança d’accidents esportius

Tarifa
35 €/setmana
5€

Article 4t. Increments, reduccions de quotes i exempció de pagament
A.- Increments:
Increment d’un 30% als usuaris sol·licitants no empadronats a Inca (només aplicable als preus mensuals
de cada activitat)
B.- Reduccions de quotes i exempcions (aplicables només a la tarifa mensual):
Nota comú: totes les reduccions i/o bonificacions (punt 2 i 3 de l'article 3r apartat B) només seran aplicables
a usuaris residents (empadronats) en el municipi.
Famílies nombroses:
Les famílies nombroses acreditades gaudiran dels següents coeficients reductors:
◦ De categoria general demostrable: 25% de reducció
◦ De Categoria especial demostrable: 50 % de reducció
Les reduccions de quotes i l'exempció de pagament per causes econòmiques dels sol·licitants, remesos
pels serveis socials municipals, s'aplicaran d'acord amb el Reglament de prestacions no tècniques de
serveis socials vigent, amb l'informe previ dels Serveis Socials.
L’import bonificat resultant serà assumit, en aquest cas, pel Departament de Serveis Socials
Municipals.
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Coeficients reductors especials: (destinats
mensuals/setmanals de cada activitat)
o
o

a

empadronats

i

només

aplicable

als

preus

10% de reducció a partir de 2 membres d’una mateixa unitat familiar
10% de reducció a partir de la inscripció a 2 activitats diferents

Persona amb minusvalidesa reconeguda:
- 50%de reducció als sol·licitants amb la condició de minusvàlids, que a més compleixin els
següents requisits:
La sol·licitud es formularà al departament de serveis socials municipal, que serà l’òrgan encarregat de
resoldre i de proposar la bonificació aplicable, mitjançant informe, d’acord amb els barems establerts.
Aquesta sol·licitud anirà acompanyada d’un informe mèdic que acrediti la conveniència de realitzar
l’activitat escollida en relació amb la incapacitat declarada. A més, es comprovarà que els rendiments de
la persona que sol·licita l’activitat i la resta de persones que formen part de la seva unitat familiar no
superen el Salari Mínim Interprofessional (SMI), segons el següent barem:
A) no superar els rendiments establerts a continuació:
Que la renda total percebuda pels membres de la unitat familiar, segons els criteris de la llei reguladora
de la renda de persones físiques, no superen el salari mínim interprofessional (SMI), segons el següent
barem:
Unitats familiars de 1 membre, sense superar una vegada l’SMI.
Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades l’SMI.
Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 l’SMI.
Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades l’SMI.
Per cada membre més s’aplica un índex de + 0,5…
B) aportar un informe mèdic que acrediti la conveniència de realitzar l’activitat escollida en relació amb la
incapacitat declarada.
Per acord del departament de serveis socials municipal, es podrà determinar un percentatge variable de
reducció, una vegada estudiat l’informe preceptiu, quan el sol·licitant acrediti que els seus rendiments no
superen l’SMI en relació amb el barem establert anteriorment.
L’import bonificat resultant serà assumit, en aquest cas, per l'OA IMAF.
En aquells casos en què la corporació municipal formuli la petició, es resoldrà particularment pel president
del Consell d’Administració de l'OA IMAF i en els seu cas pel vicepresident.
Nota comú aplicable a totes les reduccions vigents en les diferents ordenances fiscals reguladores de les
taxes o normes de gestió reguladores dels preus públics en relació al concepte d’unitat familiar:
En relació amb l’aplicació de les reduccions vigents en el sistema tributari municipal s’entén per unitat
familiar el conjunt de les persones que conviuen en un mateix immoble, estiguin o no incloses en el mateix
llibre de família, tot amb referència al primer dia natural de cada exercici.
Les referides dades s’acreditaran amb el certificat de convivència municipal. La referida acreditació no
produirà efectes si s’observa que en l’històric de persones que conviuen en el domicili d’empadronament
objecte de la reducció consta la baixa de qualsevol persona en el quart trimestre de l’exercici i l’alta de la
mateixa persona a partir del segon dia natural de l’exercici.
Article 5è. Cobrament i devolucions.
1.
La recaptació de les tarifes la realitzarà l'IMAF, mitjançant domiciliació de rebuts, ingrés directe al
compte corrent de l’Organisme Autònom IMAF o bé pagament directe en metàl·lic.

2.

Les remeses bancàries (càrrecs de rebuts) s’ordenaran dins dels cinc primers dies de cada mes. La
quota d’inscripció, que és de 20€/usuari, i la mensualitat d'octubre es realitzaran per ingres directe
al compte corrent de l'Organiseme Autònom IMAF.
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3.

Les quotes que per qualsevol causa no s’hagin ingressat s’han d’exigir per la via de constrenyiment
en la forma prescrita pel Reglament general de recaptació i per les normes que el complementin o
el substitueixin.

4.

La renúncia a la prestació del servei (baixes) es formalitzarà per escrit, segons el model annex. Les
renúncies (baixes) hauran de ser notificades i registrades a l’OA IMAF abans de l’últim dia de cada
mes.

5.

Si per motius aliens a l’OA IMAF l’usuari inscrit es volgués donar de baixa, no tendrà dret a la
devolució de la tarifa abonada, llevat que la renúncia a la prestació del servei (baixa) hagi estat
notificada abans de l’inici de l’activitat.

6.

Les devolucions es tramitaran de la forma habitual, amb la sol·licitud prèvia de la persona
interessada.

7.

L’OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant els convenis de col·laboració aprovats amb els clubs
esportius locals, podrà estipular que la persona que presti el servei (en aquest cas el club esportiu)
procedeixi al cobrament dels preus públics establerts a l’article 3r.

Article 6è. Infraccions i sancions tributàries
En matèria d’infraccions i la seva corresponent sanció, cal tenir en compte el que disposa la legislació
sobre règim local i disposicions complementàries o
supletòries.
La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes defraudades
no prescrites.
Disposició final
En tot allò que no és previst en aquesta ordenança s’hi aplicarà el que s’estableix en la vigent Llei de
règim local i altres disposicions.
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. El seu període de vigència s'ha de mantenir fins que s'esdevingui la seva
modificació o la seva derogació expressa.
Disposició derogatòria
Amb l’entrada en vigor de la present ordenança quedarà derogada l’ordenança reguladora dels preus
públics per a la realització d’activitats de l'OA IMAF (BOIB 84 de data 17/06/08)”.
“ESTUDI ECONÒMIC DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE L’IMAF DE L’AJUNTAMENT D ’INCA
A. Per realitzar l’estudi econòmic s’ha tingut en compte:

•
•
•
•
•

Cost dels monitors/tècnics esportius de cada activitat o programa
Coordinació de les activitats ¼ del sou
Neteja: costos de neteja sense productes (2 h/dia)
Assegurança: anual 5 €/usuari
Material: destinat a l’ensenyament (material didàctic)

•

El càlcul dels ingressos es realitza amb les noves tarifes proposades:
Nadal esportiu i Pasqua esportiva usuaris IMAF: 3,00 €/dia

Observacions: no s'han tingut en compte les despeses indirectes de:
•

direcció tècnica del programa

43

•

despeses de gestió administrativa

•

amortització material ni instal·lacions
de manteniment
de productes de neteja

•
•

B. Configuració de l'activitat o programa
Programa Nadal Esportiu
Edats: Nascuts entre el 07 i el 97 (inclosos)
Activitats: jocs, esports i activitats de recreació
Dates del servei: 27,28,29 i 30 de desembre i 2, 3,4 i 5 de gener
Inici: 27 de desembre
Horari del servei: de 9 a 13 h
Servei de guarderia: de 7.30 a 9 h i de 13 a 14 h
Lloc: Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas
Informació/inscripcions: oficines de l’IMAF. C/ dels Sabaters, s/n. Tel. 971504216 /971883079
Places: 150
Programa Pasqua Esportiva
Edats: Nascuts entre el 07 i el 97 (inclosos)
Activitats: jocs, esports i activitats de recreació
Dates del servei: 10, 11, 12 i 13 d'abril
Inici: 10 d'abril
Horari del Servei: de 9 a 13 h
Lloc: Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas d'Inca
Informació/inscripcions: oficines de l’IMAF. C/ dels Sabaters, s/n. Tel. 971504216 /971883079
Places: 150
C. Previsió de despeses i ingressos:
Programa Nadal Esportiu 2011-12
DESPESES
Cost dels monitors (10 monitors + 1 monitor
responsable) 6h/dia x 8 dies

3.428,00 €

Assegurança 5 €/usuari (previsió de 40 nous
usuaris a Nadal Esportiu

200,00 €

Material didàctic

200,00 €

Assegurança RC

200,00 €

Neteja

450,00 €

Coordinació de l'activitat (personal IMAF)

200,00 €
Total 4.678,00 €

INGRESSOS (aplicant la nova tarifa)
120 usuaris IMAF x 3,00 €/dia x 8 dies

2.880,00 €

30 nous usuaris x 7,00 €/dia x 8 dies
Resultat previst Nadal Esportiu 2012 (ingressos-despeses):
Previsió d'Ingressos
4.560,00 €

Previsió de despeses
4.678,00 €

1.680,00 €
Total 4.560,00 €

Resultat previst
-118,00 €

Resultat real executat Nadal Esportiu 2010-11 (ingressos-despeses):
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Ingressos executats
1.076,50,00 €

121 alumnes IMAF gratuït: 0 €
24 nous alumnes: 1.076,50 €
4 alumnes de serveis socials

Despeses executades
5.050,00 €
Desglossament:
- Monitors (10 dies): 4.100,00 €
- Altres: 950,00 €

Resultat previst
- 3.973,50,00 €

10 monitors x 360 €
1 monitor coordinador x 500 €
10 dies

Programa Pasqua Esportiva 2012
DESPESES
Cost dels monitors Pasqua Esportiva (10
monitors + 1 monitor responsable) 6 h/dia x 4
dies

1.714,00 €

Assegurança 5 €/usuari (previsió de 40 nous
usuaris a Pasqua Esportiva

200,00 €

Material didàctic Pasqua Esportiva

150,00 €

Assegurança RC

150,00 €

Neteja Pasqua Esportiva

250,00 €

Coordinació de l'activitat (personal IMAF)

200,00 €
Total 2.664,00 €

INGRESSOS (aplicant la nova tarifa)
120 usuaris IMAF x 3,00 €/dia x 4 dies

1.440,00 €

30 nous usuaris x 7,00 €/dia x 4 dies
Resultat previst Pasqua Esportiva 2012 (ingressos-despeses):
Previsió d'Ingressos
2.280,00 €

Previsió de despeses
2.664,00 €

840,00 €
Total 2.280,00 €

Resultat previst
-384,00 €

Resultat real executat Pasqua Esportiva 2011 (ingressos-despeses):
Ingressos executats
1.020,00 €

Despeses executades
3.344,00 €

Resultat previst
- 2.324,00 €

Desglossaments:
- Monitors (4 dies): 2.444,00 €
- Altres: 950,00 €
139 alumnes IMAF gratuït: 0 €
34 nous alumnes: 1.076,50 €

12 monitors 2.194 €
1 monitor coordinador x 250 €
4 dies

Inca, 19 d'octubre de 2011. El tècnic d’Esports, sign. Salvador Soberats Gamundí. La interventora, sign.
Francisca Martorell Pujadas.”

El Sr. Aguilar explica que es tracta de la imposició d'una nova taxa pel motiu que la
prestació d'aquest servei era deficitària, tal com es veu reflectit en l'estudi econòmic
realitzat pels tècnics municipals, que llança un dèficit al programa Nadal Esportiu 2010/11
de 3.973 euros i al programa de Pasqua 2011 de 2.324 euros. Amb l'aplicació de la nova
taxa de 3 euros per dia aquest dèficit se situa previsiblement per al programa de Pasqua
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2012 en 384 euros i per al programa de Nadal, en 118 euros; és a dir, seguirà essent
deficitari per a l'Ajuntament. Tampoc es modifica l'actual sistema de bonificacions i
exempcions previstes, i que són concedides amb informe favorable previ dels Serveis
Socials.
El Sr. Moreno manifesta el seu desacord perquè estan davant l’eliminació d'una prestació
que fins ara s’estava donant exclusivament als usuaris de les escoles municipals i que era
una de les qüestions que feia que hi hagués molta participació de menors de dotze anys,
no principalment perquè tenien la gratuïtat d'aquestes estades esportives, sinó perquè
s’estava prestant un bon servei. No poden estar d’acord amb l’eliminació d'un servei ni
poden tampoc avaluar al 100% com afectaria aquesta modificació perquè no saben si,
dins la tarifa de preus públics que enguany ja s'ha pagat, hi havia un percentatge que fes
referència al tema de la seva participació en aquestes dues estades esportives. També
desconeixen si els usuaris, en el moment de fer la matrícula, sabien que això s’eliminaria,
i suposa que no perquè es pren la decisió ara i no quan varen fer la matrícula. Aleshores
opinen que aquesta iniciativa s’hauria d’haver plantejat pel setembre, abans de fer les
matrícules. Per al grup socialista és qüestió de filosofia i de prioritats, prefereixen tenir un
dèficit de 6.000 euros i que es puguin donar totes aquestes activitats als membres de les
escoles esportives municipals en lloc de gastar-los, per exemple, en la challenge que va
tenir lloc fa quinze dies o en un dinar que va costar 800 euros amb un porter del Reial
Madrid.
El Sr. Batle comenta que aquesta filosofia ha canviat i que ja no podran col·laborar amb la
challenge ni amb unes altres coses amb les quals abans col·laboraven, perquè han de fer
un exercici de responsabilitat i avui la realitat fa prioritzar la despesa.
La Sra. Horrach i el Sr. Caballero s’absenten de la sala de plens.
La Sra. Barceló explica que el seu grup tampoc està d'acord amb la proposta, perquè
entenen que no només és un tema de recursos, sinó de criteris. Aquests nins són
residents d’Inca i les seves famílies ja paguen els seus imposts, la inscripció anual i la
quota mensual per realitzar aquesta activitat. Consideren que el servei no s'ha de pagar.
Han de tenir en compte que també compleix una funció social, i no només han de dir que
es dóna un servei que s'ha de pagar, sinó que té una finalitat que és l’ocupació del temps
lliure amb l’esport. Explica que és un temps d’oci i de vacances que tenen els al·lots i
l'Ajuntament dóna la possibilitat que el tenguin ocupat practicant l’esport. Per altra
banda, quant a la challenge, l'equip de govern per segons quines coses mira prim i per
unes altres no hi mira gens, es varen gastar 6.000 euros en una challenge que va passar
pel carrer de Jaume I i ara es mira prim per una partida que no suposa ni 5.000 euros.
Entenen que és un assumpte important fins i tot si la partida resultàs deficitària, i que les
famílies inqueres no poden incrementar més aquest tipus de despeses.
El Sr. Rodríguez manifesta que no són temps per apujar els preus a la gent del carrer, i
això suposa una puja de 0 a 100. Aquest servei es venia donant de franc als usuaris que
estaven apuntats als cursos que es realitzen per part de l'Ajuntament al llarg de l'any, i el
seu grup considera que s'ha de continuar de la mateixa manera. No entenen com amb
aquests números i amb aquesta puja l'equip de govern va poder sortir al carrer a fer una
roda de premsa dient que no apujaven taxes ni imposts; avui han pogut comprovar que
les paraules de fa uns dies no s’ajusten a la realitat. Per altra banda, creu que des d'un
ajuntament endeutat com és l'Ajuntament d'Inca, que va arribar als 20.000.000 euros, no
és gaire normal que es paguin challenges, ja sigui per valor de 6.000, 8.000, 12.000 o
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18.000 euros, sinó que allò més normal seria que no es pagassin.
El Sr. Aguilar contesta que el que s'ha fet és una avaluació de la despesa que generen els
dos programes de Nadal i Pasqua i s'ha actualitzat per tal que el servei no resulti
deficitari, és a dir, es continuarà donant el servei i únicament s’incrementarà en tres
euros diaris la taxa als usuaris que estan inscrits a l’IMAF durant tot l'any; una taxa
econòmica respecte del servei que s’ofereix i bastant bonificada comparant amb els
usuaris que no estan matriculats a l'IMAF, que tenen una taxa diària de vuit euros. Per
aquest motiu, entenen que no es perjudica a ningú i que es dóna un bon servei a la
societat.
El Sr. Moreno repeteix que és una qüestió de filosofia, ja que fa només quinze dies que es
varen pagar 6.000 euros per aquesta volta ciclista que va passar per Jaume I, en el mes
de juny es varen pagar 18.000 euros més per la challenge que es fa en el mes de febrer, i
el proper diumenge, amb motiu de la segona fira, hi haurà un xou de cotxes que costa
prop de 6.000 euros més. És a dir, és una qüestió de filosofia totalment contrària a la del
grup socialista, i estarien molt contents si en el proper exercici pressupostari del 2012
l'equip de govern anàs més acostat a la seva filosofia de prioritzar, sobretot en matèria
esportiva, a on sempre han reivindicat que es doti amb més pressupost l'IMAF ja que
sempre ha estat el germà abandonat de l’equip de govern.
Seguidament es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots
a favor del grup municipal del Partit Popular i nou (9) vots en contra del grup municipal
del PSIB-PSOE, grup municipal dels Independents d'Inca i grup municipal del PSMIniciativa Verds.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen per a la modificació de les
normes de gestió dels preus públics per a la realització d’activitats de l’IMAF.
11.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE
CONGELACIÓ DELS IMPOSTS I TAXES MUNICIPALS

RELATIVA

A

LA

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (19).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a la congelació
dels imposts i taxes municipals, de data 14 d’octubre de 2011, la qual transcrita
textualment diu:
“El grup municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara d’allò establert a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 97.3 i del
Reglament orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent proposició per a la congelació dels imposts
i taxes municipals:
Durant el present any 2011, dins el context de recessió que sofreix la nostra comunitat, la situació
econòmica de la ciutat s'ha agreujat de forma molt significativa. De fet, Inca és el municipi més afectat
per l’atur a les illes Balears.
Aquesta situació, que afecta nombroses famílies que estan passant per vertaders problemes per arribar a
final de mes, fa necessària una resposta contundent i responsable per part de l'Ajuntament d'Inca.
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De fet, molts inquers ja no poden suportar major pressió fiscal i per tant és imprescindible no dur a terme
noves pujades d’imposts.
Certament, als darrers anys, la càrrega impositiva que han de suportar els ciutadans d’Inca ha augmentat
de forma totalment desmesurada. Tan sols la recaptació dels imposts directes (contribució, impost de
vehicles, plusvàlues...) s’ha vist duplicada, passant de recaptar poc més de 5 milions d’euros el 2005 a
quasi 10 milions el 2010. La resta d’imposts i taxes, per la seva banda, ha augmentat un 47%.
Aquestes dades, comparades amb l’evolució de l’índex de preus del consum (IPC), que des de juliol de
2005 al mateix mes de 2010 va ser d’un 14,8%, reflecteixen una clara desviació en la qual el ciutadà es
veu clarament perjudicat, atès que l’augment d’ingressos de les famílies es veu generalment vinculat a
l’índex de preus de consum.
L’augment de la recaptació de la contribució es va produir per la decisió de l'equip de govern del grup
municipal del Partit Popular de mantenir el tipus de gravamen al 0,65%, una vegada realitzada la revisió
cadastral, a l’any 2003, que va suposar triplicar el valor dels immobles de la ciutat.
Aquest fet ha suposat incrementar la recaptació de la contribució entre el 2005 i el 2010 en un 107%,
passant de recaptar 3,7 milions d’euros a quasi 7,7 milions d’euros.
Després de negar aquests fets durant anys, l’equip de govern del grup municipal del Partit Popular va
acceptar la proposta del grup municipal del PSIB-PSOE de rebaixar el tipus impositiu fins al 0,57%
atenuant les pujades constants produïdes els anys anteriors.
No obstant això, de cara al pròxim any, la previsió de l’equip de govern és d’augmentar l’impost de la
contribució novament un 10%, quan el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles 16 i 19 la possibilitat de
modificació de les ordenances fiscals.
Per tant, des del grup municipal socialista, considerem imprescindible fer un esforç per tal d’aconseguir
no augmentar la pressió fiscal als ciutadans afavorint la recuperació econòmica. Per tot això, és
necessària la rebaixa del tipus de gravamen de la contribució del 0,57% actual al 0,55%, amb l’objectiu
d’anul·lar la pujada prevista.
Per tots aquests motius, el grup municipal del PSIB-PSOE presenta a la consideració del Ple d’aquesta
corporació la següent proposta d'acord:
PRIMER:

L’Ajuntament d’Inca acorda mantenir congelats, durant l'any 2012 els diferents impostos i
taxes municipals.

SEGON:

L’Ajuntament d’Inca acorda modificar el tipus de gravamen actual del 0,57% vigent al 0,55%
per tal d’aconseguir que l’any 2012 els ciutadans d’Inca no vegin augmentat el seu rebut de la
contribució urbana.”

El Sr. Ramis comenta que el Ple al qual assisteixen avui és especialment contradictori, ja
que s’estan aprovant mesures que podrien dir que són positives per al municipi i
d’altres que són clarament negatives. Entres les positives, es trobaria la modificació del
coeficient de l'IBI que es redueix, l’aprovació del servei d’enterrament el cap de
setmana i facilitar el pagament avançat de l'impost de vehicles; entre les negatives, es
troba aquest avançament que no suposa un descompte, perquè si el contribuent es
retarda a l’hora de pagar se li aplica un recàrrec, i els enterraments o casaments en cap
de setmana que suposen pagar una nova taxa. El Sr. Ramis proposa una esmena de
suprimir el segon apartat de la seva moció relativa a modificar el tipus de gravamen del
0,57% al 0,55%, atès que ja s'ha produït la seva aprovació, i per la qual cosa mostra el
seu agraïment a l'equip de govern per introduir aquesta modificació. Per altra banda,
haurien de mantenir el primer punt afegint les paraules “i preus públics municipals”, ja
que aquest ajuntament té una problemàtica molt greu, perquè arrossega un
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endeutament molt fort que es va produir en temps de bonança quan entraven en
l’Ajuntament més ingressos que mai i es va gastar més d’allò que s’ingressava.
El Sr. Caballero s’incorpora a la sala de plens.
El Sr. Ramis comenta, quant als 32.000 euros que semblen tan imprescindibles per a
l’Ajuntament, que el fan reflexionar i pensar que no es va fer una bona gestió, i ara tots
els ciutadans hauran de pagar per aquesta mala gestió que el batle ha reconegut, la
qual cosa l’honra; però, la realitat és que des de l'any 2004 a l'any 2010 els imposts
directes es varen duplicar, i ara, entre imposts i taxes s’està pagant més d'un 55% del
que es pagava en el 2004. Actualment l'Ajuntament està ingressant un 55% més que
l’any 2004, i en canvi no és suficient, perquè han creat unes obligacions de pagament
que són inassumibles, i ho haurien d'haver pensat abans de fer aquelles infraestructures
que contínuament suposen unes despeses anuals. Així mateix, està convençut que
abans d’acabar l’any duran a terme noves pujades i reclama a l'equip de govern una
reflexió, que els ciutadans no paguin els errors dels polítics i que, des del govern
municipal, es trobin solucions que no suposin noves càrregues municipals d’imposts i
puguin fer front a les despeses corrents que té la corporació.
El Sr. García manifesta que es tracta d’una declaració general amb la qual, en conjunt,
hi podrien estar d'acord, però en les intervencions anteriors ja han comentat la forma de
solucionar algunes qüestions apujant lleugerament certes taxes. Per tant, han comentat
aquesta possibilitat en funció de cas per cas i, atès que sempre pretenen tenir una certa
coherència entre allò que diuen i allò que fan, no estaria bé que en aquest moment
votassin a favor d'aquesta qüestió. A més, la seva tradició quant als imposts i taxes ha
estat sempre molt reflexiva, i podrien demanar també no només la seva congelació,
sinó també la retirada de l'impost de plusvàlues, ja que el grup municipal del Partit
Popular i el grup municipal del PSIB-PSOE la varen posar dient que hi havia bonança
econòmica en tema de construcció immobiliària, i per aquesta mateixa raó ara es podria
eliminar, ja no congelar, sinó suprimir imposts. Evidentment, tot això es pot estudiar,
però cal que es posi damunt la taula la vertadera situació econòmica de l'Ajuntament, i
no ocultar-la i anar contínuament apujant les taxes.
El Sr. Rodríguez manifesta que des del seu grup ja han exposat el seu parer durant el
plenari; ara bé, si el grup municipal del PSIB-PSOE està tan segur que al llarg de l'any es
produiran altres puges i ho ha sabut per part d’algun membre de l'equip de govern,
aleshores li agradaria escoltar el regidor d’Hisenda i el Sr. Batle quant si tenen intenció
d’apujar les taxes.
La Sra. Horrach s’incorpora a la sala de plens.
El Sr. Batle contesta que la Moció presentada pel grup socialista neix d'una falsedat
quan en nom de l'equip de govern expressa literalment que “la previsió de l’equip de
govern és d’augmentar l’impost de la contribució novament un 10%”. L’equip de govern
no ho ha afirmat mai, i “novament” significa que ja ho havien apujat anteriorment, la
qual cosa tampoc és certa. Ningú de l'equip de govern i molt manco el regidor
d’Hisenda ha dit que apujarien novament el 10%; allò que s'ha apujat és la valoració
cadastral, i s'ha modificat el tipus de gravamen per tal de congelar l'impost. El Sr. Batle
reconeix que cometen errors, però no ha qualificat mai la seva com una mala gestió.
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El Sr. Batle contesta al Sr. Ramis que ell mateix ha estat quatre anys senador, que tant
el Congrés com el Senat espanyols han comès molts errors; varen apujar l'IVA un 2%, no
varen reconèixer la crisi l'any 2008 abans de les eleccions generals, enviaren 9.000.000
euros per executar obres a l'Ajuntament d'Inca, amb un endeutament públic d’obres de
9.000.000 euros, que es varen dur a terme amb uns doblers que no tenien, per la qual
cosa considera ridícul que el Sr. Ramis afirmi ara que els ciutadans no han de pagar els
errors dels polítics, quan precisament els ciutadans d'Inca estan pagant els comesos pel
govern del qual forma part. Pot entendre el que diu el Sr. García que aquesta moció al
final sigui una declaració d’intencions, i el Sr. Ramis hauria d’analitzar els seus
comentaris que el Sr. Batle qualifica de ridículs.
El Sr. Ramis comparteix amb el grup municipal dels Independents d'Inca que en cada
moment s'ha d’aplicar el medicament adequat, i tal vegada la plusvàlua que fa uns anys
generava i suposava un benefici als promotors s’hauria d’haver incrementat en una
quantitat major, i segurament hauria reduït aquella construcció que ara s'ha demostrat
que és la clau d'aquesta crisi; potser ara sigui un bon moment per suprimir-la, però
evidentment el Sr. García ha defensat durant aquests anys la congelació, i precisament
aquest és el punt que el grup socialista du a votació. Quant a la intervenció del grup
municipal del PSM-Iniciativa Verds, és cert que aquesta proposta és reiterativa, però
també necessària.
Quant a l’actuació del Sr. Batle, el Sr. Ramis expressa que políticament ha actuat molt
bé, d'una manera molt fàcil, ha desviat tota l’atenció cap al Govern central, però la
realitat és que estan parlant d’aquells imposts directes municipals que des de l'any
2004 l'equip de govern va incrementar en un 120%, i això no ho va fer ni el Govern
autonòmic ni el de Madrid, sinó que la competència i la responsabilitat d'aquest
endeutament és municipal. Amb els majors recursos de la història han aconseguit el
major endeutament, i el problema és que no es pot pagar, i per això incrementen els
imposts. El Sr. Ramis demana que no apugin més els imposts, les taxes o els preus
públics, i creu que quan l'equip de govern no vol aprovar aquest punt és perquè té la
intenció de continuar fent més pujades.
El Sr. Batle contesta que no tenen intenció d’apujar cap taxa ni cap impost més.
El Sr. García opina que és impossible generalitzar la congelació i que, si abans han dit
que els pareixia bé que s’incrementàs en un euro la taxa del cementeri per no haver de
pagar els enterraments els caps de setmana, ara no poden votar a favor d'aquesta
moció. Sempre han estat molt conscients que per a la pràctica de l’esport no s’haurien
de cobrar taxes, han tengut poques vegades el suport d’algun dels altres grups. Creu
que és una declaració general, i sempre que s’entengués la intenció del seu vot com
una mostra de la seva voluntat de congelar els imposts, podrien fins i tot votar-hi a
favor; ara bé, hi ha punts concrets que s’haurien de canviar i imaginar d'una altra
manera.
El Sr. Rodríguez agraeix la resposta tan contundent del Sr. Batle, quant que no tenen la
intenció d’apujar les taxes. És una resposta que el satisfà i, si al llarg d'aquest any no es
compleix, ja s’encarregaran de recordar-li-ho.
Les esmenes presentades pel grup socialista s’incorporen en la mateixa moció.
D’aquesta manera, es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat: vuit (8) vots
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a favor del grup municipal del PSIB-PSOE i el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds,
onze (11) vots en contra del grup municipal del Partit Popular i dos (2) vots d’abstenció
del grup municipal dels Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara rebutjada la Moció del grup municipal del PSIBPSOE relativa a la congelació dels imposts i taxes municipals.
12.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA
L’ELABORACIÓ D’UNS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS PER A L’ANY 2012

A

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a l’elaboració
d'uns pressuposts participatius per a l'any 2012, de data 24 d’octubre de 2011, la qual
transcrita textualment diu:
“El grup municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d’Inca, a l’empara de l’establert a l’art. 97 del
Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals i del Reglament orgànic de l’Ajuntament
d’Inca, formula la següent PROPOSICIÓ RELATIVA A L’ELABORACIÓ D’UNS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS
PER A L’ANY 2012:
La Llei de bases de règim local contempla com una de les competències municipals la de redactar el seus
pressuposts i estableix en el seu article 112 que les entitats locals han d’aprovar anualment els seus
pressuposts abans de 31 de desembre del any anterior al del exercici en el qual s’hagi d’aplicar.
Malgrat això, fa deu anys, l'Assemblea Mundial de Ciutats i Autoritats Locals que va tenir lloc a Istanbul el
1996 va introduir un concepte innovador al incloure en la seva declaració final la recomanació de
l'aplicació dels pressuposts participatius, qualificant el procés així denominat, com "bona pràctica de
gestió urbana" . Que atorga a aquesta pràctica participativa un pes molt important en el
desenvolupament de les ciutats. Així mateix, altres organismes internacionals han destacat la necessitat
de democratitzar les relacions entre els ciutadans i ciutadanes i els seus governants, sent els Pressuposts
Participatius una de les experiències que més pot ajudar en aquest sentit.
Des de aquesta data són ja moltes les ciutats a Europa que han posat en marxa un mètode d’elaboració
dels pressupostos municipals tenint en compte les opinions dels ciutadans, són els denominats
pressupostos participatius. A Espanya, des de l'any 2000, grans ciutats com Còrdova, Albacete, Sevilla,
Logronyo, Jerez de la Frontera, Terrassa, Sabadell, Sant Sebastià, Màlaga, Getafe, Puente Genil, Cabezas
de San Juan, Leganés, Puerto Real, entre d’altres de menor mida, estan fent una aposta decidida per
aprofundir en la democràcia i fer que els veïns i veïnes d'aquestes ciutats participin activament en el seu
desenvolupament, sobretot en una temàtica tan important per als municipis com és el pressupost
municipal.
En aquesta línia, i degut a la propera elaboració dels pressupostos per el pròxim exercici i vist que resulta
molt necessari que aquesta corporació prengui la ferma decisió d'implantar un model de Pressuposts
Participatius on els ciutadans i ciutadanes puguin decidir sobre el desenvolupament de la nostra ciutat i
fer-ho d'una forma vinculant per al Govern municipal.
Els pressupostos participatius recouen precisament les necessitats i propostes de millora de diferents
aspectes de gestió municipal realitzades per associacions, col·lectius, veïns i veïnes de la ciutat; i suposen
que anualment es destini una part dels ingressos dels ciutadans a dur a terme diverses accions decidides
directament per aquests.
Els pressupostos participatius signifiquen una passa innovadora de cogestió pública ciutadana com a
principi bàsic de la democràcia directa per la planificació dels recursos públics municipals i tenen com a
objectiu principal generar un espai ciutadà de debat i decisió.
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Des del grup municipal del PSIB-PSOE creiem que és necessari la posada en marxa d’aquest model més
participatiu, que reflecteixi els parers de tots aquests col·lectius i persones que per norma general estan
exclosos o gaire representats en els processos de pressa de decisions.
D’aquesta forma la implantació de pressupostos participatius, contribuirà a:
-

Promoure que la ciutadania no sigui una simple observadora dels esdeveniments i decisions, sinó
protagonistes actius de la ciutat.
Cercar entre tots, solucions que corresponguin amb les necessitats i desitjos de la ciutadania.
Reforçar la responsabilitat ciutadana, com a part important de la política municipal.
Fomentar la transparència en les decisions i donar a conèixer els procediments administratius i el
funcionament intern del consistori.
Crear espais de diàleg i presa de decisions entre els ciutadans, els polítics i tècnics de l’
Administració per poder aconseguir, amb sentit comú, una ciutat més justa i igualitària.

No es tracta de dir quant es gastarà en cada inversió, sinó amb què s’estimen més el ciutadans que es
gasti el doblers disponibles, tenint en compte que els recursos econòmics son limitats i amb l’objectiu
principal d’apropar l’Administració local a la ciutadania, tornar la política al poble i tractar de fer el ciutadà
més conscient i responsable de la ciutat en la qual viu.
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 posar en marxa els mecanismes i dotar dels mitjans necessaris per
poder elaborar els pressupostos municipal per a l’any 2012 amb un procediment participatiu.

2.

L’Ajuntament acorda la incorporació d’aquest projecte de pressupost participatiu dintre el
pressupost general de l’Ajuntament d’Inca corresponent a l’any 2012.”

El Sr. Ramis explica que la Moció té una finalitat compartida amb programes d’altres
partits, com el Partit Socialista de Mallorca. Té l’objectiu de fer participar els ciutadans
de la gestió del municipi, especialment d’aquell document que és el que determina
totes les actuacions i intervencions que es duran a terme durant l’any per part del
consistori. Un pressupost participatiu és una eina de participació i de gestió de la ciutat,
mitjançant la qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació de part dels
recursos municipals. La Moció és una idea que va sorgir l’any 1989 des de Porto Alegre i
que s’ha implantat en diferents ajuntaments de l’Estat amb uns resultats molt positius:
aconseguir precisament aquesta participació ciutadana a l’hora de decidir i establir les
principals demandes i preocupacions dels veïns en matèria d’inversions públiques, i
incloure-les en els pressuposts, perquè no és suficient decidir i fer participar, sinó que
les propostes han de ser incorporades en els pressuposts. No es tracta d’incrementar els
pressuposts i menys en aquests moments, sinó de distribuir, segons les necessitats, i és
allò millor perquè hi hagi aquella transparència que és necessària i aquesta eficàcia en
la gestió municipal. El Sr. Ramis posa com a exemple la falta de transparència al
municipi d’Inca, a on s’han ingressat molts doblers en els darrers anys i molts ciutadans
encara dubten a on s’han destinat tants recursos econòmics, perquè aquests anys no hi
ha hagut transparència, i una forma d’aconseguir-la, juntament amb l’eficiència, és
disposar dels mitjans que fessin possible la participació de ciutadans inquers en la
redacció dels pressuposts. És una mesura que millora la comunicació entre
l’Administració i els administrats generant aquests espais de comunicació entre polítics,
veïns i col·lectius. La proposta és coneguda per tots, és positiva i consisteix en que, en
els propers pressuposts que s’han de redactar per a l’any 2012, l’Ajuntament d'Inca
acordi posar en marxa els mecanismes i dotar dels mitjans necessaris per poder
elaborar el pressupost municipal per a l’any 2012, amb uns pressuposts participatius, i
incorpori aquestes propostes. Creu que són unes propostes factibles, i que beneficiaran
la política i la democràcia de la ciutat.
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El Sr. Garcia exposa que no recorda quin any fou en què es va aprovar una proposta
referida als pressuposts participatius i, per això, no sap si venia referida als pressuposts
de l’any següent o a elaborar anualment els pressuposts participatius. En el primer cas,
considera correcte presentar una altra vegada aquesta moció, creu recordar que en el
seu moment es va aprovar per unanimitat i que el grup municipal del Partit Popular un
any va fer una ficció de pressuposts participatius; però, sembla que no li va agradar i no
ho va tornar a intentar. Evidentment, el seu grup està d'acord amb la Moció,
senzillament perquè l'han inclòs en els seus programes electorals cada any, i si aquest
no l'han dut, ha estat per error.
El Sr. Caballero explica que el setembre de 2008 el grup socialista va presentar una
moció molt similar a la que presenta avui. En aquella ocasió, des del grup del Sr.
Caballero, comentaren que per realitzar uns pressuposts participatius calia crear uns
mecanismes i uns espais de participació que fomentassin l’interès de la ciutadania per
prendre part en aquest tipus de processos. En aquella ocasió el grup socialista acceptà
la seva proposta i, per manca de temps, s’acordà per unanimitat posar en funcionament
aquests espais i establir un reglament de participació a partir dels pressuposts de l'any
2010. Demana disculpes al grup socialista perquè l'equip de govern no va fer cas de la
seva proposta, que evidentment preveia real i possible aquest acord de fer que
l'Ajuntament d'Inca tengués uns pressuposts participatius. Per tant, el que faran en
aquesta ocasió serà votar a favor de la Moció i confiar que aquesta vegada sí que es faci
cas de l’acord de Ple.
El Sr. Aguilar exposa que el vot del grup municipal del Partit Popular serà contrari a
aquesta proposta perquè entenen que ja està recollida en l’Agenda Local 21, és a dir,
existeixen 8.000 euros pressupostats de lliure configuració, que es decideix el destí que
se li donarà a aquests doblers. Per tant, entenen que la participació ciutadana ja està
bastant imposada en els pressuposts de la ciutat. També en participació ciutadana, el Sr.
Pastor es reuneix amb les entitats locals per consensuar tot allò referent a espectacles i
festejos.
El Sr. Ramis està satisfet del vot negatiu del grup municipal del Partit Popular perquè els
agrada que els diguin la veritat. L'any 2008, com recordava el Sr. Caballero, ja varen dur
aquesta proposta i el grup municipal del Partit Popular hi va votar a favor, però no la
varen complir, com han fet en moltes mocions presentades pels diferents grups de
l'oposició; l'equip de govern les aprova per no quedar malament, però no té cap intenció
de dur-les a terme. En aquells moments, el Partit Socialista de Mallorca feia una reflexió
quant a crear aquests mecanismes, però la problemàtica es presenta quan no hi ha
voluntat per dur-la a terme. Hi ha hagut reunions en les quals els ciutadans han volgut
participar sense que ningú els digués que si volien podien presentar propostes, però la
imaginació de la gent és molt gran i fins i tot varen improvisar, i els mateixos regidors
les criticaven i presentaven les seves propostes, les que duia cada regidor. Un any, es
va destinar aquesta quantitat a un projecte que havia decidit un regidor del grup
municipal del Partit Popular, però en cap cas es va deixar participar els ciutadans. El
grup socialista no vol una participació mínima i alterada per la imposició dels mateixos
regidors de l'equip de govern, sinó que vol que la gent participi en els pressuposts.
Desconeix els motius pels quals els regidors de l'equip de govern no volen la
participació ciutadana, no els interessa que els ciutadans sàpiguen com es gestionen els
recursos que arriben dels seus imposts, saber quines inversions consideren els
ciutadans que són més necessàries a Inca i que s'han d’incloure dins el pressupost. Per
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tant, el grup socialista mantén la Moció amb tota la il·lusió que algun any, malgrat que
l’hagin de tornar a presentar, es faci una realitat que Inca disposi d'uns pressuposts
participatius.
El Sr. Caballero no comparteix, encara que ho pot entendre, que l'equip de govern ara
no vulgui pressuposts participatius, però la realitat és que està aprovat pel Ple de
l'Ajuntament d'Inca que els pressuposts del 2010, 2011 i 2012 es facin de manera
participativa. Ara bé, dir que el que es fa amb els 8.000 euros de l'Agenda Local 21 són
pressuposts participatius sembla una broma de mal gust i, per tant, demana que es
retiri aquest comentari.
El Sr. Aguilar entén que la participació ciutadana en l’elaboració dels pressuposts es
dóna des del moment en què aquest equip de govern ha resultat elegit en unes
eleccions democràtiques, i estan legitimats per a la presentació dels pressuposts, i que
no estan ni ocults ni amagats, sinó que estan publicats.
Seguidament, es passa a votar la Moció, i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots a
favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds i el
grup municipal dels Independents d'Inca, i onze (11) vots en contra del grup municipal
del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara rebutjada la Moció del grup municipal del PSIBPSOE relativa a l’elaboració d'uns pressuposts participatius per a l'any 2012.
13.
A.

MOCIONS URGENTS

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA EN REFERÈNCIA
ALS PREMIS DIJOUS BO 2011

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura en referència
als Premis Dijous Bo 2011, de data 27 d’octubre de 2011, el qual transcrit textualment
diu:
“La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Esports i Joventut, reunida en sessió extraordinària de dia
26 d’octubre de 2011, dictaminà favorablement la següent proposta referida a l’atorgament dels Premis
Dijous Bo 2011, que eleva a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació:
1. Atorgar els Premis Dijous Bo 2011 a les següents candidatures:
a) Premi Dijous Bo de la Comunicació: Ràdio i Televisió de Mallorca, destacant la labor realitzada per la
corresponsalia local
b) Premi Dijous Bo d'Acció cívica i social: Menjador Social d'Inca
c) Premi Dijous Bo d'Economia: Ca l'Estrella
d) Premi Dijous Bo de l’Esport: Joventut Sallista, Futbol base del Constància i Club Esportiu Beat Ramon
Llull
e) Premi Dijous Bo de les Arts, les Ciències i la Cultura: Col·legi Puresa de Maria d'Inca
f) Premi d'Honor Dijous Bo: Sr. Gabriel Pieras Salom
Aquest és el parer de la qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal podrà dictaminar el que consideri
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convenient d’acord amb els interessos municipals. La presidenta de la Comissió Informativa, sign. Maria
Payeras Crespí. Inca, 27 d’octubre de 2011.”

Abans de debatre aquest punt el Sr. Batle demana un recés i la prudència dels
portaveus a l’hora de parlar d'aquest tema.
Després d'uns minuts de recés, es reinicia la sessió plenària.
La Sra. Payeras procedeix a la lectura del Dictamen.
El Sr. Ramis manifesta que aquesta proposta trasllada uns acords de la Comissió
Informativa de Cultura i que, per tant, el seu grup votarà a favor.
El Sr. García afirma que el grup no votarà a favor d'aquesta proposta pel següent motiu:
tradicionalment, s'ha intentat i s'ha fet un consens amb els fills il·lustres, premis, etc.,
però també és cert que, tradicionalment, i això és el que el seu grup sempre ha
destacat, és que s’havien de fer unes correccions, és a dir, veure interiorment com es
trien els Premis, com es produeix la gestió, i sense ficar dins aquest sac els premiats,
que es mereixen tot el seu respecte, però pensen que les formes amb què s’han produït
no són d’allò més correcte, i tots els grups aquí representats han coincidit en les
comissions a manifestar que les formes, els reglaments, la mecànica per triar,
reivindicar o donar prestigi als Premis s’havien de variar, any darrere any. Doncs aquest
any, el grup municipal dels Independents d'Inca ha volgut donar un cop de puny damunt
la taula i dir “prou”, i si han de cridar l’atenció d'una forma més espectacular per tal de
dir que és necessari canviar la mecànica de concedir aquests premis, ho faran. Això és
allò que volen manifestar en aquest ple, respectant absolutament tots els premiats. Per
tant, si van al darrer capítol, fins i tot per tal de mantenir els Premis i els premiats
d'aquest any, i donar-los tot el seu reconeixement, han canviat el seu vot, que havia de
ser en contra per un vot d’abstenció, la qual cosa garanteix que amb els vots dels altres
partits els Premis es donaran enguany. Això demostra suficientment que no estan en
contra dels premiats, sinó de la mecànica amb què el procés es du a terme; creu que és
una qüestió en què amb bona voluntat han de dir allò que pensen tots i ho han de dur a
la pràctica. El Sr. García no vol que s’interpreti que no estan d'acord amb els premiats,
però sí que l’any que ve es puguin donar uns premis que coincideixin amb la voluntat de
tots, sense desmerèixer els que s'han donat fins ara.
Per part del grup grup municipal del PSM-Iniciativa Verds, el Sr. Caballero vol agrair la
participació de totes les persones i entitats que han fet propostes, i també agrair a tots
els membres del Consell Municipal de Cultura i als de la Comissió Informativa de Cultura
el treball realitzat; a tots els grups polítics, la seva bona disposició i la voluntat de
millorar els Premis. Vol destacar que els proposats reuneixen mèrits suficients com per
rebre els guardons i que tots són conscients que són més les persones i entitats
mereixedores d'aquest guardó, i espera tenir l’oportunitat de reconèixer-les tal com es
mereixen.
El Sr. Batle vol felicitar tots els guardonats i agraeix a tots els partits polítics l’esforç que
sempre s'ha fet per cercar aquest consens. Pren el compromís que no es puguin produir
situacions com aquesta en vistes al futur, que es trobi un sistema adequat amb el qual
tots estiguin d'acord i puguin mantenir la durabilitat d'aquests premis, que entenen que
són bons per a la ciutat d'Inca.
Seguidament, es passa a votar el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: denou (19)
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vots a favor del grup municipal del Partit Popular, el grup municipal del PSIB-PSOE i el
grup municipal del PSM-Iniciativa Verds, i dos (2) vots d’abstenció del grup municipal
dels Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
de Cultura en referència als Premis Dijous Bo 2011.
B.

PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A DENUNCIAR LA VIGÈNCIA DEL
CONVENI DE TARGETA CIUTADANA ENTRE L'AJUNTAMENT D'INCA I
L'AJUNTAMENT DE PALMA ENVERS EL TRANSPORT URBÀ

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de l’Alcaldia relativa a denunciar la vigència del
conveni de targeta ciutadana entre l'Ajuntament d'Inca i l'Ajuntament de Palma envers
el transport urbà, de data 28 d’octubre de 2011, la qual transcrita textualment diu:
“En data 21 de març de 2005 es va subscriure conveni entre l’Ajuntament d’Inca i l’Ajuntament de Palma
relatiu a la targeta ciutadana per al transport urbà de viatgers, mitjançant el qual l’Ajuntament d’Inca
subvenciona als seus veïns el transport urbà que presta l’EMT, de forma que les condicions de prestació
pels inquers són les mateixes que els residents de Palma.
Aquest conveni abrasa tres perfils: el general de resident, l’escolar de 9 a 17 (els menors de 9 anys no
paguen) i el de gent gran.
Des d’una nova perspectiva d’austeritat municipal es considera que aquest conveni sols s’ha de mantenir
pels escolars i la gent gran, que son els perfils més dignes de protecció, però no en canvi respecte dels
residents, per que pel mateix motiu l’Ajuntament d’Inca podria subvencionar molts altres transports o
activitats.
En atenció a les tarifes actualment vigents aquest conveni ha suposat els darrers dotze mesos una
despesa de 25.252,47 euros, en canvi la despesa corresponent als escolars i gent gran ascendeix a
6.295,45 euros, la qual cosa representa una diferència de 18.957,02 anuals, que serà l’estalvi de la
present mesura, i a més que aquests imports es veuran incrementats amb l’aplicació de les noves tarifes.
La condició vuitena del conveni disposa que finalitza el pròxim 31 de desembre i es prorroga
automàticament per anualitats, llevat que una de les parts amb un mes d’antelació denunciï la seva
vigència.
En conseqüència, el que subscriu eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES
D’ACORD:
1. Denunciar la vigència del conveni subscrit en data de 21 de març de 2005 entre l’Ajuntament d’Inca i
l’Ajuntament de Palma sobre la targeta ciutadana per al transport urbà col·lectiu de viatgers que
presta l’EMT de Palma, i quedaria sense cap efecte a partir del dia 1 de gener de 2012.
2. Sol·licitar a l’Ajuntament de Palma la formalització d’un nou conveni amb les mateixes condicions que
el anterior, però únicament amb els perfils d’escolars de 9 a 16 anys i de gent gran.
3. Facultar el batle-president per a la signatura del conveni amb aquestes noves condicions.
Inca, 28 d’octubre de 2011. El batle, sign. Rafel Torres Gómez.”

El Sr. Aguilar manifesta que, atesa la greu situació econòmica per la qual passa
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l'Ajuntament, afegit al fet que s'ha trngut coneixement d'un augment de les tarifes de
l'EMT de fins al 50%, es proposa adequar el conveni establert entre l'Ajuntament i l'EMT,
i deixar-lo en vigor tan sols per als col·lectius més desfavorits, que són les persones
majors i els estudiants. De l'estudi econòmic realitzat s’observa que el dèficit per a
l'Ajuntament en un any de conveni s'eleva a la quantia de 25.252,47 euros, al qual cal
afegir l'augment de gairebé un 50% de la tarifa, i que pot deixar el dèficit en una
quantia propera als 40.000 euros, fet totalment inassumible per a l'Ajuntament en la
situació econòmica en la qual es troba; així, és una greu irresponsabilitat no adequar
aquest conveni a les realitats socioeconòmiques de l'Ajuntament.
El Sr. Ramis comenta que d’aquesta proposa no li agraden ni les formes ni el fons, ja
que durant aquesta setmana han tengut oportunitats suficients perquè la Moció no es
presentàs avui per urgència i s’assabentin ara mateix d'aquesta proposta que pretén fer
el grup municipal del Partit Popular. Ahir mateix, se’ls va comunicar que s’anul·lava la
Comissió Informativa d’Hisenda, que era una oportunitat per comunicar-li aquesta
voluntat de l'equip de govern. Quant a reduir aquesta iniciativa únicament als escolars
d’entre 9 i 16 anys i a la gent gran, creu que hi ha molts col·lectius, com per exemple
els joves universitaris, que no entraran dins aquesta ajuda i que precisament són els
que més la utilitzen. És una proposta que no els convenç i ja anuncien el seu vot
d’abstenció.
La Sra. Barceló tampoc està d'acord amb la Proposta, subscriu completament les
paraules del Sr. Ramis i considera que, una vegada més, tornen al mateix d’abans: es
perden per les bardisses i no ataquen allò important, i el resultat afecta el sector
universitari, que és el que té una manca de recursos i la major despesa. Per altra banda,
fan contínues al·legacions respecte de l’estat actual del consistori i insisteixen una
vegada més que, si no diuen realment com estan, no poden valorar si realment és tan
necessari com diuen prescindir d'aquestes aportacions; el seu vot serà en contra.
El Sr. Rodríguez es reitera en les paraules dels altres dos portaveus. El seu vot serà
d’abstenció perquè els hauria agradat poder parlar d'un tema com aquest a la Comissió
d’Hisenda i ara se’l troben per urgència, sense temps i sense poder-ho llegir, ja que
tenen un llistat bastant ampli de catorze punts per debatre i moltes mocions d’urgència.
Li costa molt entendre que duguin a comissió segons quins temes i en canvi assumptes
tan importants com aquest, que s'ha de discutir posteriorment en el Ple, no s’hi duguin.
Comenta que ahir tenien una comissió, varen rebre un missatge que s’anul·lava, i ara es
troben amb tres qüestions importantíssimes que perfectament es podrien haver pogut
discutir ahir.
El Sr. Aguilar contesta que ahir es va anul·lar la Comissió perquè es va fer conjunta el
dilluns amb la d’Urbanisme. No s'ha intentat ocultar res i, de fet, avui al matí també l'ha
tengut ell damunt la seva taula perquè s'han fet els càlculs. Explica que s'ha actuat amb
molta rapidesa perquè aquesta setmana, dimecres, varen tenir coneixement que
s’ampliava la taxa, és a dir, s’ampliava el bitllet de l’EMT i causava un major perjudici
econòmic. Respecte als universitaris, no els afecta, ja que pel simple fet de ser
universitari ja tenen el descompte amb l’EMT. A l’única franja que podria perjudicar és
els treballadors, però teòricament és un col·lectiu que té recursos per poder fer ús dels
serveis.
El Sr. Ramis recorda que la Proposta va ser una iniciativa del seu grup, fa un moment
parlaven que no farien augments de taxes i ara es troben amb una reducció d'un servei
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que era molt positiu per al municipi d'Inca. Creu que aquest era un punt suficient per
mantenir la reunió que tenien prevista.
La Sra. Barceló comenta que es tracta d'un retall social que no està degudament
justificat.
El Sr. Rodríguez explica que el dilluns la reunió conjunta va ser en sessió extraordinària i
que ahir els haurien pogut reunir perfectament en sessió ordinària i parlar no tan sols
d'aquest punt, sinó també dels altres dos dels quals es parlarà més tard. Temes
d’hisenda, sobretot les tarifes i les taxes, són importantíssims per a aquest ajuntament i
dur-los a Ple sense haver-los discutit anteriorment a l’altra lloc li sembla una falta de
respecte a l'oposició.
El Sr. Aguilar demana disculpes si se senten ofesos, però manifesta que no s'ha fet amb
cap mala intenció. Ara bé, les presses duen a aquesta situació; és a dir, han sabut que
la taxa del bitllet de l’EMT ha pujat i s'han vist obligats a actuar en conseqüència, no
poden continuar causant més dèficit a l'Ajuntament.
El Sr. Batle vol intervenir per explicar que alguns ajuntaments han optat per rescindir els
seus contractes, suprimir el servei. L'Ajuntament d'Inca mantén el servei per als
col·lectius dels estudiants i la gent gran perquè entenen que són els que disposen de
menys recursos.
Seguidament, es passa a votar la Proposta i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots
a favor del grup municipal del Partit Popular, dos (2) vots en contra del grup municipal
dels Independents d'Inca i vuit (8) vots d’abstenció del grup municipal del PSM-Iniciativa
Verds i el grup municipal del PSIB-PSOE.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de l’Alcaldia relativa a
denunciar la vigència del conveni de targeta ciutadana entre l'Ajuntament d'Inca i
l'Ajuntament de Palma envers el transport urbà.
C.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DELS INDEPENDENTS D'INCA
RELATIVA A DESTINAR UNA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AL MENJADOR
SOCIAL D'INCA

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, 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 que presenta el grup municipal dels Independents d'Inca
relativa a destinar una partida pressupostària al menjador social d'Inca, de data 28
d’octubre de 2011, la qual transcrita textualment diu:
“Iniciada la present legislatura i en el primer Ple ordinari amb el vot en contra del grup municipal dels
Independents d'Inca, s’aprovaren les retribucions del batle i els regidors de l'Ajuntament.
Els canvis respecte de les assignacions vigents foren que el batle, en lloc de dotze pagues, passaria a
rebre’n catorze, i el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds i el grup municipal dels Independents d'Inca,
un regidor cada un amb igual dedicació.
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En la legislatura anterior, el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds i el grup municipal dels Independents
d'Inca teníem la possibilitat de disposar d'un regidor amb dedicació parcial compartida, si bé des del
primer moment ambdós partits manifestàrem la nostra intenció de no fer ús de dita possibilitat.
De forma conjunta amb el grup municipal del PSM-Iniciativa Verds presentàrem diverses mocions en les
quals sol·licitàvem que el Ple autoritzàs que l’estalvi generat per ambdues formacions, ja que no es feia
ús de dita possibilitat, es destinàs a distintes entitats socials o humanitàries, i així ho proposàrem i
s’aprovà.
En aquests moments no ens consta encara que allò que demanàrem en la Comissió d’Hisenda de dia
22/09/2011 s’hagi complert cap d'aquests acords.
En aquesta legislatura, el grup municipal dels Independents d'Inca ja ha manifestat que no farà ús de la
possibilitat de disposar d'un regidor amb dedicació parcial, la qual cosa suposa una no disposició de
27.403 euros anuals.
És cert que els regidors del grup municipal dels Independents d'Inca tenen unes retribucions fixades de
987 euros mensuals i 689 euros, segons sigui o no portaveu del grup municipal.
Hem realitzat un càlcul mitjà amb ambdues retribucions i no fer ús de la possibilitat de dedicació parcial
resulta un estalvi o no disposició trimestral de 4.336 euros.
Per això, havent passat el primer trimestre de la legislatura, sol·licitam al Ple de l'Ajuntament d'Inca que
prengui el següent acord:
1.

Destinar, amb les modificacions de crèdit pressupostari prèvies si fossin necessàries, la
suma de 4.336 euros a l’entitat Menjador Social d'Inca.

2.

El govern municipal efectuarà els tràmits necessaris per tal de complir aquest acord
informant al Ple de l'ajuntament abans de dos mesos del compliment del present acord i la seva
efectivitat en el pagament.”

El Sr. García explica que la seva Moció tracta de ser purament objectiva, no volen entrar
en disquisicions excessives d’ús i destí del pressupost, però segons les intervencions
que es facin hi entraran en el segon parlament. Exposa que pretenen que les
retribucions que l'Ajuntament s’estalvia per no disposar el grup municipal dels
Independents d'Inca d'un regidor amb dedicació parcial, unes retribucions concedides
pel Ple, es destinin a actuacions socials que aniran presentant regularment. La proposta
inicial seria que la quantitat de la qual no han disposat en un trimestre es destini al
Menjador Social. Successivament aniran proposant altres entitats a les quals considerin
que han d’arribar.
El grup del Sr. Ramis votarà a favor de la proposta i especialment pel motiu
d’aconseguir més recursos per al Menjador Social d'Inca, que en aquests moments ho
necessita.
El grup del Sr. Caballero, com bé sap el portaveu del grup municipal dels Independents
d'Inca, no pot fer altra cosa que votar a favor d'aquesta moció.
El Sr. Batle comenta al Sr. García que abans li ha manifestat en privat que hi votaria en
contra, perquè com li ha explicat aquesta qüestió genera una pressió econòmica a
l'Ajuntament; no obstant això, el Sr. Garcia ha tengut un gest de solidaritat que l’honra i
el Sr. Batle també el vol tenir, i aprovar aquesta moció a pesar de no estar-hi d'acord.
El Sr. García diu que presentaran la Moció cada trimestre, que agraeix el gest del Sr.
Batle i que l’única cosa que han volgut demostrar és el que el seu grup pensa, perquè
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creuen que s'ha de fer d'aquesta manera. Lògicament, si el grup municipal dels
Independents d'Inca no disposàs d'aquesta quantitat, l'Ajuntament tendria un estalvi i
podria destinar els doblers a allò que consideràs. No obstant això, el grup municipal dels
Independents d'Inca demana que aquests doblers es destinin a qüestions de caire
social, i si l'equip de govern en proposa una altra, la poden substituir, però no volen que
es destinin a qüestions que no siguin socials. La seva intenció no és posar-lo en un
compromís cada tres mesos, sinó que s'ho pensi ben pensat i mantengui una
coherència.
Seguidament, es passa a votar la proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció que presenta el grup
municipal dels Independents d'Inca relativa a destinar una partida pressupostària al
Menjador Social d'Inca.
D.

DACIÓ DE COMPTES REFERENT A L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
DE DESPESES I INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT EN DATA 31/03/2011

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, 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 per a la dació de comptes referent a l’estat d’execució
del pressupost de despeses i ingressos de l'Ajuntament en data 31/03/2011, de data 27
d’octubre de 2011, la qual transcrita textualment diu:
“Sr. Rafel Torres Gómez, batle-president de l'Ajuntament d'Inca, en compliment del que estableix l’article
207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i la base 6a de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2011, presenta i
dóna compte de l’estat d’execució del pressupost de despeses i d’ingressos de l'Ajuntament.
Relació de documents que es presenten:
Estat de liquidació del pressupost de despeses de l'Ajuntament en data 31 de març de 2011.
Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l'Ajuntament en data 31 de març de 2011.
Estat de moviments de Tresoreria fins a 31 de març de 2011.”

El Sr. Aguilar, tal com es va comprometre, anirà donant les execucions trimestrals. Ja du
133 dies, i aquesta és la primera passa que fan.
La Sra. Fernández comenta que li tornen a repetir que aquest informe l’haurien d’haver
dut abans per poder revisar les dades. No obstant això, han consultat amb els tècnics
una sèrie de partides que els havien estranyat i els han indicat que aquí no hi figura tot.
No creu que sigui adequat presentar una documentació sense que hi figurin totes les
anotacions comptables quant als pagaments.
El Sr. García felicita el regidor d’Hisenda perquè després de 133 dies du una
documentació que no s'han pogut mirar abans i de la qual ara no poden parlar, i vol que
s’imagini com es troben ells de contents després de quinze anys demanant això.
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El Sr. Rodríguez entén que això és una dació de comptes, se’n donen per assabentats,
encara que també els hauria agradat haver tengut les dades amb anterioritat, però ja
les revisaran.
El Sr. Aguilar explica que ell també acaba de rebre les dades i que es tracta d'una
execució del pressupost vigent, per tant és un document viu i hi ha anotacions que no
estan registrades perquè encara no estan comptabilitzades, però ho estaran en el segon
trimestre. No s'ha de discutir, sinó que simplement es dóna a conèixer.
La Sra. Fernández pensava que estaven presentant l’estat d’execució actual i que en
canvi es tracta d'un pressupost de gener, febrer i març. Desitja molta sort al regidor
d’Hisenda perquè li queda quasi la totalitat de l'any i duen nou mesos per arribar aquí.
El Sr. Batle explica que van fent passes en positiu, per ser més transparents, i li
agradaria poder tenir el dia a dia de la comptabilitat de l’execució del pressupost, però
hi ha molta feina; és una administració complicada i és una feina que van traient així
com poden.
El Sr. Rodríguez demana que el camí encetat per aquest regidor duri els quatre anys
propers de la pròxima legislatura per a un proper regidor.
El Sr. Aguilar intenta complir les seves promeses i espera anar fent més passes en
positiu.
Els membres presents se’n donen per assabentats.
E.

PROPOSTA RELATIVA A LES TAXES MUNICIPALS PER SERVEIS ESPECIALS
DE VIGILÀNCIA

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal
aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta relativa a les taxes municipals per serveis especials
de vigilància, de data 28 d’octubre de 2011, la qual transcrita textualment diu:
“INFORME.- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, preveu en els seus articles 16 al 19 el procediment per a la modificació de les
ordenances fiscals.
Els Serveis Econòmics Municipals entenen que per necessitats d’índole pressupostaria i amb el fi
d’aconseguir els ingressos pertinents per a una eficaç gestió municipal, és convenient regular les tarifes
de la taxa referida, com és regulant els serveis especials per la realització de certes activitats.
Conformement al que disposa l’article 123. 1. d) de la Llei de bases de règim local, correspon al Ple
l’aprovació de les modificacions de les ordenances.
Pel que s’ha exposat, el cap del departament que subscriu és del parer que per l’Ajuntament ple podrien
adoptar-se els següents ACORDS:
"Primer.- Aprovar el Projecte d’imposició i ordenació de les taxes per serveis especials de vigilància
d'establiments i altres de competència municipal motivats per activitats que exigeixin la prestació de
serveis especials, tot això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels
articles del 16 al 19 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, i segons la redacció que s’adjunta a aquesta proposta:
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA D'ESTABLIMENTS I
ALTRES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL MOTIVATS PER ACTIVITATS QUE EXIGEIXIN LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS ESPECIALS
Fonament i naturalesa. ARTICLE 1
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la taxa per serveis especials de vigilància d'establiments i altres de competència municipal
motivats per activitats que exigeixin la prestació de serveis especials, que es regirà per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que estableix l'article 57 del Text refós esmentat.
Fet imposable. ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
a.

De vigilància especial dels establiments que ho sol·licitin.

b. De competència municipal que especialment i amb caràcter excepcional o accidental siguin
motivats per la celebració d'espectacles públics, grans transports, pas de caravanes i qualssevol
altres activitats que exigeixin la prestació dels dits serveis especials, hagin estat o no sol·licitats,
quan aquests serveis beneficiïn especialment persones o entitats determinades o, encara que no les
beneficiïn, les afectin de manera particular, sempre que, en aquest darrer cas, l'activitat municipal
hagi estat motivada per aquestes persones o entitats, directament o indirecta.
2. No estan subjectes a la taxa els serveis de vigilància establerts per l'Ajuntament amb caràcter general
ni els serveis especials motivats per activitats religioses, culturals, benèfiques, polítiques, sindicals,
festes de barriada i activitats esportives de caràcter aficionat, sense que sigui d'aplicació aquesta
exempció a les activitats organitzades per empreses, entitats o persones privades, quan de les seves
actuacions es dedueixi que intervé un interès privat lucratiu prioritari al merament cultural esportiu,
etc., que ha de presidir.
Subjecte passiu. ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària que han sol·licitat o provocat la prestació dels serveis regulats en
el fet imposable definit a l’article anterior.
Responsables. ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Quota tributària. ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta Ordenança,
segons el nombre d'efectius, tant personals com materials, que s'emprin en la prestació del servei i el
temps que s'hi hagi invertit.
No es computaran amb càrrec al servei especial de vigilància, els efectius que correspondrien al servei
ordinari, quan tots dos siguin coincidents.
Exempcions i bonificacions. ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la Taxa.
Meritació. ARTICLE 7
Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà en el moment de sol licitar la prestació del
servei o l'activitat, que no es realitzarà ni es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.
Declaració i ingrés. ARTICLE 8
El procediment d'ingrés serà, tal com preveu l'article 27 del Text refós de la Llei reguladora de les
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hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, el d'autoliquidació. Per als
serveis sol·licitats a instància de part, els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment de
presentar la sol·licitud.
En els altres casos, s'adoptaran les formes i els terminis prevists al Reglament general de recaptació.
Les sollicituds, presentades davant la Policia Local mitjançant impresos amb aquest efecte, compliran
els següents requisits:
a. Reserva d'espai (originat per mudances, noces, descàrrega de mercaderies, mobiliari o altres): es
presentaran amb una antelació mínima de 48 hores.
b. Regulació de trànsit (motivat per síquies, asfaltatge, trasllat de vehicles pesants): es presentaran amb
una antelació mínima de 48 hores.
c. Urgències: serà suficient la telefonada al comandament encarregat del servei.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es presti,
procedirà la devolució de l'import corresponent.
Infraccions i sancions. ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició final
La present Ordenança va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió----., entra en vigor a
partir del 1 de gener de 2012.
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2012
Euros
1.1.Per policia hora extra .................................................................30,20 €
1.2.Per policia hora extra especial (nocturna o festiva)....................34,50 €
2.1. Policia motorista per hora extra ................................................31,10 €
2.1. Policia motorista hora extra especial (nocturna o festiva) .........35,40 €
3.1. Cotxe patrulla hora extra ..........................................................62,10 €
3.2. Cotxe patrulla hora extra especial (nocturna o festiva) .............70,80 €
4.1. Servei diürn grua per servei urbà o fracció per desplaçament...27,28 €
4.1. Servei festiu urbà de grua per desplaçament ...........................38,20 €
5. Per material senyalització sense transport per dia ..............2 €/per unitat senyalització
6. Transport materials per hora o fracció ......................................61,80 €
Si la prestació del servei requereix la presència d’un comandament intermedi les tarifes s’incrementaran
per cada hora de comandament en les següents quanties:
Euros
Oficial extra ......................................................................... 2,81 €
Oficial extra especial ........................................................... 3,21 €
Sergent extra...................................................................... 17,10 €
Sergent extra especial ....................................................... 19,57 €
Cap major extra ................................................................. 26,00 €
Cap major extra especial ................................................... 29,73 €
-

Les quotes que resultin de l’aplicació de la tarifa anterior, s’incrementaran d’un 35% quan els serveis
que les motiven tinguin lloc entre les 22 i les 6 hores.

-

El temps de prestació efectiva del servei es computarà prenent com a element inicial el de sortida dels
efectius dels seus quarters o parcs, i com final el d’entrada als mateixos llocs, una vegada conclòs el
servei.

Segon.- Exposar al públic el present acord d’aprovació provisional de l’Ordenança continguda en l’annex, per
un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
oportunes.
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Tercer.- Finalitzada la referida exposició, aquesta corporació adoptarà l'acord definitiu, contestarà en el
seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de l'Ordenança. En el cas que no es
presentin reclamacions, aquest acord provisional s'elevarà a definitiu automàticament, sense necessitat
d'adoptar-se altre acord.
Inca a 28 d’octubre de 2011. La interventora, sign. Francisca Martorell Pujadas. VIST I PLAU, el batle, sign.
Rafel Torres Gómez”.

El Sr. Aguilar manifesta que es tracta de la implantació d'una nova taxa de serveis
prestats per la Policia Local a entitats privades i particulars en la cobertura d'activitats
privades que no hagin estat promogudes per l'Ajuntament i no es deguin a la prestació
de serveis als quals ve obligat per llei. En definitiva, es tracta d'una taxa per repercutir
el cost que li suposa a la ciutat i per tant als ciutadans la realització d'alguns tipus
d'activitats privades que comporten un cert benefici econòmic per al promotor i un greu
perjudici per a la ciutat, que ha de pagar amb càrrec a les arques municipals aquests
serveis.
El Sr. Moreno creu que aquí l'equip de govern es torna a estancar, ja que duen per
urgència una nova ordenança. Han estat parlant i ahir varen tenir una reunió relativa a
l'IMAF, en la qual el seu grup va fer una sèrie de preguntes sobre aquesta nova
ordenança, fins i tot sobre la seva redacció, i no se’ls va indicar res. Creu que quant al
contingut hi podria haver una modificació per urgència que es dugui al Ple, però que
haurien de mantenir almanco les formes a l’hora de dur els nous reglaments que s'han
d’estudiar, amb la possibilitat de presentar al·legacions. Ja ho havien demanat
anteriorment en diverses comissions i ara aquí es constata que no s'ha pogut cobrar fins
ara aquest servei. Ahir se’ls va dir que possiblement s’havia emès una factura des de
l'Ajuntament d'Inca cap a un col·lectiu de la ciutat de la cursa atlètica que s’havia fet, i
evidentment no es regia per cap tipus d’ordenança.
El Sr. Batle s’absenta de la sala de plens.
El Sr. Garcia opina que el problema d’inventar un altre preu públic o una altra taxa és el
de l’aplicació, poden inventar ordenances, taxes i preus públics, però el problema
sorgeix després a l’hora d’exigir el seu compliment, a qui li exigiran i a qui no, i tenen
mostres més que suficients que uns paguen i uns altres no. Podrien estar d'acord amb la
filosofia establerta aquí, però no confien que el grup municipal ho dugui a terme amb
eficàcia, equitat i justícia per la dificultat que suposarà.
El Sr. Rodríguez comenta que es troben de nou amb una nova tarifa que no han tengut
temps de revisar. Els hauria agradat haver-ho sabut ahir, a la reunió de l'IMAF, estar
assabentats d'aquests nous preus a través d'una reunió i haver-ho discutit abans.
El Sr. Aguilar respon que li han entregat al matí i que és urgent perquè vénen
esdeveniments esportius i s'ha d’aplicar aquesta taxa i tenir-les en vigor a partir de
gener i l’aplicació serà taxativa. Es poden presentar al·legacions i discutir-les en les
comissions d’Hisenda.
El Sr. Moreno explica que estan en tot el seu dret a presentar al·legacions, s'ha
d’exposar públicament, després hi ha d'haver una segona aprovació, i creu que hi ha
temps suficient perquè les coses es facin de manera correcta. Pot entendre que el Sr.
Aguilar hagi trobat avui damunt la seva taula la informació, però estan parlant d'una
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nova normativa i mereix que almanco s’informi els grups de l'oposició en temps i forma
per poder discutir aquests assumptes en les diferents comissions.
Seguidament, es passa a votar la proposta i n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots
a favor del grup municipal del Partit Popular, i deu (10) vots d’abstenció del grup
municipal PSIB-PSOE, el grup municipal el PSM-Iniciativa Verds i el grup municipal
Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta relativa a les taxes
municipals per serveis especials de vigilància.
14.

PRECS I PREGUNTES

A. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE
Formula les preguntes el Sr. Moreno:
1.

Vol saber per quin motiu s'han pintat certes papereres de material reciclat i
ecològic.
La Sra. Tarragó contesta que només s'ha pintat una, que és la de Santa Maria la
Major, perquè quedàs més d'acord amb el mobiliari que hi ha en aquell lloc.

2.

En relació a la carretera de Lloseta i en concret als clots i desplaçament de l’asfalt
des de fa més de dos mesos, han vist que no s'ha posat encara en marxa una
solució almanco pràctica, i volen saber a qui correspon dur a terme l’obra.
El Sr. Jerez contesta que els tècnics creuen que és un defecte que s'ha de
reclamar a la Direcció General de Carreteres; ja s'ha fet i ara donaran resposta.

3.

Volen saber si ja han encarregat la desinfecció de les fonts municipals, vist
l’informe de la Conselleria de Salut, a on indica el perill de presència del bacteri
de legionel·la a sis de les set fonts públiques que s'han analitzat.
La Sra. Tarragó contesta que el Sr. Caimari no ha informat que a cap de les fonts
hi hagi aquest bacteri, però del que sí ha informat és de que s'ha fet un control
del clor a les fonts i que la de Santa Maria la Major té els nivells un poc baixos.
El Sr. Moreno diu que segons un document amb registre d’entrada núm. 12611,
de data 19 d’octubre de 2011, la Secció de Sanitat Ambiental del Govern balear
indica aquest estudi.
El tema és importantíssim i li repeteix que el Sr. Caimari li ha indicat que no hi ha
aquest bacteri en les fonts públiques.

En aquest moment, el Sr. Batle s’absenta de la sala de plens.
4.

La passada legislatura varen comentar que ja havien fet les proves del crematori i
volien saber com es troba la qüestió.
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Està pendent que els tècnics entreguin una documentació que ha sol·licitat la
Conselleria de Sanitat.
5.

Volen saber la quantia de la subvenció municipal que té cada una de les fires que
es realitzen a la plaça de Mallorca així com qui és el receptor d’aquestes
quanties.
El Sr. Jerez contesta que les quanties són de 2.500 euros més IVA de cada fira i
que és un tema tancat amb l’Associació de Comerciants d'Inca.

6.

Encara esperen el resultat de les dues fires de les Oportunitats anteriors i volen
conèixer la recaptació que s'ha fet a l’actual i a on s'ha destinat aquesta
recaptació d’1 euro, si tenen entès que cada negoci paga la seva carpa.
El Sr. Jerez contesta que la recaptació de l’euro famós des de ja fa alguns anys,
des que es fa en col·laboració estreta i per minvar el cost, la fa directament
l’Associació de Comerciants i enguany els han cedit l’espai, han donat aquestes
subvencions i ells mateixos s’encarregaven de la despesa i de recaptar els
ingressos de la Fira.

7.

Volen saber quines empreses han participat en el muntatge de la Fira de les
Oportunitats.
El Sr. Jerez coneix el que ha vist pels diferents fullets de publicitat, però li pot
explicar i reiterar és que es tracta d'un conveni amb l’Associació de Comerciants,
que s'ha encarregat de cercar patrocinadors, col·laboradors i empreses que
muntassin la Fira.

8.

Volen saber si la brigada municipal va fer algun tipus de feina al recinte de la Fira
de les Oportunitats.
El Sr. Jerez desconeix el tipus de feina en concret, però sí que l’Associació de
Comerciants, que hi participa molt activament i a la qual han d’agrair la seva
participació en les fires i Dijous Bo, ha demanat la col·laboració i la hi han prestat
sense cap dubte.

9.

Volen saber si pensen crear una nova estructura orgànica o crear una nova
gerència o direcció al departament de Serveis d'aquest ajuntament.
S'ha estat fent feina aquestes darreres setmanes en una millor organització i
funcionament de l’Àrea de Serveis.

10.

Volen saber què pensen fer amb els pàrquings de la quarta planta del Mercat
Cobert que no s’hagin pogut adjudicar.
En principi intentaran llogar directament el nombre màxim d’aparcaments
possibles.

Formula les següents preguntes la Sra. Fernández:
11.

Demana per quin motiu s’ha produït un incompliment de la Llei de bases de
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règim local quant a l’elaboració del pressupost de l'any que ve, que havia d’estar
elaborat abans del dia 31 d’octubre.
El Sr. Aguilar contesta que no tenen les dades macroeconòmiques per poder
elaborar-los. Si la Comunitat els presenta la setmana que ve, ja tendran algunes
dades per poder començar; és a dir, elaborar uns pressuposts sense tenir les
dades macroeconòmiques de l’Estat, de la Comunitat Autònoma i del Consell
Insular és inviable.
La Sra. Fernández indica que en principi l’Estat ja els ha comunicat que estan
prorrogats i que, si el Govern ho aprova la setmana que ve, espera que els
tenguin abans del proper Ple.
12.

La plaga de cotxinilla que darrerament ha afectat els arbres del carrer Major s’ha
estès a la resta del municipi; de fet, han pogut veure arbres afectats a la Gran Via
de Colom i a l’avinguda de Selva. Desconeixen si una acció preventiva hauria
estat una solució, i demana quina mesura es pensa prendre en aquesta situació.

13.

La Sra. Tarragó contesta que la plaga només afecta els arbres d’aquest tipus que
estan en el carrer Major, carrer del Barco, carrer de Mancor i habitatges de l’IBAVI.
Ja estan tots esquitats, i teòricament el poll que la provoca és mort, però ara
queden les restes de la teranyina que fan per fer les seves cries. Informa que s'ha
realitzat una poda un poc prest per intentar atacar més aquesta plaga i esperen
que el fred i les pluges que han de venir acabin de combatre-la, encara que els
hauran de seguir esquitant per evitar que no es reprodueixi.

14.

Just a l’esplanada davant de la Biblioteca del Claustre de Sant Domingo, cada
horabaixa hi ha un grup de joves que quan es passa per davant es nota una olor
molt característica. No és de cap manera un exemple a seguir i a la Biblioteca hi
assisteixen molts nins, per la qual cosa demana que es prengui una mesura quan
abans millor.
La Sra. Horrach explica que la Policia Local hi fa moltes intervencions, quasi cada
dia, i s'han registrat moltes denúncies de les quals la Policia fa un informe i
l’envia a Direcció de Govern, que és qui posa la sanció.

15.

Demanen si l'equip de govern ha tengut coneixement de la baixa d’algun
professor de l’escola de música OA Antoni Torrandell.
La Sra. Payeras contesta que el Sr. Toni Cuenca va presentar la seva baixa a
l’Escola de Música perquè té uns projectes musicals completament incompatibles
amb l’escola. La nova direcció ja ha pres les mesures pertinents per poder
substituir l’horari del Sr. Cuenca.
La Sra. Fernández demana si les noves mesures de contractació han pogut influir
en aquesta decisió, si no li ha transmès el seu descontent.
La Sra. Payeras contesta que el Sr. Cuenca és de l'Ajuntament i que no té res a
veure amb les mesures del nou plec.

16.

A la pàgina web de l'Ajuntament segueixen sense poder veure cap de les
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iniciatives proposades des de l'oposició, ni cap dels vídeos de les sessions
plenàries anteriors. Volen saber si realment existeix la voluntat per part de l'equip
de govern de complir el seu acord.
El Sr. Jerez contesta que existeix tota la voluntat, que s’està formant una persona
per gestionar la pàgina web i que, a més, l’any que ve sortirà del Consorci del
Consell per estalviar 8.000 euros, el manteniment el durà l'Ajuntament i hi haurà
una persona pràcticament a temps complet per al tràmit telemàtic i per a tota la
funció de la pàgina web. Explica que s’està formant i s’espera que a principi de
desembre pugui entrar per estar operativa al cent per cent a principi de gener.
17.

Han tengut coneixement que a la Gran Via de Colom en dues setmanes dos
arbres pebrers han sofert un despreniment de branques que fins i tot ha
ocasionat que el carrer s’hagi hagut de tallar al trànsit. Demana si tenen previst
fer alguna actuació per prevenir la dita problemàtica.
La Sra. Tarragó contesta que els arbres que sabia que s’havien romput tenien una
part més vella, que és la que s'ha romput. De moment no té previst fer canvis
d’arbres a la Gran Via de Colom.

Formula les següents preguntes el Sr. Ramis:
18.

Arran d'aquestes informacions que han sortit en premsa quant que el Patronat de
l’Agrupació Prominusvàlids Psíquics de la Comarca d'Inca havia rebut algun
pagament per part del Govern, i sabent que no han rebut la quantitat important,
voldrien saber si des de l'equip de govern s'han fet gestions per agilitzar aquest
pagament que té compromès el Govern balear.
El Sr. Batle contesta que ha parlat personalment amb els presidents del Govern
Balear i Consell de Mallorca, i que els ha fet arribar la seva especial sensibilitat
per aquest assumpte i que la corporació en ple estava totalment a favor que es
complissin els compromisos amb Joan XXIII. Informa que s’ha pagat la part de
l’IMAS corresponent al mes de juny per continuar amb el servei, uns 200.000
euros, i que falta pagar encara una part important, tant del Govern balear com
del Consell de Mallorca. El Sr. Aguiló li va dir que estaven pendents dels
finançaments dels bancs. De fet, als pressuposts del 2012 s’habilitarà tota la
partida per tal que no hi hagi cap retallada en aquest servei.

19.

Respecte d'un tema d’actualitat com són les fires, voldrien saber si tenen
coneixement del descontent d’algun restaurador inquer a causa de la
coincidència de la fira de les tapes amb la segona fira i que, com es pot
comprovar a la propaganda d'aquesta fira, el 75% dels participants siguin d’altres
municipis, principalment de Palma, ja que de 29 locals únicament 8 són d'Inca.
El Sr. Jerez contesta que varen estar molt pendents que es convidàs tots els
establiments de bars i restaurants a participar en aquesta fira. Desconeixen el
motiu de per què no hi va haver gaire interès, però arran de la repercussió que ha
tengut és quan han volgut intentar participar. En aquesta fira, tal com va ser a la
del producte balear altres anys, també hi havia degustació i venda, està dins el
marc de les fires i, com molts altres venedors que vénen a les fires i al Dijous Bo,
no són d'Inca. L’interès era que la fira se celebràs, perquè dinamitza i fa que la
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gent véngui a Inca, i es va donar prioritat als establiments d'Inca.
El Sr. Ramis comenta que han tengut coneixement de restaurants als qual no s'ha
avisat i vol saber per quin motiu no s'ha avisat tots els restauradors.
El Sr. Jerez contesta que, si li fa arribar els noms dels restaurants, els remetran a
l’Associació de Comerciants perquè l’informin del motiu. També ell ha rebut la
queixa d’un restaurant al qual se suposava que no s’havia convidat, i va resultar
que la persona comercial encarregada de convidar hi havia anat fins a tres
vegades i no la varen poder atendre.
20.

Demana si l'equip de govern no coincideix en l’opinió que abans d’organitzar un
acte seria millor preveure si serà beneficiós, en aquest cas, per als comerciants i
empresaris d'Inca.
El Sr. Batle opina que totes les fires i el Dijous Bo són beneficioses per a Inca. De
la mateixa manera, la Fira de les Oportunitats podria haver perjudicat els
comerços d'Inca, i en canvi hi havia molta gent, i s'han de fer coses atractives per
atreure la població. Manifesta que evidentment es pot perjudicar algú, però
s’intenta cercar l’interès general.

21.

La següent pregunta va dirigida a una infraestructura important i costosa que
s'ha fet a la ciutat i que ve a demostrar aquesta manca de planificació per part de
l'equip de govern: el tanatori municipal. Voldrien saber quines previsions té
l'equip de govern per donar-li rendibilitat.
El Sr. Batle contesta que no es tracta d'una falta de planificació ni de previsió,
sinó tot el contrari. Existeix un servei privat, però el tanatori municipal és un
servei que té l'Ajuntament i que està a disposició de tot el qui vulgui, i ahir
mateix el varen emprar. Ara s'ha de posar un nou servei, el del crematori; els
tècnics estan redactant els plecs de condicions.

22.

Voldrien saber quines són les seves previsions quant a l’asfalt de l’avinguda Gran
Via de Colom, ja que els veïns es queixen contínuament.
El Sr. Batle contesta que una cosa és la reforma de la Gran Via de Colom, que és
un tema que tenien en el seu programa electoral i un compromís que volen
assolir sempre que la situació econòmica ho permeti, i si arriba un finançament
extern, i un altre és passar una capa d’asfalt en un moment donat. Actualment, la
previsió és arreglar alguna cosa, però no asfaltar la Gran Via de Colom, sinó
arreglar les infraestructures, el subsòl, que és allò important, en funció de les
possibilitats econòmiques que tengui l'Ajuntament.

23.

Una de les notícies protagonistes d'aquesta setmana, tal vegada de la legislatura,
i que a més era una proposta electoral del grup municipal del Partit Popular, és la
realització d’una zona de caravanes. Com que no va ser una proposta del grup
socialista, voldrien saber quines accions realitzaran per atreure la gent a acampar
una caravana a Inca.
El Sr. Batle contesta que aquesta iniciativa ve de la mà d’una associació de
Mallorca, de més de cent societats, que li varen fer arribar abans de les eleccions
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la necessitat que té l’illa de crear un espai per a un turisme alternatiu, a un cost
relativament gratuït. L’associació es posa en contacte amb el lloc a on volen anar
perquè els informin de la disponibilitat, dóna publicitat a través dels seus mitjans
i l’oportunitat d’atreure gent al municipi i turistes que no havien vengut abans. El
cost dels serveis, aigua potable i bany químic, es farà a càrrec de l’Ajuntament.
24.

Intervé el Sr. Ramis, amb un tema que fa referència a les fires i l’avinguda de
Jaume I. Vol saber si l’equip de govern considera una bona mesura tallar el trànsit
de la que és una de les vies més transitades de la ciutat.
El Sr. Batle li respon que tradicionalment les atraccions de fira s’ubicaven a
l’avinguda dels Reis Catòlics, ubicació que és inviable amb la reforma que ha
sofert. Explica que se cercaren alternatives, com va ser la del quarter General
Luque i el polígon industrial. Els usuaris no els consideren llocs adients, per estar
enfora del que és el recinte firal, i davant la demanda del pares, el que han fet ha
estat cercar una alternativa dins el recinte firal. Pel que fa al trànsit rodat, per a
les entrades i sortides, s’ha cercat una alternativa. Des del punt de vista del Sr.
Batle, la majoria de gent està contenta amb la nova ubicació. Entén que hi pot
haver algun veïnat que estigui afectat pels renous, però quan les atraccions
s’ubicaren al recinte del quarter General Luque també es varen rebre queixes. Ell
té clar que sempre hi haurà algun afectat. També comenta que evidentment hi ha
altres alternatives i que estan oberts a rebre noves propostes. Avui per avui,
reben més felicitacions que queixes.

25.

El Sr. Ramis demana si l’equip de govern té previst exonerar l’Hospital Comarcal
d’Inca de pagar l’IBI.
El Sr. Batle respon que a l’exercici passat l’Hospital va pagar l’IBI i que té
constància que hi ha unes demandes que se’ls apliqui una rebaixa, però l’equip
de govern té clar que és un impost municipal i que s’ha de pagar.

a.

El Sr. Ramis sol·licita un informe a on quedi de manifest el grau de
compliment del contracte de neteja viària, per part de l’empresa adjudicatària.

b.

Per finalitzar el seu torn de preguntes el Sr. Ramis està interessat a saber si
l’equip de govern ha pagat la sanció interposada per la Direcció General de
Treball i Salut Laboral, pel que fa a l’excés de les hores extraordinàries.
El Sr. Batle li respon que creu que està recorreguda.
Intervé el Sr. Secretari per explicar que hi ha un termini de dos mesos per
interposar un recurs contenciós i que en aquests moments la demanda està en
preparació.

El Sr. García s’absenta de la sala de plens.
B.

PRECS I PREGUNTES
INDEPENDENTS D’INCA

QUE

FORMULA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DELS

Preguntes formulades per la Sra. Barceló:
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1.

Malgrat que el grup municipal de PSIB-PSOE ja hi hagi fet referència, els agradaria
sabre quin ha estat el cost municipal de l’IncaTapa.
El Sr. Jerez manifesta que el cost per a cada fira ha estat de 2.500 €.

2.

Volen saber quines han estat les condicions comercials aplicades als participants.
El Sr. Jerez li comenta que, com ja ha dit abans, des de fa molts d’anys tenen una
estreta col·laboració amb l’Associació de Comerciants d’Inca, que és la que
intervé en cerca patrocinadors i participants. A l’Ajuntament el que li interessa és
intentar allargar les fires i enguany amb les reduccions dels pressuposts de les
fires, i el fet de no disposar de la subvenció del producte balear ha fet que hagin
arribat a aquest acord amb l’Associació de Comerciants. En definitiva, és
l’Associació qui ho gestiona.

3.

La Sra. Barceló comenta que tenen constància que hi ha cinc restauradors d’Inca
que no han estan avisats i el seu grup considera que, malgrat que sigui
l’Associació de Comerciants qui gestioni aquest esdeveniment, l’Ajuntament, ja
que subvenciona l’IncaTapa, hauria de controlar que fets com aquest no es
produïssin, i que els facilitarà els noms.
El Sr. Jerez li ho agraeix i aprofita per comentar que té constància que el
comercial va visitar, en tres ocasions, alguns restauradors i que no hi havia hagut
forma que el rebessin. Ara bé, un cop que disposi dels noms dels restauradors,
l’equip de govern incidirà amb l’Associació de Comerciants en aquest fet, ja que
l’Associació sabia que per a l’Ajuntament eren prioritaris els restauradors inquers,
i tant de bo que aquesta fira s’hagués pogut omplir amb comerços d’Inca.

4.

En aquesta intervenció la Sra. Barceló, en el seu nom i el del Sr. García, vol donar
l’enhorabona a la Sra. Tarragó per la retirada del fasser que va sortir a un
embornal de l’avinguda de Lluc. També vol saber si se li ha donat cap destí.
La Sra. Tarragó suposa que degué anar amb la resta de brutor de l’embornal.
Agraeix el seguiment que fan d’aquest assumpte. En la seva opinió a qui s’hauria
de felicitar és els peons que duen a terme la tasca. Comenta que d’acord amb
l’últim llistat que li han facilitat, en els darrers quinze dies s’han netejat 78
embornals. Aprofita la intervenció per fer una crida a la ciutadania per tal que faci
un esforç per embrutar manco i facin ús de les papereres, ja que coneix el cas
d’un embornal que ha estat fet net, ara fa poc i torna a estar ple de bosses i
altres residus.

5.

La Sra. Barceló demana si s’ha fet cap gestió pel que fa al fet que no es poden
trobar postals d’Inca a les llibreries i estancs de la ciutat.
Li respon el Sr. Batle que actualment pel que fa al tema de les postals no hi ha res
en marxa, recorda que en altres èpoques hi ha hagut alguna iniciativa privada,
però creu que no hi ha hagut cap iniciativa municipal en aquest sentit. Com a
proposta li sembla molt bé, però s’hauria d’analitzar quin cost pot tenir, i des del
punt de vista municipal no li sembla que en aquests moments sigui un tema
prioritari.
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6.

La Sra. Barceló comenta que en reiterades ocasions han sol·licitat a la Comissió
corresponent una relació de les deficiències de l’escoleta Toninaina i, atès que no
han tengut resposta, han decidit incloure aquesta pregunta al seu torn.
Li respon el Sr. Jerez que, com ja ha manifestat en reiterades ocasions, en el
moment en què disposi de les deficiències analitzades pels tècnics, les facilitarà
tot d’una. Van tenir una reunió ara fa uns quinze dies i estan pendents d’una
resposta.
Intervé la Sra. Barceló, qui comenta que tenien entès que s’estava intentant
arribar a un acord amb l’empresa, però no que s’estassin negociant les
deficiències, ja que aquestes són les que són.
El Sr. Jerez li comenta que, per exemple, quant a les baldes de fusta que hi ha a
l’exterior de l’escoleta, l’equip de govern les estan reclamant com a deficiència i
que l’empresa es defensa que no ho és, sinó que el problema és pels materials
emprats. Comenta que la seva intenció és lliurar un informe com cal, quan estigui
tot ben definit, i en aquest moment s’està intentant arribar a un acord entre els
tècnics municipals i els de l’empresa.
La Sra. Barceló fa un incís dient que l’informe que li demana el seu grup és el dels
tècnics municipals.
El Sr. Jerez respon que en la propera Comissió d’Urbanisme el tendrà damunt la
taula.

7.

Per acabar les seves intervencions, el grup municipal dels Independents d'Inca vol
felicitar l’Ajuntament de Manacor per la inauguració del seu auditori i lamentar
que no hagi pogut ser l’Ajuntament d’Inca qui reinauguràs el seu Teatre.
Manifesta el seu interès per saber com estan les gestions d’expropiació de les
cases adjacents al Teatre Principal.
El Sr. Batle li respon que estan pendents dels requeriments que es van fer al
Govern i al Consell Insular. Ell creu que la compra s’executarà abans de final
d’any.
La Sra. Barceló demana si l’expedient ja està iniciat.
El Sr. Batle li respon que està iniciat i que ara estan pendents de l’aportació del
Govern i del Consell Insular de Mallorca. El Govern els ha requerit una
documentació i el Consell els va comunicar que no podien complir de moment,
però espera que abans de dia 31 de desembre es faci efectiva la compra i es
pugui executar.

C. PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSMINICIATIVA VERDS
Formula les següents preguntes el Sr. Rodríguez:
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1.

El seu grup està interessat a conèixer els criteris que se segueixen per atorgar
subvencions a entitats privades, i li explica un cas: des de l’IMAF es va aprovar
ahir el pagament d’una factura a un restaurant d’Inca a on s’encarregaren 54
menús a 15 euros més IVA cada un, per tal de fer un sopar homenatge a una
persona que no és d’Inca. Demanat el regidor d’Esports per aquest fet, li va
expressar, si no ho va entendre malament, que ell ja s’havia trobat amb això. A
més, aprofita per demanar com estan els pagaments de les subvencions a les
entitats culturals de la ciutat.
El Sr. Batle li comenta que, quan se subvencionen esdeveniments especials a la
ciutat d’Inca, és normalment el regidor de torn i el batle els qui donen el vistiplau,
i moltes vegades fins i tot és només el batle, ja que en moltes ocasions les
entitats s’adrecen a ell personalment. Aclareix que l’esdeveniment al qual es
refereix el Sr. Rodríguez és el sopar de la penya madridista, i vol deixar
constància que ell no és aficionat del Reial Madrid, sinó del Barça.
El Sr. Rodríguez comenta que no va per aquí la cosa.
El Sr. Batle contesta que ja sap per a on va i que per això li contesta, i
prossegueix dient que la penya del Reial Madrid fa uns anys rebia una subvenció
per part de l’Ajuntament i ara, amb motiu de la celebració d’un esdeveniment
especial, hi acudeixen per tal de demanar col·laboració, com fan moltes altres
entitats. En aquest cas, va ser ell qui va decidir atorgar-la. El criteri és intentar
ajudar i promocionar, a través d’aquestes, la ciutat d’Inca. Explica que les entitats
que són beneficiàries d’una subvenció anual per al seu funcionament no entren
dins aquesta línia. Quant a les propostes que li arriben de les entitats que no
disposen d’una subvenció anual, manifesta que no hi ha cap protocol ni
reglament. Quant al pagament de les subvencions a nivell cultural, creu que la
Sra. Payeras està pendent del pressupost per poder pagar abans.
El Sr. Rodríguez demana per les subvencions de l’any 2010 i 2011.
La Sra. Payeras contesta que les del 2010 sí i que les del 2011 encara s’han de
justificar.
Al Sr. Rodríguez li agradaria que constàs en acta la intervenció de la Sra. Payeras,
però per motius tècnics no es pot transcriure el seu comentari.
La Sra. Payeras l’informa que està tot arreglat, està tot justificat.
El Sr. Rodríguez prega al Sr. Batle que no hi vegi dobles intencions allà a on no ha
dit res, ja que ni tan sols ha anomenat l’associació, sinó que volen saber els
criteris generals que s’apliquen a totes les associacions d'Inca, siguin un tema o
siguin l’altre, independentment si són d’un equip de futbol o no.
El Sr. Batle reitera que, com ja li ha intentat explicar abans, hi ha coses
excepcionals, extraordinàries, que es decideixen per l’equip de govern, pel
regidor de torn i a vegades per ell mateix. El criteri general és donar una
subvenció a totes les entitats en base al seu funcionament, però a vegades es
poden trobar amb situacions extraordinàries, com quan algú els presenta una
iniciativa perquè celebren l’aniversari o una altra cosa, i en aquest cas se segueix
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el criteri d’estudiar cada cas concret i aquell esdeveniment especial.
El Sr. Rodríguez diu al Sr. Batle que entén l’explicació que li dóna i que allò que no
entén és la “coeta” que després el Sr. Batle afegeix de “sí, jo ja sé per a on véns”.
El Sr. Rodríguez demana què vol dir amb aquesta expressió.
El Sr. Batle explica que és perquè es tractava de la penya del Reial Madrid.
El Sr. Rodríguez segueix sense entendre el sentit de la coeta.
3.

El Sr. Rodríguez crida l’atenció en relació amb la carretera de Lloseta, a on hi
ha unes barreres per prevenir que la gent hi pugui passar per damunt, i a les
quals es referia el grup municipal del PSIB-PSOE. El Sr. Rodríguez adverteix que
aquestes barreres, al vespre, no funcionen i creu que haurien de tenir uns llums
dels que parpallegen. El Sr. Rodríguez diu que es senten els comentaris dels
veïnats d’aquella zona, ja que els llums el dimecres passat fallaven.
El Sr. Batle contesta que la regidora de Policia li comenta que la setmana passada
funcionaven, que potser en el transcurs de la setmana hagin quedat sense piles o
s’hagin banyat, i que ho comprovaran.

4.

Els llums de la barriada So na Monda semblen els d'una discoteca, s’encenen a
mala hora i als matins s’apaguen quan no hi tocaria. Els veïns ho poden
corroborar, i els interessa saber per què ocorre i si s'hi ha posat remei.
El Sr. Batle contesta que a la barriada la instal·lació elèctrica no és nova, que té
deficiències. No obstant això, a vegades la gent té la sensació que els fanals
estan encesos al matí, quan són els electricistes que hi estan treballant, com va
passar fa poc temps en el carrer dels Hostals. Les deficiències, les estan revisant
els tècnics i estan en vies de solució.

5.

El Sr. Caballero vol fer un agraïment perquè l’altre dia, a la Comissió
Informativa d'Urbanisme, es va presentar per urgència l’aprovació del Reglament
d’usos dels locals d’assaig, i varen demanar que es retiràs per poder parlar-ne
amb temps, la qual cosa varen acceptar. De la mateixa manera, varen tenir una
reunió amb la regidora de Serveis i els responsables tècnics per parlar de
l’Ordenança municipal de la gestió de residus urbans. Ho posa de manifest
perquè, a vegades, al Ple, altres comissions presenten modificacions per urgència
i considera que és d’agrair quan altres àrees donen aquest marge. Entenen que a
vegades hi ha una urgència i s’ha de tractar, però quan no és realment urgent
sempre és molt positiu que tots els grups municipals puguin fer-hi aportacions.
Per tant, volia fer aquests dos agraïments.

6.

Arran de la caiguda dels arbres de la Gran Via de Colom, els veïns de la zona
els han fet arribar una sèrie de queixes en relació amb l’estat i al manteniment
dels arbres, sobretot del principi de la via. Voldria demanar si el manteniment
s'ha fet com els altres anys i si es té previst fer alguna acció immediata, ja que
els brancals estan molt crescuts i envaeixen molt la calçada.
La Sra. Tarragó contesta que l'any passat es va fer una poda molt suau i no una
severa com es va fer l'any anterior. Els arbres es tornaran a podar entre els
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mesos de març i abril de l'any que ve, i si es produeix la queixa d’algun arbre en
concret, s’hi intervindrà de manera puntual.
Abans d’acabar la sessió, el Sr. Batle informa el grup municipal del PSIB-PSOE que els
decrets de la roda (noria) són el 909 i el 910.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les quinze
hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certifico.
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