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ASSISTENTS
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Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sra. M. Jose Fernandéz Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes
(s’incorpora en el moment indicat a l’acta)
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sra. Alice Weber
Sr. Maria Antònia Sancho Tomás
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Francisco José Verdejo Pérez
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca
SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTORA ACCIDENTAL
Sra. Catalina Pons Bestard
TRESORER
Sr. Miquel Batle Vallori

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), quan són les 19.30 hores del dia
25 d’octubre de 2018, es reuneix
l’Ajuntament
en
ple,
en
primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte, per tal de realitzar la sessió
ordinària sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.
Actua com a secretari accidental Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen la interventora
accidental Sra. Catalina Pons Bestard i el
tresorer 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 ANTERIOR DE DATA DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2018
Atès que cap regidor té cap observació a formular, s’aprova l'Acta per unanimitat (20).
2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. MARIA ANTÒNIA SANCHO TOMÁS
La Sra. Maria Antònia Sancho Tomás es desplaça davant el Batle i pren possesió del
càrrec de Regidora de l’Ajuntament d’Inca . Acte seguit s'incorpora a la sala.
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.413 AL 1.619 DE
2018
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.413 al 1.619.
Els assistents se’n donen per assabentats.
4. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS MUNICIPALS CONTRÀRIES A LES
OBJECCIONS EFECTUADES DE CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L'ART.
218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS
Es dóna compte de les resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de
conformitat amb allò disposat a l'art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, que transcrites textualment diuen:
"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 25 d'octubre de 2018 de les
resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades.
L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per
l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, estableix:
El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin
incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de
la correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad
Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia
de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.
El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá
acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.
Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per ser incloses en l'ordre del dia:
AJUNTAMENT
Número de Decret
2018001352
2018001471
2018001599

Data
24/08/2018
12/09/2018
26/09/2018

Observació
Factures
Factures
Factures

Documentació
(11 pàgines)
(6 pàgines)
(5 pàgines)

TONINAINA
Número de
Resolució
23/2018
25/2018
30/2018

Data

Observació

Documentació

11/09/2018
14/09/2018
15/10/2018

Factures
Factures
Factures

(1 pàgina)
(1 pàgina)
(1 pàgina)

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ANTONI TORRANDELL
Número de
Resolució
24/2018

Data

Observació

Documentació

11/10/2018

Factures

(1 pàgina)

Inca, 19 d'octubre 2018. El batle, Virgilio Moreno Sarrió"
Els assistents se’n donen per assabentats.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER A L'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 37/2018
Es dóna compte del període mitjà de pagament del segon trimestre de 2018, que transcrit
textualment diu:
"Expedient núm. 37/2018 de modificació de crèdits amb la modalitat de transferència de
crèdit entre distintes àrees de despesa, en el Pressupost de l’exercici 2018.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Proposta pel Senyor Virgilio Moreno Sarrió, batle d'aquesta corporació municipal, la
incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 37/2018 amb la modalitat de
modalitat de transferència de crèdit entre distintes àrees de despesa en el Pressupost
General de l'exercici de 2018.
Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, l’estat
de despeses del Pressupost de les entitats locals pot modificar-se, entre altres causes,
per transferència de crèdits, que consisteix en modificar el Pressupost de despeses sense
alterar la quantia total del mateix, imputant l’import total o parcial d’un crèdit a altres
aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica;
Considerant que els articles 179.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals –TRLRHL–, i 40.2
del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos estableixen que les entitats locals regularan a les Bases d’execució del
Pressupost el règim de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan competent per
autoritzar-les;
En tot cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre distintes àrees de despesa
correspondrà al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits
de personal (arts. 179.2 TRLRHL i 40.3 del Reial decret 500/1990).
Considerant que les transferències proposades respecten allò exigit als articles 180 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i 41 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist l’informe favorable de la interventora accidental;
Considerant que els articles 179.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i 42 del
Reial decret 500/1990, exigeixen que les transferències de crèdit aprovades pel Ple,
segueixin les normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes per a l’aprovació
del Pressupost, i el règim de recursos regulat per al mateix (arts. 169, 170 i 171 TRLRHL i
20 i 22 del Reial decret 500/1990);
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar
l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents;
Atès que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament ple, que
acordarà, al mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit del
vigent Pressupost en la seva modalitat de suplement de crèdit;
Vist l’informe de la Intervenció municipal;

Per tot això, es proposa al l'Ajuntament en ple, amb el Dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'Hisenda de data 18 d'octubre de 2018, l’adopció de les següents:
PROPOSTES D'ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 37/2018 en el
vigent pressupost de transferència de crèdit entre distintes àrees de despesa, amb el
següent detall:
Baixes en aplicacions de despeses
Partida
000.241.1439
9
TOTAL

Descripció

Crèdit
inicial

Import
modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

Projectes diversos

107.410,51

45.000,00

62.410,51

107.410,51

45.000,00

62.410,51

Altes en el Pressupost de despeses
Partida

Descripció

Crèdit
inicial

Import
modificació
(€)

Crèdit
definitiu
(€)

000.320.2130
0

Maquinària,
instal·lacions tècniques
i utillatge

0,00

20.000,00

20.000,00

Energia elèctrica

68.000,00

17.500,00

85.500,00

15.000,00

5.000,00

20.000,00

0,00

2.500,00

2.500,00

83.000,00

45.000,00

128.000,0
0

000.320.2210
0
000.320.2210
3
000.320.2211
0
TOTAL

Combustible i
carburant
Productes de neteja i
acondiciament

SEGON. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, i posar a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la corporació.
TERCER. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin
l'acord inicial s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos
municipals
Inca, 18 d'octubre de 2018. El president de la Comissió Informativa d'Hisenda, Virgilio
Moreno Sarrió"
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent
resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents
d'Inca, Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i cinc (5) vots en contra del grup municipal
del PP.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 37/2018.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER A L'APROVACIÓ DE
LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE
L'ORGANISME AUTÒNOM ANTONI TORRANDELL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l'aprovació
de la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics de l'Organisme Autònom
Antoni Torrandell, que transcrit textualment diu:
"Expedient: modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de
serveis de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell.
En data 4 de juliol de 2018 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a l'article 133
de la Llei 39/2015 d’1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per un termini de
quinze dies la proposta per la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics
per a la prestació de serveis a l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, i es
publicà a la pàgina web municipal en data 4 de juliol de 2018 i finalitzà el termini
d'exposició en data 25 de juliol de 2018;
Havent finalitzat el termini d'exposició sense que cap ciutadà o organització representativa
hagin manifestat la seva opinió en relació amb la modificació de l'Ordenança reguladora
per a la prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca;
Aquesta corporació considera adient procedir a l'aprovació de la modificació dels preus
públics de l'ordenança que regula la prestació de serveis a l'Organisme Autònom de
Música Antoni Torrandell, atès que en data 14 de setembre de 2018 el Consell de Govern
va autoritzar la creació del Conservatori Municipal d'Inca, havent-se publicat en el BOIB
núm. 114, de data 15 de setembre de 2018, havent procedit a incloure els estudis que ens
mancaven a l'Ordenança una vegada que el Consell de Govern va autoritzar la creació del
Conservatori Municipal d'Inca;
Per altra part, també s'ha procedit a revisar les bonificacions que apareixen regulades a
l'Ordenança fiscal als efectes d'homogeneïtzar les bonificacions pels diferents serveis
municipals, en les peculiaritats pròpies de cada servei, intentant que els col·lectius en
majors dificultats pugin accedir a les bonificacions previstes a l'Ordenança;
Així mateix, també s'ha procedit a actualitzar el preu públic per a la prestació de serveis a
l'Escola Municipal Música Antoni Torrandell d'Inca de conformitat a l'Índex de Preus al

Consum;
Vist l'expedient que es tramita per a la modificació del preu públic per a la prestació del
servei a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca;
Vista la memòria economicofinancera que consta en l'expedient, de la qual es dedueix
que el preu públic no cobreix el cost de l'activitat i que, això no obstant, es troba justificat
per motius culturals i socials, atesa la importància que representa que la ciutat d'Inca
compti des del curs 2018/2019 amb un Conservatori Municipal el qual es troben adscrits
les escoles municipals de Música d'Alcúdia, Binissalem, Pollença, sa Pobla, Santa
Margalida, de Música i Dansa de Selva i Miquel Tortell de Muro;
Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal;
Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal;
Atès que la competència per l'aprovació del preu públic correspon al Ple de la corporació,
tal com es dedueix de l'informe emès per la Secretaria Municipal.
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de l'Ajuntament, amb el dictamen previ favorable de la
Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural els
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el següent text regulador de la modificació del preu públic per a la
prestació del servei a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca:
‘Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l’Organisme
Autònom de Música Antoni Torrandell
Article 1r. Fonament legal
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, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per la prestació de
serveis de l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, que es regularà mitjançant
la present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
El fet imposable del preu públic són els serveis i les prestacions motivats per l'assistència
a les activitats realitzades.
Article 3r. Subjecte passiu
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn de l'ús i dels serveis existents a l’Organisme Autònom de Música Antoni
Torrandell.
2. Estan obligades al pagament les persones sol·licitants de la prestació del servei o
utilització.

Article 4t. Quota tributària
Les quotes a pagar pels serveis de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell es
fixarà amb l'aplicació del següent quadre de tarifes:
Taxes per matrícula: 40 € (cada alumne pagarà una única matrícula).
A. DEPARTAMENT DE MÚSICA LOMQE
Grau Assignatura

Hores

Quota mensual

GRAU INICIAL
Primer
Aproximació a la música

1,50

36,76 €

Música I

0,75

18,38 €

Moviment I

0,75

18,38 €

Música II

0,75

15,32 €

Moviment II

0,75

15,32 €

Taller d’orientació instrumental

1,00

15,32 €

Llenguatge

0,75

19,40 €

Instrument individual

0,50

19,40 €

Conjunt coral

0,75

19,40 €

Expressió corporal

0,75

19,40 €

Instrument individual

1,00

51,05 €

Llenguatge

2,00

25,53 €

Instrument col·lectiu

1,00

25,53 €

Instrument individual

1,00

51,05 €

Llenguatge

2,00

25,53 €

Segon

36,76 €
Tercer

45,96 €
GRAU PREPARATORI
Primer

77,60 €
GRAU ELEMENTAL
Primer

102,11 €
Segon

Instrument col·lectiu

1,00

25,53 €

Instrument individual

1,00

51,05 €

Llenguatge

2,00

25,53 €

Instrument col·lectiu

1,00

25,53 €

Conjunt coral

1,00

10,21 €

Instrument individual

1,00

51,05 €

Llenguatge

2,00

25,53 €

Instrument col·lectiu

1,00

25,53 €

Conjunt coral

1,00

10,21 €

102,11 €
Tercer

112,32 €
Quart

112,32 €
Altres
Assignatura pendent d’acord art.13.2
Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011) preu de l’assignatura pendent més un 10 %
GRAU MITJÀ
Primer
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, GUITARRA, ORGUE, CLAVECÍ,
PERCUSSIÓ, PIANO, VENT FUSTA, VENT METALL
Instrument individual

1,00

42,88 €

Llenguatge musical

2,00

27,57 €

Conjunt/Orquestra

1,50

20,42 €

Cant

1,00

39,82 €

Repertori

1,00

20,42 €

Llenguatge musical

2,00

26,55 €

Cor

1,50

24,50 €

Italià aplicat al cant

1,00

20,42 €

Francès aplicat al cant

1,00

20,42 €

90,87 €
CANT

152,13 €
Segon
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, GUITARRA, PERCUSSIÓ,VENT
FUSTA, VENT METALL
Instrument individual

1,00

42,88 €

Llenguatge musical

2,00

27,57 €

Conjunt/Orquestra

1,50

20,42 €

Piano complementari

0,50

15,32 €

Instrument individual

1,00

42,88 €

Llenguatge musical

2,00

27,57 €

Conjunt

1,50

20,42 €

Cant

1,00

39,82 €

Repertori

1,00

20,42 €

Llenguatge musical

2,00

26,55 €

Cor

1,50

24,50 €

Italià aplicat al cant

1,00

20,42 €

Francès aplicat al cant

1,00

20,42 €

Piano complementari

0,5

15,32 €

106,19 €
PIANO, ORGUE, CLAVECÍ

90,87 €
CANT

167,45 €
Tercer
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ, VENT FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual

1,00

42,88 €

Harmonia

2,00

27,57 €

Conjunt/Orquestra

2,00

35,74 €

Piano complementari

0,50

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Instrument individual

1,00

42,88 €

Harmonia

2,00

27,57 €

Cor

1,50

27,57 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Instrument individual

1,00

42,88 €

Harmonia

2,00

27,57 €

Cor

1,50

27,57 €

136,83 €
PIANO, ORGUE, CLAVECÍ

113,34 €
GUITARRA

Música de cambra

1,00

15,32 €

Piano complementari

0,50

15,32 €

Cant

1,00

39,82 €

Repertori

1,00

20,42 €

Harmonia

2,00

27,57 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Alemany aplicat al cant

1,00

20,42 €

Piano complementari

0,5

15,32 €

128,66 €
CANT

138,87 €
Quart
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual

1,00

42,88 €

Harmonia

2,00

27,57 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Conjunt/Orquestra

2,00

35,74 €

Piano complementari

0,50

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Instrument individual

1,00

42,88 €

Harmonia

2,00

27,57 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Cor

1,50

27,57 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Acompanyament

1,00

26,55 €

Instrument individual

1,00

42,88 €

Harmonia

2,00

27,57 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Cor

1,50

27,57 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Baix Continu/Improvisació

1,00

26,55 €

152,15 €
PIANO

155,21 €
ORGUE I CLAVECÍ

155,21 €

GUITARRA
Instrument individual

1,00

42,88 €

Harmonia

2,00

27,57 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Cor

1,50

27,57 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Piano complementari

0,50

15,32 €

Cant

1,00

39,82 €

Repertori

1,00

20,42 €

Harmonia

2,00

27,57 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Alemany aplicat al cant

1,00

20,42 €

Piano complementari

0,5

15,32 €

143,98 €
CANT

154.19
Cinquè
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual

1,50

53,60 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Orquestra

2,00

35,74 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Anàlisi

1,50

20,67 €

Assignatura optativa

1,00

15,32 €

2,50

34,46 €

0,50

15,32 €

Instrument individual

1,50

53,60 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Acompanyament

1,00

26,55 €

Opció 1

155,97 €
Opció 2

Fonaments

Piano complementari
169,76 €
PIANO

Opció 1

Anàlisi

1,50

20,67 €

Assignatura optativa

1,00

15,32 €

2,50

34,46 €

Instrument individual

1,50

53,60 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Baix continu/Improvisació

1,00

26,55 €

Anàlisi

1,50

20,67 €

Assignatura optativa

1,00

15,32 €

2,50

34,46€

Instrument individual

1,50

53,60 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Anàlisi

1,50

20,67 €

Assignatura optativa

1,00

15,32 €

2,50

34,46 €

0,50

15,32 €

Cant

1,00

39,82 €

Repertori

1,00

20,42 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Alemany aplicat al cant

1,00

20,42 €

Anàlisi

1,50

20,67 €

Assignatura optativa

1,00

15,32 €

146,78 €
Opció 2

Fonaments

145,25 €
ORGUE I CLAVECÍ

Opció 1

146,78 €
Opció 2

Fonaments

145,25 €
155,21 €
GUITARRA

Opció 1

120,23 €
Opció 2

Fonaments

Piano complementari
134,02€
CANT

Opció 1

147,29 €
Opció 2

Fonaments

Piano complementari

2,50

34,46 €

0,50

15,32 €

161,08 €
Sisè
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual

1,50

53,60 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Orquestra

2,00

35,74 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Anàlisi

1,50

20,67€

Assignatura optativa

1,00

15,32€

2,50

34,46 €

0,50

15,32 €

Instrument individual

1,50

53,60 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Acompanyament

1,00

26,55 €

Anàlisi

1,50

20,67 €

Assignatura optativa

1,00

15,32 €

2,50

34,46 €

Instrument individual

1,50

53,60 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Baix continu/Improvisació

1,00

26,55 €

Anàlisi

1,50

20,67 €

Assignatura optativa

1,00

15,32 €

Opció 1

155,97 €
Opció 2

Fonaments

Piano complementari
169,76 €
PIANO

Opció 1

146,78 €
Opció 2

Fonaments

145,25 €
ORGUE I CLAVECÍ

Opció 1

146,78 €
Opció 2

Fonaments

2,50

34,46 €

Instrument individual

1,50

53,60 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Anàlisi

1,50

20,67 €

Assignatura optativa

1,00

15,32 €

2,50

34,46 €

0,50

15,32 €

Cant

1,00

39,82 €

Repertori

1,00

20,42 €

Història de la música

1,00

15,32 €

Música de cambra

1,00

15,32 €

Alemany aplicat al cant

1,00

20,42 €

Anàlisi

1,50

20,67 €

Assignatura optativa

1,00

15,32 €

2,50

34,46 €

0,50

15,32 €

145,25 €
155,21 €
GUITARRA

Opció 1

120,23 €
Opció 2

Fonaments

Piano complementari
134,02€
CANT

Opció 1

147,29 €
Opció 2

Fonaments

Piano complementari
161,08 €

B. DEPARTAMENT DE MÚSICA MODERNA
Grau Assignatura

Hores

Quota mensual

Primer
Instrument individual

0,75

56,16 €

Taller d'ensemble

1,00

26,55 €

Llenguatge musical

1,00

26,55 €

109,26 €
Segon
Instrument individual

0,75

51,05 €

Taller d'ensemble

1,00

26,55 €

Llenguatge musical

1,00

26,55 €

Harmonia/improvisació

1,00

26,55 €

Instrument individual

0,75

51,05 €

Taller d'ensemble

1,00

26,55 €

Llenguatge musical

1,00

26,55 €

Harmonia/improvisació

1,00

26,55 €

Instrument individual

0,75

51,05 €

Taller d'ensemble

1,00

26,55 €

Llenguatge musical

1,00

26,55 €

Harmonia/improvisació

1,00

26,55 €

Hores

Quota mensual

Big Band

1,50

35,74 €

Informàtica musical

2,00

45,95 €

Tècniques d’enregistrament

1,00

45,95 €

130,70 €
Tercer

130,70 €
Quart

130,70 €
C. ALTRES
Grau

Assignatura

PERFECCIONAMENT
Instrument/Veu

1,00

132,73 €

Master class

35,74 €

Taller

15,32 € sessió
76,58 € setmanals
255,25 € mensuals

D. ENSENYAMENTS NO REGLATS

Grau Assignatura

Hores

Quota mensual

MÚSICA
Música tradicional

1 sessió setmanal 71,47 €

Instrument individual

0,50

49,01 €

Llenguatge musical

1,00

24,50 €

Instrument individual

0,75

71,47 €

Llenguatge musical

1,00

24,50 €

Instrument individual

1,00

95,97 €

Llenguatge musical

1,00

24,50 €

Cant

0,50

49,01 €

Corepetició

0,50

49,01 €

Llenguatge musical

1,00

24,50 €

Iniciació (de 4 a 6 anys)

2,00

43,90 €

Assignatura complementària

1,00

24,50 €

Bàsic (de 7 a 9 anys)

2,00

43,90 €

Assignatura complementària

1,00

24,50 €

Intermedi

3,00

65,34 €

Assignatura complementària

1,00

24,50 €

73,51 €

95,97 €

120,47 €
CANT

122,52€
DANSA

68,40 €

68,40 €

89,84 €
Article 5è. Bonificacions
1. Les reduccions de quotes i l'exempció de pagament s'aplicaran d'acord amb el
Reglament de prestacions no tècniques de serveis socials vigent. Els Serveis Socials
municipals informaran prèviament sobre la conveniència d'aplicació, en els supòsits
derivats de causes econòmiques.
2. Podran gaudir d'una bonificació del 25 % de la quota resultant d'aplicar, els subjectes
passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de 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, havent d'aportar la següent

documentació:
a) Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família
nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l'exercici pel qual es demana la
bonificació.
b) Certificat de convivència, que tots els membres que figuren en el títol oficial de família
nombrosa conviuen en el mateix domicili.
3. En el cas de matriculació d'un segon germà/germana, les tarifes es redueixen en un 25
% a partir del segon germà o germana. El descompte del 25 % s'aplicarà sobre la tarifa de
major quantia.
4. Els alumnes matriculats d'una família monoparental (constituïda per un sol progenitor
amb el qual convisqui el fill consaguini o adoptat i que constitueixi el seu sustentador únic)
gaudiran d'una bonificació d'un 25 % del preu públic en les tarifes descrites a l'article 4,
havent-se d'acreditar mitjançant documentació que acrediti que es tracta d'una família
monoparental i certificat de convivència.
5. Les víctimes d'un delicte de violència de gènere, així com els menors que estiguin sota
la seva pàtria potestat o guarda i custòdia, gaudiran d'una bonificació d'un 25 % en les
tarifes descrites a l'article 4. L'acreditació es farà mitjançant la presentació de la sentència
ferme que acrediti que ha estat víctima d'un delicte de violència de gènere i el certificat de
convivència.
6. Les persones que tenguin la consideració legal de discapacitat en grau igual o superior
al 33 % gaudiran d'una bonificació del 25 % del preu públic en les tarifes descrites a
l'article 4, havent d'acreditar, la condició de minusvalidesa, mitjançant la presentació del
certificat de discapacitat expedit per l'òrgan competent.
7. Els subjectes passius que pertanyen a una altre entitat musical d'Inca tindrà dret a un
bonificació del 10 % havent de presentar la documentació de acrediti tals extrems als
efectes de poder acollir-se a la bonificació.
8. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per resolució del
president del patronat de l'OAAT i informades al Consell d'Administració de l'EMMAT, i
s’ha de realitzar, en tots els casos, la petició/sol·licitud d'exempció a l'EMMAT.
9. Les bonificacions dels punts 2, 3, 4, 5 i 6 d'aquest article no es poden simultaniejar i,
per tant, s'aplicarà la que més beneficiï a la unitat familiar.
Article 6è. Normes de gestió
1. El pagament de matrícula es farà efectiva mitjançant un ingrés al compte bancari de
l’Organisme Autònom Antoni Torrandell abans de formalitzar la corresponent matriculació i
serà irreductible
2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'EMMAT mitjançant domiciliació de rebuts.
En el supòsit que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les
despeses que es generin seran degudament assumides per l'usuari del servei, informant-

se a l'usuari del deute pendent, el qual s'haurà de liquidar abans de la finalització de la
data d'emissió del rebut.
En el cas que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'aplicarà un recàrrec d'un 5 %, i
s’iniciarà el procediment de constrenyiment corresponent.
Una vegada transcorregut el termini d'un mes comptat a partir de la data d'emissió dels
rebuts no abonats es procedirà en el mes següent a donar de baixa l'usuari del servei, i
perdent els drets que li correspondrien sobre aquesta plaça, iniciant-se el procediment de
constrenyiment corresponent de les quantitats pendents.
3. Les matriculacions que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar, i sempre que
siguin conformades per l'Escola de Música en funció de la prestació del servei, seran
objecte de prorrateig, i completades amb el pagament íntegre de la matrícula.
4. Una vegada realitzades les liquidacions seran presentades al cobrament mitjançant
càrrecs de nou períodes mensuals (període 1 correspondrà al mes d'octubre i així fins al
període 9, que correspondrà al mes de juny).
5. Les baixes i les altes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per
escrit per part dels usuaris i/o dels seus responsables legals. Una vegada comprovades
per la direcció de l'escola i tramitada la documentació escaient, es remetrà informe al
Departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa o alta de la quota de les
mensualitats restants del curs escolar.
Si la baixa de l'alumne matriculat és per motius aliens a l'Organisme Autònom, no tindrà
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. En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració,
els usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.
Article 7è. Infraccions i sancions tributàries
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb el preu públic
regulat en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei
general tributària, el Reglament general de recaptació, i l'Ordenança general de gestió,
recaptació, inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals o norma que les
derogui o substitueixi.
Disposició final. Vigència
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el moment de la seva
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i continuarà en vigor
fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació."
SEGON. Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant
edicte que haurà de publicar-se al tauler d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província per tal
que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.
TERCER. Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu

cas, es formulin per resoldre-les. En el cas que no se’n presentés cap, s'entendrà elevat
automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial.
QUART. Que l'acord d'aprovació definitiva o en el seu cas del inicial elevat a tal categoria,
i del text íntegre de l'Ordenança, es publiqui al Butlletí Oficial de la Província.
Inca, 18 d'octubre de 2018. El batle, sign. Virgilio Moreno Sarrió."
Durant el debat el Sr. Jerez s'incorpora a la sessió.
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent
resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents
d'Inca, Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i sis (6) vots en contra del grup municipal del
PP.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per a l'aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus
públics de l'Organisme Autònom Antoni Torrandell.
7. PROPOSTA DE LA BATLIA RELATIVA A LA DEDICACIÓ PARCIAL D’UNA REGIDORA
Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió dins l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia relativa a la dedicació parcial d’una
regidora, que transcrita textualment diu:
"De conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de bases de règim local, en relació
amb l’art. 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, i davant la presa de possessió del càrrec de regidora Sra. Maria Antònia Sancho
Tomás, amb referència a les dedicacions exclusives i parcials dels regidors i regidores, el
qui subscriu eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes
d’acord:
Primer. Declarar la Sra. Maria Antònia Sancho Tomás, de conformitat amb el que disposa
l’art 75 de la Llei de bases de règim local, en la situació dedicació parcial, amb una
dedicació del 80 % de la jornada habitual dels funcionaris i funcionàries de la corporació, i
una retribució de dotze pagues anuals per import íntegre mensual de 1.866, 43 euros,
amb efectes de dia 26 d’octubre de 2018 i donant-la d’alta al règim general de la
Seguretat Social.
Segon. Establir que la percepció d’aquesta retribució impossibilita la percepció
d’indemnitzacions per assistència a sessions d’organismes col·legiats.
Tercer. Establir que l’anterior assignació no serà actualitzada anualment i es mantendrà
invariable.
Quart. Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de conformitat amb el que disposa l’art. 75.5 de la Llei de bases

de règim local. Inca, 18 d’octubre de 2018."
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents
d'Inca, Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i sis (6) vots d'abstenció del grup municipal
del PP.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia relativa a la
dedicació parcial d’una regidora.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER A L'ATORGAMENT DEL PREMI DIJOUS BO 2018
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per a
l'atorgament del Premi Dijous Bo 2018, que transcrit textualment diu:
"La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports, reunida en sessió
ordinària de dia 17 d’octubre de 2018, dictaminà favorablement la següent proposta
referida a l’atorgament del Premi Dijous Bo 2018, que eleva a la consideració del Ple
municipal per a la seva aprovació:
1. Atorgar el Premi Dijous Bo 2018 a les següents candidatures:
•
•
•
•
•
•

Maties Tugores
Joan Reinoso Figuerola
Jordi Cerdà Borràs
Paula Valriu i Llinàs i Pepa Planas i Amengual
Catalina Vallori Vallori i Miquel Ferrer Martorell
Josep Reyes Moreno

Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal podrà dictaminar el
que consideri convenient d’acord amb els interessos municipals.
Inca, 18 d’octubre de 2018. El vicepresident de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació i Formació, Antoni Rodríguez Mir."
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de
Cultura per a l'atorgament del Premi Dijous Bo 2018.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER A LA CREACIÓ
DEL MUSEU DE L’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a la
creació del Museu de l’Educació de les Illes Balears, que transcrit textualment diu:
"El Ple de l’Ajuntament d’Inca mitjançant acord de data 29 de maig de 2009, posteriorment
modificat en data 29 de gener, va aprovar el Conveni de cessió del pavelló núm. 7 del
Quarter General Luque a la Conselleria d’Educació i Cultura per a la creació del Museu de

l’Educació. A l’exposició de motius d’aquell acord es deia: ‘Després de les converses
mantingudes amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i atès
l’estat actual de les instal·lacions que acullen el Museu de l’Educació a Inca (antigues
aules d’automoció de l’edifici corresponent a l’antiga Escola d’Aprenentatge Industrial
d’Inca), hi existeix una manca d’espai per a magatzem (pensen que només de
documentació el Museu disposa de 8 km d’arxiu) i no es disposa tampoc d’espai per a
exposició ni per a consulta. Així, actualment els investigadors que acudeixen al Museu no
disposen d’espai i l’accés al fons, per altra banda importantíssim, resulta dificultós.
Vist el que s’ha exposat, esdevé innegable la importància per al nostre municipi que
aquest Museu quedi a la nostra ciutat i, per tant, s’ha arribat a un acord per a la cessió de
l’ús del pavelló núm. 7 del Quarter General Luque, propietat municipal, per destinar-lo a
Museu d’Educació.
A més de l’important interès públic i general que es donarà a l’immoble, no hi ha dubte
que la creació d’aquest edifici és positiva per al nostre municipi i la seva comarca per la
dinamització potencial de la nostra ciutat des del punt de vista cultural, educatiu i social, i
fins i tot econòmic, pel fet de comptar amb una proposta d’aquestes característiques’.
Posteriorment en data 15 d’abril de 2010 es va signar el Conveni.
No obstant la seva signatura, el Conveni no es va desenvolupar i per tant no es varen
executar les obres ni es va instal·lar el Museu de l’Educació.
Establertes noves converses amb la Conselleria d’Educació les parts estan d’acord a
reactivar aquesta iniciativa, per la qual cosa s’ha redactat un nou conveni que s’adjunta a
aquesta proposta, per la qual cosa la Comissió Informativa d’Urbanisme, a la seva sessió
de dia 22 d’octubre de 2018, va acordar elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament
les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. Deixar sense efecte els acords dels plens municipals de data 29 de maig de
2008 i 29 de gener de 2010 relatius al Conveni amb la Conselleria d’Educació i Cultura
per a la creació del Museu d’Educació.
SEGON. Aprovar la cessió gratuïta de l’ús del pavelló núm. 7 del Quarter General Luque,
pel termini de cinquanta anys, a la Conselleria d’Educació i Cultura per a la creació del
Museu d’Educació, sota les condicions del Conveni de cessió que s’adjunta.
TERCER. Aprovar el Conveni de cessió que s’adjunta.
QUART. Facultar el Sr. Batle president per a la signatura de l’esmentat Conveni i de tots
els altres documents que siguin necessaris per dur endavant la cessió en els termes
aprovats.
Inca, 22 d’octubre de 2018. El batle, Virgilio Moreno Sarrió."
"Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat, l’Ajuntament d’Inca
i l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) per a la instal·lació del
Museu de l’Educació de les Illes Balears a la ciutat d’Inca
REUNITS

Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació i Universitat, nomenat pel Decret 9/2015, de 2
de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels
membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats que li atribueix
l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en qualitat de president de l’IBISEC, en
l’exercici de les facultats atribuïdes pel Decret 26/2016, de 13 de maig, d’aprovació dels
nous Estatuts d’aquesta entitat pública empresarial.
Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, facultat per atorgar el
present document mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament data ___, assistit en aquest
acte pel secretari accidental de l’Ajuntament, el Sr. Guillermo Corró Truyol.
Reconeguda per les parts la capacitat legal necessària per atorgar el present Conveni,
EXPOSEN
El Govern de les Illes Balears mitjançant el Decret 107/2001, de 3 d’agost, va crear l’Arxiu
i Museu de l’Educació de les Illes Balears.
L’Ajuntament d’Inca és propietari de l’immoble conegut com Quarter General Luque, el
qual es compon de diferents instal·lacions i edificis, entre els quals es troba l’edifici
denominat Pavelló núm. 7, que es compon de planta baixa i planta pis amb una superfície
a cada planta de 620 m2, la qual cosa fa un total de 1.240 m2 de superfície construïda.
L’edifici es troba lliure de càrregues, gravàmens, arrendaments i cessions, per la qual
cosa l’Ajuntament té la seva plena propietat i possessió.
En data 15 d’abril de 2010 es va signar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Educació i Cultura i l’ajuntament d’Inca per a la instal·lació del Museu de l’Educació de
les Illes Balears a la ciutat d’Inca.
La cessió d’ús de l’immoble esmentat ha estat acceptada pel conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació mitjançant resolució de 19 de març de 2010 (BOIB núm. 54, de 8
d’abril de 2010). Aquesta resolució estava condicionada que les obres per a la instal·lació
del museu es durien a terme amb un termini de cinc anys.
Per circumstàncies alienes a la voluntat de les parts es va produir una manca de recursos
pressupostaris que impediren l’execució de les obres de rehabilitació de l’edifici esmentat
dins el termini establert.
D’acord amb el que estableix el Decret 26/2016, l’IBISEC és una entitat pública
empresarial adscrita a la conselleria competent en matèria d’educació l’objecte de la qual
és, entre altres, projectar, construir, conservar, explotar i promoure, per si mateixa o amb
mitjans i recursos de tercers, tota classe d’obres d’infraestructures educatives que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears promogui o en les quals participi, actuant per
encàrrec del Govern de les Illes Balears.
Mitjançant la subscripció del present Conveni, l’IBISEC es compromet a dur a terme les
actuacions i les gestions que li competeixen conforme al seu objecte social i les clàusules
d’aquest document.

Per això, l’IBISEC ha duit a terme la redacció del projecte i ha sol·licitat la llicència d’obres
a l’Ajuntament d’Inca per poder iniciar les obres necessàries per fer possible la instal·lació
del Museu.
Les parts tenen interès que com més aviat millor es puguin fer les esmentades obres i
poder instal·lar l’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
Conveni d’acord amb les següents
Clàusules
1. Objecte
L’objecte d’aquest Conveni és regular la col·laboració entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Inca per a la instal·lació del
Museu de l’Educació de les Illes Balears a la ciutat d’Inca.
La Conselleria i l’Ajuntament d’Inca de mutu acord donen per vàlida i vigent la Resolució
de la directora general de Patrimoni per la qual s’autoritza l’acceptació de la cessió
gratuïta d’ús de l’immoble mòdul número 7 del Quarter General Luque per instal·lar-hi el
Museu de l’Educació de les Illes Balears a la ciutat d’Inca (SENDE 373/2010) de 19 de
març de 2010 (BOIB núm. 54, de 8 d’abril de 2010), amb la qual cosa es prorroga el
termini establert a l’apartat 2 d’aquesta resolució d’acceptació.
2. Obligacions
La Conselleria d’Educació i Universitat assumeix l’obligació d’instal·lar el Museu de
l’Educació i mantenir-lo amb l’assignació pressupostaria que té cada any als pressuposts
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tant aquest compromís no suposa cap
increment de despesa per a la Conselleria. A aquests efectes, es pacta que la instal·lació i
posada en funcionament del museu s’ha de realitzar dins el termini de 4 anys, a comptar
des del següent al de la signatura del present document.
La conselleria haurà de procedir, a través de l’IBISEC, a la restauració integral de l’edifici i
a la instal·lació i manteniment permanent, mentre duri la cessió de l’immoble, del Museu
fent durant tot el termini de vigència aquelles reparacions que siguin necessàries de
manera que l’edifici presenti un bon estat de conservació.
L’import inicial de restauració d’acord amb el projecte aprovat per l’IBISEC és de
453.125,19 €.
Les actuacions administratives i les despeses que hagi de realitzar l’IBISEC per dur a
terme les esmentades actuacions (restauració de l’edifici i el seu manteniment) es
realitzaran d’acord amb les consignacions pressupostàries de contractació exigits per la
legislació vigent.
3. Seguiment de les obres
L’Ajuntament durant tot el termini de vigència del Conveni podrà inspeccionar les obres
que es vagin realitzant, i també l’edifici als efectes d’avaluar la seva solidesa i estat de

conservació.
L’Ajuntament d’Inca assumirà únicament aquelles despeses que derivin dels acords de
col·laboració que eventualment es puguin subscriure , com també les de caràcter
extraordinari que derivin de l’aparició de vicis ocults.
Les dues parts es comprometen, en tot cas, a realitzar les actuacions exigides en la
legislació hipotecària.
4. Formalització d’acords posteriors
Una vegada hagi entrat en funcionament el museu, les dues parts podran formalitzar
convenis i protocols que permetin realitzar en l’immoble objecte de la cessió altres
activitats de caràcter cultural que siguin compatibles amb l’ús museístic.
Les activitats previstes en els esmentats instruments de col·laboració només podran
realitzar-se en els termes que estableixi el Consell Assessor de l’Arxiu Museu de
l’Educació de les Illes Balears, nomenat segons resolució del conseller d’Educació i
Universitat de 14 d’abril de 2016.
5. Causes de finalització de la cessió d’ús
D’acord amb la Resolució del conseller d’Hisenda de 19 de març de 2010, la cessió d’ús
té una durada de 50 anys.
La cessió d’ús s’extingeix:
Quan la conselleria competent en matèria d’educació no posi en funcionament les
instal·lacions del Museu en el termini de 4 anys, comptadors des de la signatura del
Conveni, llevat que, en els darrers vint-i-quatre mesos, s’haguessin produït circumstàncies
alienes a la voluntat de les parts que facin necessària la pròrroga d’aquest termini.
Quan la Conselleria realitzi obres i instal·lacions en l’immoble infringint greument les
condicions establertes en les llicències i autoritzacions municipals corresponents.
Quan l’immoble es destini a usos no prevists en aquest Conveni.
Quan el Museu romangui tancat, sense causa justificada, per un termini superior a tres
anys.
Si es produeix alguna d’aquestes circumstàncies, l’Ajuntament podrà acordar la revocació
de la cessió, amb audiència prèvia a la conselleria competent en matèria d’educació.
Resolta formalment la cessió, la conselleria disposarà de tres mesos per abandonar
l’immoble. En cap cas aquesta tindrà dret a indemnització per raó de les obres i les
millores realitzades.
6. Finalització període cessió d’ús
Arribat el dia de la finalització del període de cessió, la conselleria competent en matèria
d’educació, haurà de procedir a l’entrega de l’immoble en bon estat de conservació. En el
moment de l’entrega, la Conselleria no tindrà dret a cap indemnització a conseqüència de

les obres, instal·lacions i millores realitzades en l’immoble.
7. Titularitat de l’immoble
La participació de la Comunitat Autònoma en l’execució i finançament de les esmentades
obres no modificarà la titularitat dominical de l’esmentat immoble. Per tant, atesa la
concurrència d’un interès general en la realització de les esmentades obres, i que la
titularitat de l’immoble és de l’Ajuntament d’Inca, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears resta eximida del pagament de l’impost sobre construccions de l’esmentat edifici i
de l’impost de béns immobles.
8. Comissió de seguiment
Signat el conveni,les parts disposen d’un termini d’un mes per constituir la Comissió de
Seguiment, que estarà integrada per dos representants designats pel batle d’Inca, altres
dos de designats pel conseller d’Educació i Universitat i un representant de l’IBISEC.
La comissió es reunirà una vegada a l’any i sempre que una de les parts ho consideri
oportú.
9. Resolució del conveni. Vigència
Són causes de resolució d’aquest Conveni, l’incompliment, per qualsevol de les parts, de
les obligacions assumides; l’acord mutu, la denúncia de les parts i les altres causes
previstes a la normativa d’aplicació.
Aquest conveni tendrà vigència de quatre anys, abans de finalitzar període esmentat, i en
el cas que les parts signants considerin convenient la continuïtat de l'objecte d'aquest
conveni, es podrà prorrogar mitjançant l’acord unànime de les parts fins a quatre anys
addicionals, d’acord amb l’article 49. h) 1 r de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
No obstant això, aquest conveni en tots els aspectes que tenen relació amb la cessió d’ús
i la seva acceptació tendrà la mateixa durada que s’indica en la resolució d’acceptació de
l’ús de 19 de març de 2010.
Aquest Conveni té naturalesa administrativa, d’acord amb els articles 47 i següents de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i els articles 77 i següents de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i, en conseqüència, qualsevol discrepància s’ha de diferir a
la jurisdicció contenciosa administrativa competent per resoldre-la.
Conformement amb el present Conveni, el signen les parts.
Martí March i Cerdà, conseller d’Educació i Universitat
Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca
Martí March i Cerdà, President de l’IBISEC."
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent

resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per a la creació del Museu de l’Educació de les Illes Balears.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER L’APROVACIÓ
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL PGOU
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per a
l’aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 4 del PGOU, que transcrit
textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
municipal en relació amb l’aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 4 del PGOU
d’Inca consistent canvi de qualificació d’una parcel·la urbana a sistema general de
comunicació i infraestructures (SSGGCI/IS 19) per poder dur a terme la proposta del Pla
de Residus d’Inca quant a la creació d’unes àrees d’aportació de residus vigilades, perquè
s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.
I. VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació Puntual núm. 4 de PGOU d’Inca,
relativa al canvi de qualificació de zona d’eixample a espai lliure públic i nou equipament,
en resulten els Antecedents de fet següents:
1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en
sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU
d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca amb prescripcions. La publicació
en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia 27/10/2012.
2. Al mes de març d’aquest mateix any l’Ajuntament va presentar el Pla de Residus d’Inca
seguint les directrius del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa
de Mallorca (article 5.1. apartat S) per als municipis de més de 5.000 habitants.
Aquest Pla és un document consensuat amb tots els actors socials i econòmics del
municipi, que descriu les actuacions que s’han de dur a terme durant els propers 6 anys i
que ha de servir per millorar la política de gestió des residus a curt, mitjà i llarg termini. El
Pla compta amb una sèrie d’actuacions de prevenció que han de permetre reduir en un 10
% la quantitat de residus produïts al 2020 respecte a l’any 2010 i, també, assolir un 50 %
de separació de residus per destinar‐los a reciclatge. Per tant, amb l’elaboració i execució
d’aquest Pla, la ciutat d’Inca, donarà compliment als principals objectius de prevenció i
reciclatge de residus de la Directiva Marc de Residus i la Llei de residus.
Els objectius del Pla, tal com exposa la memòria del Pla, són els següents:
•

Planificar la gestió del servei municipal de residus amb un objectiu temporal (any
2022) i una metodologia adequada.

•

Afavorir la reducció i reutilització de residus.

•

Millorar els sistemes de recollida de residus municipals i incrementar la recollida
selectiva.

•

Reduir els costs del servei i aplicar amb major precisió el principi de qui contamina

paga.
•

Millorar la qualitat del servei i incrementar el grau de satisfacció de la ciutadania.

•

Complir amb la normativa sectorial.

•

Generar llocs de feina a nivell local.

•

Millorar la imatge pública del municipi.

•

Fomentar la implicació dels sectors econòmics en la correcta gestió dels residus.

•

Facilitar el procés de comunicació, informació i participació, a fi de promoure la
responsabilització dels ciutadans i els agents econòmics i socials per aconseguir un
municipi més sostenible.

3. Per l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 28 de juliol de 2016,es va aprovar el
Pla de Residus Municipal.
4. La modificació puntual en qüestió va ésser encarregada a l'arquitecte, Jaume Luis
Salas, mitjançant contracte administratiu menor, el qual va lliura la documentació a
l'Ajuntament, després de diferents reunions amb les serveis tècnics i jurídics municipals.
5. En sessió ordinària de dia 26 de gener de 2017, pel Ple de l'Ajuntament es va aprovar
inicialment la present modificació puntual a la qual s'inclou també la qualificació de dues
parcel·les en sòl rústic com a sistemes generals de comunicacions i infraestructures
(SSGGCI/IS 24 i SSGGCI/IS 25).
La present proposta de Modificació puntual va estar sotmesa a informació pública per un
termini de 45 dies, mitjançant anuncis en el BOIB, diari de major difusió de la CAIB i a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Així mateix, durant la informació pública esmentada es va presentar al·legacions per part
del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears.
6. En data de registre de sortida de data 14/02/2017, es va remetre la documentació
ambiental a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, a l’efecte d’iniciar el tràmit
de consultes prèvies i adjuntant la corresponent documentació relativa a l’avaluació
ambiental estratègica amb caràcter simplificat.
7. En data de registre d'entrada de 13/11/2017, es va trametre resolució per part de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, on es manifesta que la present Modificació
puntual ha d'ésser objecte d'avaluació ambiental ordinària.
Així mateix, en data de registre d'entrada de 20/011/2017, es va remetre el document
d’abast de l’avaluació ambiental estratègica de la Modificació puntual núm. 4 del PGOU
d'Inca.
No obstant això, l'Ajuntament com a conseqüència de la urgència en poder disposar
qualcuna de les àrees d'aportació, per acord de la Junta de Govern de dia 28/03/2018, es
va acordar el desglossament de la Modificació puntual núm. 4, continuant aquesta només
respecte al canvi de qualificació en sòl urbà a Sistema General de Comunicació i
Infraestructures (SSGGI/IS19) destinat a àrea d’aportació de residus i, en conseqüència, es
comunica a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears que el canvi de qualificació de

la parcel·la en sòl urbà es pot acollir a avaluació ambiental estratègica simplificada, atès els
seu caràcter menor i de reduïda extensió, sense perjudici de ser objecte de l'aplicació de
l'article 9.3 de la Llei 12/2016, atès que es considera que no té afectes significatius en el
medi ambient.
8. Davant la situació descrita, es tramet nova documentació relativa a l'avaluació
ambiental estratègica simplificada de la Modificació puntual núm. 4 del PGOU d'Inca,
relativa de forma exclusiva al canvi de qualificació de parcel·la situada en sòl urbà, en
concret, es delimita dins un equipament municipal on es pretén que una part de la superfície
d’aquest equipament passi a Sistema General de Comunicació i Infraestructures
(SSGGI/IS19) destinat a àrea d’aportació de residus.
Quant al canvi de qualificació de les parcel·les en sòl rústic, s'ha iniciat nou expedient de
Modificació puntual amb tràmit d'avaluació ambiental ordinària.
9. En data de 21/03/2017 va tenir entrada l'informe del Departament de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca, en el qual es considera que la present
modificació afecta determinacions de caràcter estructural, com és, entre altres, la definició
dels sistemes generals de comunicacions i infraestructures considerant, per tant, que
l'aprovació definitiva correspon al Consell Insular de Mallorca, d'acord amb el que
estableix l'article 53.1 de la LOUS i l'article 153.2 del Reglament general.
10. En data de registre d'entrada de 9/10/2018, es va remetre per la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears, resolució de dia 2/10/2018 del seu president, on es resolt la
no-subjecció a avaluació ambiental estratègica ordinària la nova proposta de Modificació
puntual núm. 4 del PGOU d'Inca, atès que es limita al canvi de qualificació de la parcel·la
en sòl urbà a a Sistema General de Comunicació i Infraestructures (SSGGI/IS19), i són
objecte d'una altra Modificació les parcel·les situades en sòl rústic.
Fonaments de dret
Primer. Conveniència i oportunitat de la Modificació puntual, canvis en el contingut i objecte
no substancials.
La Modificació és objecte de canvis motivats als antecedents de fet del present informe,
consistent que la present Modificació queda reduïda al canvi de qualificació de la parcel·la a
sòl urbà a Sistema General de Comunicació i Infraestructures (SSGGI/IS19), deixant sense
efectes el canvi de qualificació de les parcel·les en sòl rústic, les quals seran objecte d'una
Modificació específica i tramitada amb avaluació ambiental ordinària.
Segon. En relació amb el caràcter estructural de la present Modificació puntual, d'acord amb
l'informe emès pel Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca i la
delimitació de l'equipament administratiu proposat.
Vist l'informe del Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, on es
considera que la Modificació puntual afecta determinacions de caràcter estructural, en
concret, la definició dels sistemes generals d'espais lliures públics del PGOU d'Inca de
2012, entenem que, en aquest cas, procedirà seguir amb la tramitació que preveu els
articles 53.1 i 54.6 de la LOUS i els articles 153.2, 155 i 157 del Reglament general de la
LOUS per a l'illa de Mallorca.
En aquest sentit, no es veu inconvenient en continuar la tramitació, conservant l'acte
administratiu d'aprovació inicial acordat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de dia

26/01/2017 i procedir a l'aprovació provisional.
Tercera. Tràmit avaluació ambiental estratègica.
En relació amb aquesta qüestió, com hem exposat als antecedents de fet, s'ha emès
resolució de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, on es resol la no-subjecció
a avaluació ambiental de la Modificació puntual amb els canvis ja exposats.
Quarta. Quant a les al·legacions presentades durant el període d'informació pública.
Al·legacions presentades pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears: 1 i única. Es
considera que la documentació de l'expedient no té la documentació completa, en els
termes que determina l'article 54 de la LOUS i de l'article 154.2 del Reglament.
Vistes les al·legacions correspon la seva desestimació, d’acord amb les següents
consideracions:
1. Aquesta al·legació fa referència al presumpte incompliment de l'exposició al públic dins la
pàgina web de l'Ajuntament de la documentació que forma la Modificació puntual. Dons, una
vegada que s'ha comprovat aquesta circumstància, entenem que tota aquella documentació
que conforma la Modificació puntual (Memòria, relació de propietaris, informe avaluació
ambiental, en aquest justificació d’exoneració i plànols), es troba penjada a la pàgina web
correctament i durant el termini de 45 dies (presentació al·legacions), a comptar, en aquest
cas, des de la publicació del darrer document dins el lloc web esmentat.
En aquest sentit, es va remetre escrit del batle-president en data de registre de sortida de
23/05/2017, on es convidava al Col·legi professional d'arquitectes, a la presentació
d'al·legacions i/o suggeriments, abans de l'aprovació provisional, que tinguessin un contingut
material i constructiu amb la finalitat de millorar la Modificació. Així mateix, es va comunicar
que l'expedient administratiu (informes tècnics i jurídics), al marge de la documentació que
consta a la pàgina web, estava a la seva disposició als efectes oportuns.
A data d'avui no s'ha presentat cap tipus d'al·legació i/o suggeriment sobre el contingut
material de la Modificació.
Cinquè. Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.
1. L'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències en matèria de planejament
urbanístic que l'atorga l'article 25.2 a) de la Llei 7/1986, de bases de règim local, ha impulsat
la present modificació puntual del PGOU, atès que considera que es donen els requisits de
conveniència i oportunitat, els quals queden motivats i contrastats a la memòria de la
modificació en qüestió.
2. Els articles 53.1 i 54.6 de la LOUS i els articles 153.2, 155 i 157 del Reglament general
de la LOUS per a l'illa de Mallorca, regula la tramitació i competència per a l’aprovació del
planejament. En el cas que ens ocupa atès que es tracta d’una modificació de
determinacions estructural, la competència per a la seva aprovació definitiva correspon al
Consell de Mallorca.
3. També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66 de la llei esmentada i els articles
171 i següents del Reglament, respecte a la seva formació, conveniència, oportunitat i

publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració d’utilitat pública.
4. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 50 de la LOUS i articles
138, 139 i 140 del Reglament general.
5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 12/2016, de
17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, així com la normativa bàsica estatal en
matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
considerant per resolució de la Comissió de data 20/10/2018 que aquesta no està subjecta
als procediments d’avaluació ambiental estratègica ordinària, d'acord amb els criteris de
l'annex V de la Llei 21/2013 esmentada, sempre que a la fase de projecte s'apliquin les
mesures de vigilància i seguiment proposades:
•

S'ha de contemplar i profunditzar en les mesures correctores i protectores
assenyalades en el Document ambiental.

•

S'ha d'incidir en les mesures d'integració paisatgística per minimitzar l'impacte visual.

•

Respecte a mesures contra la contaminació lumínica, s'ha de considerar la reducció
de la reflectivitat del paviment.

•

S'han de considerar les mesures propostes en l'informe de la DG d'Energia i Canvi
Climàtic de 13/06/2017, aportat a l'Ajuntament.

En aquest sentit, ha resolt a Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, mitjançant
resolució del seu President de data 4/07/2017.
6. També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret legislatiu 7/2015, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells aspectes
que tenen el caràcter de normativa bàsica i tenen efecte sobre els instruments d'ordenació
territorial i urbanístic (art. 22).
7. D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim
local de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per a la modernització del govern local, quant a la tramitació dels instruments de
planejament serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de la corporació.
II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals de 28 de novembre de 1986, el lletrat municipal que subscriu sotmet el present,
Informe proposta a la FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió
Informativa d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a
l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. RESOLDRE I DESESTIMAR les al·legacions presentades durant el termini d’informació
pública a la documentació de la Modificació puntual núm. 4, d’acord amb les consideracions
exposades al present informe-proposta.

2. MODIFICAR l'objecte de la Modificació puntual núm. 4, quant que s'elimina del seu
contingut el canvi de qualificació de dues parcel·les de sòl rústic com a sistemes generals
de comunicacions i infraestructures (SSGGCI/IS 24 i SSGGCI/IS 25).
2. APROVAR PROVISIONALMENT la proposta de Modificació puntual consistent en el canvi
de qualificació d'una parcel·la urbana a sistema general de comunicació i infraestructures
(SSGGCI/IS 19) per poder dur a terme la proposta del Pla de Residus d’Inca quant a la
creació d’unes àrees d’aportació de residus vigilades, sense que hagi una alteració
substancial dels criteris i objectius de l’ordenació urbana proposada.
3. MANTENIR LA SUSPENSIÓ de llicències urbanístiques en els casos que pugin contradir
la nova ordenació i determinacions prevista a la present proposta de Modificació puntual.
4. ELEVAR la documentació en qüestió a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i
Urbanisme del Consell de Mallorca, a efectes de la seva aprovació definitiva.
5. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que hagin
presentat al·legacions i/o suggeriments durant la darrera informació pública.
Inca, 22 d'octubre de 2018. El lletrat assessor municipal, Carlos Mena Ribas
Per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge a la seva sessió de dia 22/10/2018, va
acordar dictaminar favorablement l’anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del
Ple ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 25/10/2018.
Inca, 22 d'octubre de 2018. El batle president i president de la Comissió Informativa
d'Urbanisme i Habitatge, Virgilio Moreno Sarrió"
Finalitzades les intervencions se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent
resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents
d'Inca, MÉS per Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) abstencions del grup municipal del
Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per a l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 4 del PGOU.
11. PROPOSTA DE LA BATLIA PER DECLARAR LES OBRES DEL CE CONSTÀNCIA
D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per declarar les obres del CE Constància
d’especial interès o utilitat municipal, que transcrita textualment diu:
"I. Vist l'informe emès en data 15 d'octubre de 2018 per la tècnica d'Administració general,
en relació amb la sol·licitud formulada pel Sr. Miguel A. Cortes Ramis, en representació
del CE CONSTÀNCIA, que té el següent contingut literal:
‘Antecedents de fet. En data 10 d'octubre de 2018 (registre d'entrada núm. 12.503) el Sr.
Miguel A. Cortes Ramis, en representació del CE CONSTÀNCIA va presentar instància,
en la qual sol·licitava com a entitat promotora de les obres a executar per la construcció
dels vestuaris que es troben ubicats en les instal·lacions del CE CONSTÀNCIA la
bonificació de l'ICIO de les següents obres: expedient OMA 2018/0039 i OMA 2018/0060

per considerar que les obres són d'interès o utilitat municipal.
Fonaments de dret. L'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres aprovada pel Ple de data 8 de setembre de 2016, i publicada en el
BOIB núm. 142, de data 10 de novembre de 2016, estableix en el seu article 4.2 les
bonificacions que es poden aplicar a l'impost sobre construccions, Instal·lacions i obres, i
en el seu apartat a) regula:
‘a) S’estableix una bonificació del 95 % de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal. Per gaudir
d’aquesta bonificació serà indispensable, amb la sol·licitud prèvia de la persona
interessada, que el Ple municipal, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, declari expressament que la construcció, instal·lació o obra és d’especial
interès o utilitat municipal pel fet que hi concorrin circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que així ho justifiquin.
L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu,
qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar
l’obtenció de la declaració d’especial interès o utilitat municipal.’
Vist l'establert a l'Ordenança fiscal la tècnica que subscriu informa que per a l'aplicació
d'una bonificació del 95 % a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el Ple
municipal ha de declarar expressament que la construcció, instal·lació o obra és
d'especial interès o utilitat municipal.
Per tot l'exposat, si l'Ajuntament d'Inca vol atendre la petició formulada pel CE
CONSTÀNCIA ha de presentar la sol·licitud al Ple i s'ha d'aprovar pel vot favorable de la
majoria simple dels seus membres, i s'ha de declarar expressament que les
construccions, instal·lacions u obres són d'especial interès o utilitat municipal.’
II. Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració general, aquesta Batlia considera que
el projecte que ha de dur a terme el CE CONSTÀNCIA, és una obra d'especial interès o
utilitat municipal.
El CE CONSTÀNCIA està realitzant unes obres a les seves instal·lacions consistents en
uns vestuaris i banys, obres que s'estan realitzant en benefici de les categories base del
futbol, essent els infants del municipi d'Inca, els principals usuaris d'aquestes
instal·lacions, i amb aquestes obres disposaran d'un lloc adient per al foment i la pràctica
de l'esport.
III. Per tot l'exposat, aquesta Batlia sotmet a l'aprovació de l'Ajuntament ple la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Declarar que les obres a realitzar pel CE CONSTÀNCIA en els expedients
OMA2018/0039 i OMA 2018/0060 són d'especial interès o utilitat municipal.
SEGON. Notificar el present Acord al CE CONSTÀNCIA.
Inca, 22 d'octubre de 2018. El president de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Virgilio
Moreno Sarrió"

Finalitzades les intervencions se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per declarar les
obres del CE Constància d’especial interès o utilitat municipal.
12. PROPOSTA DE LA BATLIA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Atès que la moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva inclusió
dins l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia de declaració institucional amb motiu del
Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que transcrita textualment diu:
"Davant la imminent celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones, des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Inca
manifestem el màxim rebuig contra qualsevol mena de violència.
Avui en dia, la violència contra les dones segueix suposant un gravíssim problema social, i
es constitueix en l’expressió més cruel i injusta de la desigualtat entre dones i homes. Per
aquest motiu la prevenció de la violència de gènere ha de ser una pedra angular de la
nostra societat i de les nostres polítiques municipals. De no ser així, la lluita per la igualtat
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes mai no serà real, ja que la violència de
gènere, com ja s’ha comentat, es constitueix com la manifestació més extrema de
desigualtat entre els dos sexes, evidencia un dèficit democràtic i la incompleta ciutadania
de les dones.
Cal assenyalar que acabar amb la xacra de la violència masclista suposa fer front a una
problemàtica de caràcter estructural de tal complexitat que la seva resolució va més enllà
de l'aplicació de les lleis. Es precisen canvis des de la seva arrel, és necessari combatre
valors i comportaments culturals patriarcals fortament arrelats. Per tot això, des de la
regidoria d’Igualtat i l’Ajuntament d’Inca ens comprometem a:
1. Contribuir a l’impuls del desenvolupament de polítiques públiques d’igualtat que
afavoreixin els necessaris canvis en valors i actituds socials.
2. Avançar en una major sensibilització i prevenció de la violència masclista, a
través de la posada en marxa de campanyes municipals i activitats de
sensibilització i en contra de la violència de gènere, tal com ho vàrem reflectir en
el Pla d’Igualtat Municipal.
3. Seguir formant a tot el personal de l’Ajuntament en matèria d’igualtat i
sensibilització en l’atenció a les víctimes de violència de gènere.
4. Continuar promovent la integració de la perspectiva de gènere a totes les
actuacions municipals i a totes les àrees municipals.
Inca, 22 d’octubre de 2018. El batle, Virgilio Moreno Sarrió."
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el següent

resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia de declaració
institucional amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A LA CONSTRUCCIÓ
D’UNA ROTONDA A LA CONFLUÈNCIA DELS CARRERS DEL QUARTER, ELS
SABATERS I CAMÍ VELL DE SENCELLES
Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva inclusió
dins l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular per a la construcció
d’una rotonda a la confluència dels carrers del Quarter, els Sabaters i camí Vell de
Sencelles, que transcrita textualment diu:
"L’Ajuntament d’Inca ha realitzat una sèrie de modificacions i canvis de la circulació dins el
polígon de Can Matzarí.
Canvis que pretenien millorar la circulació i la seguretat de la zona i que es feren sense
consultar les empreses que es veien afectades i perjudicades en el seu dia a dia:
aparcaments per a clients, descàrrega de mercaderies, sentit de la circulació dels
vehicles.
Donades les protestes i queixes dels empresaris de la zona es feren modificacions i es va
assegurar que la solució definitiva i millor era la construcció d’una rotonda, i la justificació
que aquesta rotonda no es dugués a terme era la manca de recursos econòmics.
En el Ple del passat dia 6 de setembre i en resposta a les queixes del Partit Popular d’Inca
respecte al tema que tractam la resposta de la regidoria de policia va esser que els canvis
eren una solució temporal, atès que la solució definitiva era fer una rotonda que no era
possible perquè no hi havia partida econòmica per dur-la a terme.
Després d’aquesta intervenció la Regidoria d’Hisenda va afirmar que amb una modificació
de crèdit es podia fer la rotonda i que, per tant, hi havia els doblers necessaris per fer
l’obra en qüestió.
Pensam que des de l’Ajuntament, com a administració més propera al ciutadà, hem de fer
tot el que estigui dins les nostres competències i possibilitats per afavorir el teixit
empresarial i comercial de la nostra ciutat. I per tot això proposam el següent acord:
1. El Partit Popular sol·licita que es donin les passes oportunes per fer la modificació de
crèdit necessària per dotar de partida pressupostària suficient per afrontar les obres
necessàries per fer la rotonda.
Inca, 16 d’octubre de 2018"
El Sr. García proposa que el grup municipal Partit Popular, per obtenir el vot favorable del
seu grup, presenti una esmena amb el següent text: "que es presentin els estudis de les
alternatives que hi ha com a rotonda en aquella zona i a la vista dels estudis es decidirà el
finançament."

La Sra. Tarragó confirma estar d'acord amb la proposta del Sr. García i afegeix que la
modificació no ha de ser forçosament una rotonda si els estudis tècnics plantegen altres
alternatives.
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació l’esmena i n’esdevé el següent resultat:
nou (9) vots a favor dels grups municipals del Partit Popular i Independents d’Inca, i dotze
(12) vots d’abstenció dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca i Proposta per
les Illes.
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: nou (9)
vots a favor dels grups municipals del Partit Popular i Independents d’Inca, i dotze (12)
vots en conta dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca i Proposta per les Illes.
Atès el resultat de la votació, no es declara aprovada la Moció del grup municipal del Partit
Popular per a la construcció d’una rotonda a la confluència dels carrers del Quarter, els
Sabaters i camí Vell de Sencelles.
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A L’ADEQUACIÓ DE
LA REGLA DE DESPESA DELS ENS LOCALS
Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva inclusió
dins 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’adequació
de la regla de despesa dels ens locals, que transcrita textualment diu:
"Des de l’entrada en vigor de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
aprovada pel Govern de l’Estat l’any 2012, els ens locals han acumulat un total de 19.700
milions d’euros com a conseqüència de l’aplicació estricta de la regla de despesa que
preveu aquesta legislació.
De fet, només l’any 2016 aquesta xifra fou de 7.000 milions d’euros, un 0,64 % del PIB de
tot l’Estat. I, en el cas de les Illes Balears, la Federació d’Ens Locals de les Illes Balears
(FELIB) ha quantificat aquesta xifra en 489 milions el superàvit que ja acumulen els
ajuntaments de la nostra Comunitat Autònoma fins a novembre de 2017 i en concret de
quasi 17 milions d’euros als comptes de l’Ajuntament d’Inca, serien molts els projectes i
polítiques socials que es podrien dur a terme a la ciutat.
L’aplicació d’aquesta regla de despesa sobre els ens locals comporta que no puguin
reinvertir els superàvits que estan generant i que, malauradament, no puguin atendre les
polítiques socials que requereix la ciutadania o que no puguin realitzar les inversions
necessàries per millorar les seves infraestructures.
Si més no, els objectius de deute fixats per l’Estat per als anys 2018, 2019 i 2020, que són
del 2,7 %, 2,6 % i 2,5 %, respectivament, s’estan complint de manera anticipada.
D’aquesta manera, és evident que el Govern de l’Estat es recolza en els superàvits dels
ajuntaments per rebaixar el seu propi dèficit.
Davant d’aquesta situació, el PSOE ha presentat diferents iniciatives perquè es revisi
l’aplicació de la regla de despesa als ens locals i, en aquest sentit, a finals de novembre el
Congrés dels Diputats va aprovar una moció del Grup Parlamentari Socialista que

demana l’exempció d’aquesta norma per als ajuntaments que tenen els comptes sanejats.
De la mateixa manera, tant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) com
la FELIB també s’han mobilitzat per aconseguir una modificació de la regla de despesa
que els permeti disposar dels recursos que ara mateix no poden invertir o que, en tot cas,
només ho poden fer en casos molt concrets.
Els i les socialistes d’Inca també defensam que ha arribat el moment de revisar, actualitzar
i perfeccionar el finançament local i, per aquest motiu, demanam al Govern central que
adeqüi, de manera immediata, la regla de despesa que preveu el sistema d’estabilitat
pressupostària.
De fet, si l’objectiu darrer de l’aplicació d’aquesta regla és la reducció del deute, no té
sentit que s’apliqui sobre aquells ens locals que no en tenen. La realitat ens està mostrant
situacions absurdes i injustes quant a aquells ens locals que han sanejat els seus
comptes, però es veuen obligats a aplicar una mesura amb una exigència que, en aquests
moments, és exagerada.
Finalment, els i les socialistes d’Inca valoram que s’hauria de replantejar l’aplicació de les
taxes de reposició dels efectius de les administracions locals per permetre als
ajuntaments ampliar les seves plantilles en relació amb la gestió dels serveis que han de
prestar de manera prioritària, com administració més propera a les problemàtiques de la
ciutadania.
Per tots aquests motius exposats el grup municipal del PSIB-PSOE presenta a la
consideració del Ple d’aquesta corporació la següent proposta d’acord:
1. Modificar la Llei d’estabilitat pressupostària per eliminar l’aplicació de la regla de
despesa a les entitats locals sanejades i poder utilitzar els superàvits acumulats per
invertir en polítiques socials i finançar infraestructures bàsiques per a la ciutadania.
2. Revisar les restriccions a la concertació d’operacions d’endeutament per part de les
entitats locals que presenten els comptes públics sanejats.
3. Eliminar la regulació de les taxes de reposició dels efectius en l’Administració local.
4. Derogar la disposició addicional 26a de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat de
2017 per tal de possibilitar la internalització dels serveis públics per part de les
administracions públiques.
5. Traslladar la Moció als diferents organismes FELIB, FEMP, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques de les Illes Balears, Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques."
Finalitzades les intervencions, se sotmet la Moció i n’esdevé el següent resultat: quinze
(15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents d’Inca, MÉS per
Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del PSIBPSOE relativa a l’adequació de la regla de despesa dels ens locals.

15. MOCIONS URGENTS
No se’n presenten.

16. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Tarragó formula els següents:
1.
Varen tenir l'oportunitat d'anar a la visita guiada que es va fer sobre el call jueu i
en aquella visita es va dir que la casa que hi ha al carrer de Sant Francesc,
cantonada amb carrer de na Ferrilla, que es coneixia com la barberia de Can Vicenç,
s'havia esbucat i que no hi havia hagut cap control arqueològic, quan era una casa
que estava catalogada. Els va preocupar molt que fos així, i més encara que ho
escoltàs tanta gent perquè en definitiva pareixia que no es tenia interès a conservar
allò que encara està catalogat i que pot esser un lloc a on es trobin restes, les quals
es puguin estudiar i formar part de les restes que ja s'han trobat a altres llocs i que
estan al Museu de Mallorca.
El Sr. Batle intueix que es tracta de la casa del carrer de Sant Francesc que fa
cantonada amb el carrer de l’Om. Explica que aquesta casa no estava catalogada i
que, a més, hi havia un perill imminent que caigués. Estava en una situació
d'abandonament, fins i tot pernoctava gent i hi entraven infants a jugar. Devora hi ha
un pou i es va tenir molta cura a través dels propietaris que s'intervengués en
aquesta situació, sobretot per mantenir la seguretat. Varen presentar un projecte de
demolició amb un informe d'un arquitecte al qual es justificava la necessitat de la
seva demolició per qüestions de seguretat. En tot moment es va obligar a tenir
devora un tècnic de Patrimoni per tal de dur a terme el seguiment de les obres tal
com marca el planejament urbanístic. Informa que dilluns a la Comissió Informativa
d'Urbanisme la’n poden informar i podrà veure l'expedient de demolició i la llicència
d'obres –que ja està sol·licitada– d'aquest solar.
2.
Respecte a la Fira de la Terra, han vist a les xarxes socials queixes dels
comerciants de Miquel Duran i Saurina assegurant que no tenia contingut i en volien
saber el motiu.
La Sra. Sabater comenta que una imatge val més que mil paraules i que hi ha fotos
que demostren que sí que tenia contingut. Li ha passat personalment les fotos per
Whatsapp perquè ho pugui comprovar. Hi havia la Fira del Reciclatge i part de les
paradetes de l'Associació La Pau. Comenta que va passar una bona estona al matí i
una altra a l'horabaixa una de les atraccions més divertides de la Fira, que era La
Família Fadunito. Sí que és cert que un dels comerciants tenia les barreres posades
i no hi va poder participar i gaudir de l'atracció que passava per allà.
3.
A la mateixa Fira, una ciutadana s'ha queixat del poc contingut a l'espai que hi
havia al Claustre, ja que venia expressament a veure el llacunatge de l’avinguda del
General Luque i la fira de medicina integrativa "Salut i Ecologia". Els va sorprendre,
quan l'anaren a visitar, que hi havia molt poca participació, estands buits, i pensaven

que potser era perquè hi havien anat a primera hora i era massa prest, però vista la
queixa voldrien saber quantes empreses havien confirmat l'assistència, quantes
muntaren realment i si dels que hi varen prendre part va estar tot l'horari anunciat al
programa.
La Sra. Sabater esmenta que, com ja li va explicar el doctor Felip Ramis quan va
passar per allà, les inclemències del temps varen aturar tota la gent de fora que
havia de venir, primer pel que va passar a Sant Llorenç la setmana anterior, però sí
que el dimecres i el dijous a València va fer molta tempesta i la gent d'allà que havia
de venir en va desistir. Ja sap que a les fires hora per hora no es pot canviar tota la
programació, i es varen mantenir els taller i les conferències, dels quals també li ha
enviat fotos, però la gent de fora no va voler venir i no podien omplir amb gent d'aquí
de qualsevol manera. Afirma que varen prioritzar la qualitat per damunt de tot i que
és cert que va quedar buida, però aquestes coses passen per les inclemències del
temps. Quant al llacunatge, el divendres s'havia de posar una camionada d'arena,
que molt intel·ligentment el cap de la brigada no va voler amollar degut a la pluja, ja
que l'arena hauria embossat tots els embornals. Avança que el llacunatge el posaran
el Dimecres i el Dijous Bo devora la plaça del Bestiar.
4.

Volen saber si han començat les obres del CEIP Ponent.

El Sr. Batle contesta que les obres començaran dia 8 de novembre, que ja s'ha fet
l'acta de replanteig i es signarà dia 8 de novembre l'acta d'inici d'aquestes obres.
Esmenta que els ha facilitat tots els informes tècnics quant al solar de la ubicació de
la nova escola, darrere el Quarter General Luque. Vol anunciar que dia 5 de
novembre celebraran un Ple extraordinari al qual es durà la proposta d'aprovació per
a la posada en disposició d'aquest solar a la Conselleria perquè puguin començar
tots els tràmits per dur a terme el projecte i posteriorment la licitació de les obres.
5.
Han vist a un registre d'entrada de dia 8 d'octubre que l'AMIPA de Ponent es
queixava que no tenia gaire informació sobre la construcció de la nova escola.
Voldrien saber si els han tramès aquesta informació i si en poden tenir una còpia.
El Sr. Batle contesta que se'ls va respondre per escrit que en aquell moment s'estava
recopilant tota la informació per part de Conselleria i que, quan la tenguessin, els hi
donarien. Comenta que ahir mateix va arribar l'informe d'idoneïtat del solar per part
del tècnics de la Conselleria d'Educació i una vegada que ja han tengut aquest
informe automàticament els tècnics municipals han redactat el seu informe, el qual
avui mateix ja els ha passat. També es notificaran a l'AMIPA del CEIP Ponent totes
aquestes tramitacions.
6.
Molts ciutadans els demanen si quan hi hagi d'haver asfaltat de carrers es
comenci i s'acabi un, i que quan aquest estigui acabat es comencin les obres a un
altre, per tal d'evitar que quan un circula es trobi amb diferents alternatives de
mobilitat tancades, degut que s'han de tancar els carrers per les obres.
El Sr. García afirma que és un desig que tenen tots, però que ja ha dit en anteriors
intervencions que ell no es pot ficar d'una forma global en la manera que els tècnics
dirigeixen les obres. Quan es duen a terme obres al carrer són molestes, però també
són necessàries; poden molestar un parell de dies a l'any, però després en poden
gaudir de molts dies més. Operativament no creu que sigui adient fer un carrer i

després fer la travessia, però sí que han de millorar molt que no es rompin
canonades quan es fan les obres, coses que no estan previstes, però són accidents
que es produeixen, i intenten actuar de la manera més ràpida possible. Per tant, és
molt difícil fer obres al carrer sense molestar els veïnats. En qualsevol cas, creu que
s'està donant un resultat d'una forma ràpida.
7.

Voldria saber la valoració que l'Ajuntament fa de les agents cíviques.

El Sr. García explica que va ser una proposta amb la Regidoria de Formació. Varen
tenir l'oportunitat de fer, a més d'una funció pràctica de benefici dels ciutadans, una
actuació de caire social. La valoració és positiva, però els preocupa que els temps
que estaran és molt breu, haurien d'haver tengut més temps de formació, per saber
quina era la seva tasca i com dur-la a terme, i més temps per posar-la en pràctica.
Afirma que l'aportació és molt positiva i que repetirien l'experiència millorant aquelles
coses que són millorables. Vol manifestar públicament el seu lament per tots els
comentaris absurds, fora de lloc, que s'han fet a diferents perfils de Facebook; és
molt trist que hagi gent que sense coneixement pugui fer els comentaris que s'han
realitzat en relació amb aquestes dones.
La Sra. Weber està absolutament d'acord amb el Sr. García. La valoració és molt
positiva, comparteix amb el Sr. García que aquests projectes tant de bo no durassin
sis, sinó devuit o vint-i-quatre mesos. És un projecte transversal que fa treball en
equip i en xarxa; així doncs, reverteix en el benefici del municipi, i és un projecte en
què com que ha estat la primera vegada que s'ha fet sempre hi ha coses que es
podrien haver fet tal vegada més fàcils o d'una altra manera. Per tant, és molt positiu
perquè en futures convocatòries podran presentar un projecte d'aquest tipus recollint
les propostes de millora, amb la qual cosa el projecte encara serà millor. Conclou
que la valoració és també molt positiva per a aquestes dones, ja que feia molt de
temps que no tenien feina, amb una edat a la qual a les dones els és difícil reinserirse laboralment, cosa que també reverteix en la seva autoestima, la vida familiar, etc.
8.
En relació amb el solar que s'està netejant a l'avinguda de Lluc, devora el Casal
de Joves sa Fàbrica, hi ha moltes queixes dels veïns, que estan trobant més rates
de l'habitual, ja que les que hi havia allà estan cercant altres zones. Demana que es
realitzi una actuació puntual a les canonades dels carrers que estan devora aquest
solar i voltants.
El Sr. Verdejo explica que les rates són una problemàtica en la qual des de l'Àrea de
Serveis es fan dia a dia actuacions. Es du a terme una actuació general de
manteniment i actuacions específiques damunt el cablejat o en situacions com la que
la Sra. Tarragó ha comentat. Si l'origen ve d'un solar que està brut, es trasllada
immediatament a l'Àrea d'Urbanisme perquè hi actuï i faci el requeriment de la neteja
corresponent del solar (identificació de propietaris, escrits...), però a nivell municipal
es realitza una actuació especial a la xarxa de clavegueram, que és allà a on pot
actuar l'Ajuntament, a solars municipals no, però sí fer una barrera separadora.
També existeix la problemàtica dels carrers dels voltants, a on l'empresa
permanentment du a terme una actuació de barrera. Comenta que es van emetent
informes que es troben a la disposició de la Sra. Tarragó. Prenen nota de la zona i, si
encara no s'hi ha actuat, es realitzarà aquesta prevenció enviant l'ordre de feina a
l’empresa.

9.
En el seu dia el Sr. García va dir que havia hagut de treure els arbres del carrer
de Jaume Armengol perquè hi havia informes que asseguraven que eren perillosos o
que podien crear situacions de perill. El grup municipal del Partit Popular ja va
manifestar que no hi estava d'acord i, a més, no els va parèixer oportú el moment en
què es varen treure, atès que era la Setmana Santa, una època en què hi ha més
ambient als carrers, i eren un element decoratiu important. Han començat les Fires i,
com diu el Sr. Batle, és el mes de temporada alta a Inca, i pensen que és una
llàstima que encara no estiguin sembrats. Volen saber si ja tenen data per sembrar
aquests arbres.
El Sr. García contesta que ja estan contractats. Per distints motius es varen acostar
massa a l'estiu i els tècnics varen aconsellar que no se sembrassin arbres en el
període estival perquè hi ha més possibilitats que tenguin pèrdues d'arbres que no
surarien. Havien d'esperar a l'octubre, però hi ha distintes versions si era convenient
sembrar arbres durant Fires o no sembrar-los. Ara tenen la data, l'empresa ha dit
que dia 19 de novembre començaran a sembrar, és a dir, passat el Dijous Bo. Confia
que l'empresa començarà a sembrar arbres perquè ja estan en el temps. Quant si hi
ha perillositat o no, el tècnic diu que els arbres eren perillosos; Protecció Civil cada
quinze dies tenia una actuació perquè queia una branca de manera imprevista, els
veïns presentaven reclamacions patrimonials perquè queien teules o perquè
pegaven a les façanes, els tècnics deien que s'havien arrabassat els arbres d'una
forma determinada que havia condicionat el seu futur, no eren els arbres més idonis
per tenir a un carrer, sinó que eren arbres d'un creixement i un resultat ràpid, però a
la llarga negatiu. Davant tot plegat, el que havien de fer era decidir si s'havien de
llevar els arbres abans que a qualsevol processó de Setmana Santa caigués una
branca que pegàs damunt qualcú. La decisió no és agradable, com segurament
hauran de tallar qualque pi, no és agradable, però s'ha de prendre. Comenta que
l'altre dia varen tallar tots els pins d'una plaça de Palma perquè un va caure; no són
decisions agradables, però davant els dits informes i situacions aquestes decisions
s'han de prendre, encara que siguin en certa manera impopulars. Considera que allò
que han d'evitar és el perill i les situacions perilloses, i tenen prou informes i
actuacions que constaten que comportaven perill una vegada que havien arribat a
aquesta altura.

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

