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SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTORA MUNICIPAL
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), essent les 10 hores
del  dia  24  d’abril  de  2015,  es
reuneix  l’Ajuntament  en  ple,  en
primera  convocatòria,  amb
convocatòria  prèvia  a  l’efecte,  per
tal  de  realitzar  la  sessió  ordinària
sota  la  Presidència  del  Sr.  Rafel
Torres  Gómez,  i  amb  l’assistència
dels regidors Sr. Felip Jerez Montes
que s’incorpora en el  moment que
s’indica  a  l’acta,  Sra.  Rosa  Maria
Tarragó  Llobera,  Sra.  Margalida
Horrach Beltran,  Sr.  Antonio  Jesús
Aguilar  Chicón,  Sra.  Catalina  Coll
Puigserver, Sr. Andreu Gili Vizcaíno,
Sra.  Magdalena  Cantarellas
Llompart,  Sr.  José  Pastor  Espada,
Sra.  Maria  Payeras  Crespi,  Sr.
David  Devis  Ferrer,  Sr.  Francesc
Xavier  Ramis  Otazua,  Sr.  Virgili
Moreno  Sarrió,  Sra.  María  José
Fernández  Molina,  Sra.  Antònia
Maria  Sabater  Martorell,  Sra.
Margalida Llobera Serra, Sra. María
del Carmen Oses Ramos, Sr. Àngel
García Bonafè, Sra. Maria Francisca
Barceló Truyol, Sr. Antoni Rodríguez
Mir i Sr. Andreu Caballero Romero.

Actua com a secretari accidental el
Sr. Guillem Corró Truyol, qui dóna fe
de  l’acte,  i  hi  assisteixen  la
interventora municipal Sra. Catalina
Pons Bestard i el tresorer municipal
Sr. Miquel Batle Vallori.
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Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.

El sr. Batle sol·licita un minut de silenci a petició del grup municipal MES per Inca i també
per la resta de grups municipals, per les víctimes inmigrants del darrer naufragi en el
Mediterrani a l’Ila de Lampedusa i redactar una declaració institucional de condol i que es
prenguin  mesures  per  solucionar  aquest  drama  humà  que  es  compartit  per  tots  els
portaveus i grups municipals.

El sr. Batle sol·licita que consti en acta la declaració institucional de condol.

El  sr.  Secretari  comenta  que  es  podria  incloure  com a  punt  de  les  urgències  i  així
poder-ho votar.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 27 DE MARÇ DE 2015

Els  sr.  Batle  demana  als  assistents  si  hi  ha  cap  observació  per  formular  a  l’acta
esmentada.

Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de la sessió de data 27 de març de
2015, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (21).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE BATLIA DEL NÚM. 427 AL 619  

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 427 al 619.

Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.

3.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  L’APROVACIÓ
EXTRAJUDICIAL  DE  FACTURES  DE  L’EXERCICI  2014  I  ANTERIORS  DE
L’AJUNTAMENT

sr. Aguilar proposa que aquest punt i els dos punts següents es tractin conjuntament per
la seva similitud, a la qual cosa estan d'acords tots els presents. 

Els  reunits  consideren  el  següent  dictamen  de  la  comissió  informativa  d’hisenda  per
l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2014 i anteriors de l’Ajuntament de data 16
d’abril de 2015, i que transcrita textualment diu:

“Atès l’arribada de factures dins l’any 2015 corresponents a l’any 2014 i  anteriors de
tasques realitzades per l’Ajuntament d’Inca, que varen quedar fora del seu corresponent
pressupost, les quals s’adjunten a la següent proposta, en forma d’annex una relació de
les esmentades factures.

Examinat  l’expedient  relatiu  al  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  corresponents
bàsicament a l’exercici de 2014 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l’article 60.2,
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en relació al 26.2. c), ambdòs del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i ates l’informe de la
Interventora  Accidental  de  la  Corporació,  es  proposa,  previ  dictamen de  la  Comissió
Informativa d’Economia i Hisenda, al Ple de la Corporació l’adopció del següent Acord:

PRIMER.-  Reconèixer  extrajudicialment  i  aprovar  totes  i  cada  una  de  les  factures,
relacionades a l’expedient, corresponents a l’exercici de 2014 i anteriors, per un import de
91.294,94 euros en càrrec al pressupost de l’Ajuntament d’Inca per l’exercici de 2015.  

SEGON.-  Aplicar  les  esmentades  despeses  a  les  partides  de  despeses  del  vigent
pressupost  de  l’Ajuntament  d’Inca  de  l’exercici  de  2015,  d’acord  amb  l’aplicació
pressupostària sugerida en la relació de factures.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient als interessos
municipals.”

4.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  D’ECONOMIA  I  HISENDA  PER  L’APROVACIÓ
EXTRAJUDICIAL  D’UNA FACTURA DE  L’EXERCICI  DE  2014  DE  LA  FUNDACIÓ
PÚBLICA RESIDÈNCIA MIQUEL MIR.

Els  reunits  consideren  el  següent  dictamen  de  la  comissió  informativa  d’hisenda  per
l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2014 i anteriors de la Fundació Públñica
Residència Miquel Mir de data 16 d’abril de 2015, i que transcrita textualment diu:

“Atès l’arribada d’una factura dins l’any 2015 corresponent a l’any 2014 realitzada per la
Fundació  Pública  Residència  Miquel  Mir,  que  va  quedar  fora  del  seu  corresponent
pressupost, les quals s’adjunte a la següent proposta, en forma d’annex.

Examinat  l’expedient  relatiu  al  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  corresponents
bàsicament a l’exercici de 2014 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l’article 60.2,
en relació al 26.2. c), ambdòs del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i ates l’informe de la
Interventora  Accidental  de  la  Corporació,  es  proposa,  previ  dictamen de  la  Comissió
Informativa d’Economia i Hisenda, al Ple de la Corporació l’adopció del següent Acord:

PRIMER.-  Reconèixer  extrajudicialment  i  aprovar  la  factura,  relacionada a l’expedient,
corresponents  a  l’exercici  de  2014  per  un  import  de  2.475,95  euros  en  càrrec  al
pressupost de la Fundació Pública Residència Miquel Mir per l’exercici de 2015.
 
SEGON.-  Aplicar  les  esmentades  despeses  a  les  partides  de  despeses  del  vigent
pressupost de la Fundació Pública de la Residència Miquel Mir  de l’exercici  de 2015,
d’acord amb l’aplicació pressupostària sugerida en la factura.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient als interessos
municipals.”

5.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  D’ECONOMIA  I  HISENDA  PER  L’APROVACIÓ
EXTRAJUDICIAL D’UNES FACTURES DE L’EXERCICI  DE  2014  I  ANTERIORS DE
L’ORGANISME AUTÒNOM IMAF.
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Els  reunits  consideren  el  següent  dictamen  de  la  comissió  informativa  d’hisenda  per
l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2014 i anteriors de l’Organisme autònom
IMAF de data 16 d’abril de 2015, i que transcrita textualment diu:

“Atès l’arribada de factures dins l’any 2015 corresponents a l’any 2014 i 2013 realitzades
per l’Imaf, que varen quedar fora del seu corresponent pressupost, les quals s’adjunten a
la següent proposta, en forma d’annex una relació de les esmentades factures.

Examinat  l’expedient  relatiu  al  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  corresponents
bàsicament a l’exercici de 2014 i anteriors, tramitat en virtut del que estableix l’article 60.2,
en relació al 26.2. c), ambdòs del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i ates l’informe de la
Interventora  Accidental  de  la  Corporació,  es  proposa,  previ  dictamen de  la  Comissió
Informativa d’Economia i Hisenda, al Ple de la Corporació l’adopció del següent Acord:

PRIMER.-  Reconèixer  extrajudicialment  i  aprovar  totes  i  cada  una  de  les  factures,
relacionades a l’expedient, corresponents a l’exercici de 2014 i 2013 per un import de
2.827,43 euros en càrrec al pressupost de l’Organisme Autònom IMAF per l’exercici de
2015.
 
SEGON.-  Aplicar  les  esmentades  despeses  a  les  partides  de  despeses  del  vigent
pressupost de l’Organisme Autònom IMAF de l’exercici de 2015, d’acord amb l’aplicació
pressupostària sugerida en la relació de factures.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple acordarà el que estimi més adient als interessos
municipals.”

Finalitzades les intervencions,  se sotmet  a  votació  el  primer dictamen de la  comissió
informativa d’Hisenda per l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2014 i anteriors
de l’Ajuntament i n’esdevé el següent resultat: (11) onze vots a favor del  grup municipal
del Partit Popular i (10) deu vots en contra del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup
municipal d’Independents d'Inca i el grup municipal de MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, el dictamen  dictamen de la comissió informativa d’Hisenda
per l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2014 i anteriors de l’Ajuntament es
declara aprovat.

Finalitzades les  intervencions,  se  sotmet  a  votació  el  segon dictamen de la  comissió
informativa d’Hisenda per l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2014 i anteriors
de Residència Miquel Mir i n’esdevé el següent resultat: (11) onze vots a favor del  grup
municipal del Partit Popular i (10) deu vots en contra del grup municipal del PSIB-PSOE,
el grup municipal d’Independents d'Inca i el grup municipal de MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, el dictamen  dictamen de la comissió informativa d’Hisenda
per l’aprovació extrajudicial  de factures de l’exercici  2014 i  anteriors de la Residència
Miquel Mir es declara aprovat.

Finalitzades  les  intervencions,  se  sotmet  a  votació  el  tercer  dictamen de  la  comissió
informativa d’Hisenda per l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2014 i anteriors
del IMAF i n’esdevé el següent resultat: (11) onze vots a favor del grup municipal del Partit
Popular i (10) deu vots en contra del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal
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d’Independents d'Inca i el grup municipal de MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, el dictamen  dictamen de la comissió informativa d’Hisenda
per l’aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2014 i anteriors del IMAF es declara
aprovat.

6.  DICTAMEN  DE  LA COMISSIÓ  INFORMATIVA D'HISENDA PER DEIXAR  SENSE
EFECTE  L’ACORD  PLENARI  RELATIU  A LA MODIFICACIÓ  DE  LA RELACIÓ  I
VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE LA POLICIA LOCAL

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per deixar sense
efecte l’acord plenari relatiu a la modificació de la relació i valoració dels llocs de treball de la
Policia Local de data 16 d’abril de 2015, la qual transcrita textualment diu:

“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

El  Ple  municipal,  a  la  seva  sessió  de  dia  23  de  desembre  de  2014,  va  aprovar  la
modificació de la relació de llocs de treball de la Policia Local, mitjançant la qual es va
produir la integració del complement de productivitat dins el complement específic pels
motius i en les quanties que s'explica en aquell acord.

En data de 10 de febrer de 2015, registre d'entrada nº 1650, la Delegació del Govern, de
conformitat amb el que preveu l'art. 65 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, requereix determinada informació d'aquest acord, la qual es remet
mitjançant escrit amb sortida de dia 17 de març de 2015, nº  1165.

En data de 1 d'abril  de 2015, registre d'entrada nº 4094 la Delegació del Govern, de
conformitat amb el que disposa l'art. 65 abans esmentat, requereix a l'Ajuntament per que
procedeixi a l'anul·lació del acord dins el plaç d'un mes.   Entén que no s'ajusta a dret per
que, des del moment en que la Llei de Pressupost del Estat no permet cap increment
salarial,  la  integració  del  complement  de  productivitat  en  el  específic  implica  aquest
increment,  ja que suposa consolidar un complement que,  per la seva definició,  no es
consolidable.  Per  altre  banda  amb  la  incorporació  de  la  quantia  del  complement  de
productivitat dins el específic s'excedeixen els límits de la quantia global del complement
específic que determina el art. 7 del RD 861/1986, de 25 d'abril. 

Per aquests motius es adient deixar sense efecte el acord, si bé es considera que es de
justícia aquest consolidació, pels motius i les causes que s'expliquen en aquell acord de
dia 23 de desembre de 2014, per la qual cosa es considera que quant les condicions
legislatives  ho permetin  i  respectant  els  límits  legals  que en  el  seu moment  estiguin
vigents, cal l'adopció de nou d'aquest acord, tot això sense perjudici del que resulti de
futurs estudis de llocs de feina. 

En conseqüència, la Comissió Informativa d'Hisenda, a la seva sessió de dia 16 d'abril de
2015,  va  acordar  elevar  a  la  consideració  del  Ple  de  l'Ajuntament  les  següents
PROPOSTES D'ACORD:

1º.- Anular i deixar sense efecte el acord municipal de data 23 de desembre de
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2015 relatiu a la modificació de la relació i valoració dels llocs de treball de la plantilla de
la Policia Local.

2º.-  Donar  trasllat  d'aquest  acord  a  la  Junta  de  Personal  i  a  la  Delegació  del
Govern.

3º.- Comprometer-se a elevar novament aquesta modificació de la relació de llocs
de feina al plenari quant les condicions legislatives ho permetin i amb les adequacions a la
legalitat que en el seu moment siguin necessàries, i sempre que ho permetin els futurs
estudis de llocs de feina que es puguin realitzar abans de l'adopció d'aquest acord de
modificació de la relació de llocs de feina que ara s'anula.”

Finalitzades les intervencions,  se sotmet  a  votació  el  Dictamen i  n’esdevé el  següent
resultat:  (19) denou vots a favor del  grup municipal  del  Partit  Popular,  grup municipal
PSIB-PSOE, grup municipal MES per Inca i (2) dos vots d’abstenció del grup municipal
d’Independents d’Inca.

Atès el resultat de la votació, el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per deixar
sense efecte l’acord plenari relatiu a la modificació de la relació i valoració dels llocs de
treball de la Policia Local es declara aprovat.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MES PER INCA RELATIVA A L’ARRIBADA DELS
CANALS EN LLENGUA CATALANA A TRAVÉS DE LA TDT

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del MES per Inca relativa a l’arribada
dels canals amb llengua catalana a través de la TDT, de data 1 d’abril  de 2015, que
transcrita textualment diu:

“La  reassignació  de  canals  dels  operadors  de  la  televisió  digital  terrestre  (TDT)  ha
provocat  la  pèrdua  d’un  dels  dos  múltiplex  de  què  disposava  el  Govern  de  les  Illes
Balears. Davant d'aquesta situació, el Govern de les Illes Balears ha decidit passar IB3,
IB3 HD i el Canal 4 al canal 26, pel que fins ara passaven els canals de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, deixant sols un canal per a TV3CAT. D'aquesta manera,
el passat 31 de març varen desaparèixer de la graella televisiva el canal 3/24 i Canal
33/Super3.

Això no obstant, hi ha diverses solucions tècniques per mantenir, i fins i tot augmentar,
l'arribada de canals en llengua catalana a través de la TDT. La més efectiva seria usar els
dos canals de què disposen els consells insulars per emetre-hi IB3 i IB3 HD. D’aquesta
manera, s’aprofitaria l'avinentesa per complir amb el marc legal que indica que la televisió
autonòmica ha de fer desconnexions per a cadascuna de les illes i s’oferiria, al mateix
temps, una intervenció significativa als consells insulars.

Per altra banda, cal tenir present que l'1 de juny de 2009 TV3cat va substituir a TV3 a les
Illes Balears restringint així la seva oferta televisiva i que el canal esportiu de la CCMA,
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Esport 3, tampoc no es rep a les Illes Balears.

Cal  recordar  que  la  Llei  3/1986,  de  29 d’abril,  de  normalització  lingüística  a  les  illes
Balears,  en  el  seu  article  30.1  indica  expressament  que  el  Govern  de  la  Comunitat
Autònoma ha de dur una política de col·laboració, en matèria de ràdio i televisió, amb
altres comunitats autònomes que tenguin el català com a llengua pròpia. I el seu punt 2
encara és més explícit:  en qualsevol cas, el Govern de la Comunitat Autònoma farà les
gestions necessàries per a facilitar als ciutadans de les Illes Balears la recepció de les
emissions de televisió en llengua catalana dependents d’altres comunitats autònomes.

Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al ple l'adopció del següent

ACORD

L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a garantir l'arribada de tots els
canals públics en llengua catalana a través de la TDT”.

El sr. Felip Jerez del grup municipal Partit Popular anuncia que presenta una esmena a la
Moció que diu el següent: El Ple de l’Ajuntament d’Inca demana al Govern que estudii
totes les possibilitats tècniques i jurídiques que permetin veure a les Illes aquests tres
canals que ara no es poden veure.

El  sr.  Caballero està d’acord amb l’esmena proposada pel  sr.  Jerez i  comenta que el
redactat  ha  d’ésser  segons  diu  la  llei  i  que  l’acord  quedi  de  la  següent  manera:
L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a fer les gestions necessàries per
facilitar  als ciutadans de les Illes Balears la recepció de les emissions de televisió en
llengua catalana dependent d’altres Comunitats autònomes.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena proposada pel sr. Jerez i el sr.
Caballero, que consisteix a la substitució del punt d’Acord i que la seva redacció queda de
la següent manera:

“L'Ajuntament d'Inca insta el Govern de les Illes Balears a fer les gestions necessàries per
facilitar  als ciutadans de les Illes Balears la recepció de les emissions de televisió en
llengua catalana dependent d’altres Comunitats autònomes.”

I n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Es passa a votar la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció esmenada relativa a l’arribada
dels canals de llengua catalana a través de la TDT

8.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  PSIB-PSOE  PER  LA  DECLARACIÓ  DE  BE
D’INTERÉS  CULTURAL  DELS  SISTEMES  HIDRÀULICS  DE  SÍQUIES  I  DELS
QANATS

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat unanimitat (21).
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Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE relativa a la declaració
de be d’interés cultural dels sistemes hidràulics de síquies i dels Qanats, de data 13 d’abril
de 2015, que transcrita textualment diu:

“El 27 de maig de 2005 a proposta del Grup Municipal Socialista l’ajuntament d’Inca va
aprova per unanimitat sol·licitar a la Comissió Insular del Patrimoni Històric del Consell
Insular la iniciació dels expedients per a la  Declaració de Be de Interès Cultural amb la
categoria  de  Monument  dels  edificis   del   Monestir  de  Sant  Bartomeu,  Església  i
campanar de Sta. Maria la Major, l’Església i Convent de Sant Francesc, la declaració de
Be de Interès Cultural amb la categoria de Conjunt Històric  dels Molins des Serral de ses
Monges  i  la  declaració  de  Be  de  Interès  Cultural  amb  la  categoria  de  lloc  d’interès
etnològic del sistema hidràulic els Qanats. 

Durant els darrers anys la Comissió Insular del Patrimoni Històric del Consell Insular ha 
aprovat la declaració de Be de Interès Cultural de tots aquest importants monuments 
inquers; un fet que ha suposat que en aquests moments al terme municipal d’Inca 
existeixin 29 monuments amb la declaració de Be de Interès Cultural.

No obstant això, no podem oblidar que la ciutat d’Inca ha sofert durant els darrers anys un
procés  de destrucció massiu del patrimoni arquitectònic;  per una part per les profundes
reformes urbanístiques realitzades a la nostra ciutat i per l’altre degut al fort creixement de
la ciutat amb un caire especulatiu.

Aquest procés s’ha traduït en la desaparició de gran part del patrimoni arquitectònic de la
ciutat especialment en el que respecta a les edificacions de caràcter civil  com podrien
ésser un gran nombre de cellers,   edificacions de caire senyorial (Son fuster), molins,
sínies;  però  també  va  afectar  al  patrimoni   religiós  amb  la  desaparició  d’edificis
emblemàtics com la antiga rectoria situada a la zona que actualment  ocupa el  carrer
Hostals.

Lamentablement el passat dia 24 de febrer la Comissió Insular del Patrimoni Històric del
Consell  Insular  va  tenir  coneixement  de  la  sentència  del  jutjat  de  lo  Contenciós
administratiu  número 2  de Palma mitjançant  anul·lava  la  declaració  de  Bé de Interès
Cultural a rel del recurs presentat pels germans Morell Cotoner per defectes de forma.

Malgrat això la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears
estableix els principis per la recuperació i per donar a conèixer a tots els ciudatans la
importància que suposa aquest patrimoni per  la nostra terra.   

Es evident que el sistemes hidràulics d’Inca son mereixedores d’esser declarats
com Béns del grau mes elevat de protecció.

 La mateixa llei estableix que son els consells insulars els responsables d’incoar i
instruir els corresponents procediments; els qual es poden iniciar d’ofici o a instància de
qualsevol administració pública o persona física o jurídica.

Davant aquesta situació el Grup Municipal Socialista Psib-Psoe, ha considerat que si be
d’acord  amb  la  mateixa  llei  el  nostre  grup  es  troba  en  situació  de  poder  sol·licitar
unilateralment la iniciació de l’expedient per declarar  Béns d’interès cultural  diverses
aquests  sistemes hidràulics,  que degut  la  importància i  transcendència  que te  per  la
nostra ciutat, calia presentar una moció  perquè aquesta sol·licitud sigui consensuada per
a tots els Grups Politics i entitats que vulguin ser partícips d’aquest reconeixement del
nostre patrimoni.
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Per tot l’exposat, presentem la següent proposta d’:

ACORD

Sol·licitem que aquest Ajuntament acordi sol·licitar a la Comissió Insular del Patrimoni
Històric del Consell Insular la iniciació dels expedients de declaració de Bens de Interès
Cultural amb la categoria de lloc d’interès etnològic del sistema hidràulic de les síquies
dels molins de Selva, Inca i Búger i del sistema hidràulics dels Qânats d’Inca”.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar la Moció presentada pel grup municipal
del  PSIB-PSOE per  la  declaració  de  be  d’interès  cultural  dels  sistemes hidràulics  de
síquies i Qanats i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21)

Atès  el  resultat  de  la  votació  es  declara  aprovada  la  Moció  per  la  declaració  de  be
d’interès cultural dels sistemes hidràulics de síquies i Qanats.

9. MOCIONS URGENTS

A. PROPOSTA DE BATLIA PER A MODIFICAR LA CELEBRACIÓ DEL PLENARI
ORDINARI DEL PROXIM MES DE MAIG.

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n'esdevé el següent
resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia, de data 24 d’abril de 2015, que transcrita
textualment diu:

“A la vista de que els plens ordinaris es celebren el darrer divendres de cada mes i que el
pròxim mes de maix correspon dia 29, però tenint en compte que no es podrà celebrar en
aquesta data degut a que dia 22 l’actual Corporació entre en funcions i que dia 24 es
celebren les eleccions municipals,  s’eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament la
següent PROPOSTA D’ACORD:

La sessió plenària ordinària, corresponent el pròxim més de maig, es celebrarà el dia 4 de
maig de 2015 a les 10 hores.”

Finalitzades les  intervencions,  se  sotmet  a  votació  la  proposta  de Batlia  relativa  a la
celebració de la sessió plenària ordinària del més de maig i n’esdevé el següent resultat:
(19) denou vots a favor del grup municipal del Partit Popular, grup municipal PSIB-PSOE,
grup municipal MES per Inca i (2) dos vots d’abstenció del grup municipal d’Independents
d’Inca.

Atès el resultat de la votació, la Proposta de Batlia  relativa a la celebració de la sessió
plenària ordinària del més de maig es declara aprovada.

B. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSIB-PSOE I MES PER
INCA RELATIVA AL REGISTRE CIVIL

En primer  lloc,  cal  sotmetre  a votació  la  urgència  de  la  Moció  i  n'esdevé el  següent
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resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Moció del grup municipal MES per Inca, de data 24 d’abril de
2015, que transcrita textualment diu:

“El  Registre  Civil  va  ser  creat  per  Llei  el  17  juny  1870  com  a  conseqüència  de  la
necessitat  de dotar-se d'un registre en el  qual  anotar totes les dades dels espanyols,
fossin o no catòlics, ja que fins llavors era només l'església que inscrivia els naixements.
Aquesta necessitat té el seu origen en l'aprovació per la I República de la llibertat de culte
a la Constitució de1869.

El Registre Civil és un servei públic i gratuït des de la seva creació, obtenint una valoració
molt positiva, en comparació amb altres serveis públics administratius, en l'informe titulat
"La importància dels Serveis Públics en el Benestar dels Ciutadans" elaborat al maig de
2013 per l'Observatori de Qualitat dels Serveis Públics, pertanyent al Ministeri d'Economia
Hisenda i Administracions Públiques.

El govern d'Espanya pretén amb el Projecte de Llei de Mesures de reforma administrativa
en l'àmbit de l'administració de Justícia i del Registre civil, privatitzar el Registre Civil i
lliurar-lo als registradors mercantils i de la propietat, aquest fet suposarà que els ciutadans
tendran que pagar un aranzel al registrador o notari per tota mena d'actes que actualment
són gratuïts i que afecten l'esfera més íntima de drets i voluntats de les persones, és a dir,
el que fins ara és un servei públic acabarà sent un negoci per uns pocs.

Es per això que DEMANAM AL PLE DE L’AJUNTAMENT D‘INCA que adopti el següents

ACORDS

1. Rebutjar l'assignació dels registres civils als Registradors Propietat i Mercantils, per una
privatització encoberta d'un servei públic essencial com és el Registre civil.

2. Rebutjar la possible mercantilització de les dades personals dels ciutadans i ciutadanes
de la nostra Comunitat Autònoma.

3. Exigir que qualsevol reforma del Registre Civil mantingui aquest dins de l'Administració
de Justícia atès per funcionaris de justícia, amb l'objectiu de garantir la gratuïtat de tots
els tràmits i la privacitat de les dades inscrites en el mateix.

4. Dirigir el present acord al sr. Ministre de Justícia, instant-lo a que torni enrere en les
seves pretensions de privatitzar els registres civils i que continuï sent un servei públic i de
qualitat com fins ara”.

Durant l’intervenció del sr. Ramis surt de la sala el sr. Batle i passa a pressidir el sr. Jerez.

Després de les intervencions dels diferents portaveus, el sr. Jerez proposa que poden
debatre aquest punt al  pròxim plenari  ordinari  de dia 4 de maig de 2015, degut a les
intencions dels presents que aquesta moció sigui aprovada i proposa que quedi damunt la
taula.

Els presents estan d’acord, per tant, el punt queda damunt la taula.
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C. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SOLIDARITAT I CONDEMNA DELS FETS

Els reunits per unanimitat aproven l’urgència de la declaració institucional i seguidament
aproven per unanimitat el seu contingut, que és el següent:

“L'Ajuntament d'Inca acorda expressar el  seu condol  i  solidaritat  amb les víctimes del
darrer naufragi succeit vora l’illa italiana de Lampedusa i que ha estat qualificat com la
major tragèdia humanitaria produïda a la Mediterrània durant la darrera dècada.

L'Ajuntament d'Inca manifesta al seu suport a totes aquelles persones que han intervingut
en les labors de rescat i el nostre desig de que es posi fi a aquest tipus de desgràcies el
més aviat possible”

Després de la votació entra a la Sala el sr. Batle.

10. PRECS I PREGUNTES 

GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE

El sr. Ramis formula els següents:

1. El sr. Ramis formula la primera pregunta sobre els arbres que estan sembrats al carrer
Jaume Armengol estan provocant l’aixecament de la voravia degut al seu tamany, tal com
han denunciat  el  seu  grup i  també creu que el  grup  municipal  MES per  Inca ho  va
denunciar la setmana passada, per la caiguda de branques sobre el vial i el perill que
suposa per els ciutadans i demana que es pensa al respecte.

El  sr.  Jerez  contesta  que  va  contestar  aquesta  pregunta  el  dilluns  a  la  comissió
d’urbanisme, varen ser els primers que demanaren l’informe al departament de jardineria,
que quan l’hivern passat va caure la branca i ja varen explicar que no s’espera mal temps
i que retiraran totes les branques de cara passat l’estiu, ja que en aquest moments estan
florits i després les fulles donen bastanta ombra al carrer en ple estiu, per tant retiraran els
arbres després de l’estiu i abans de la tardor.

En aquest sentit vol recordar que la proposta socialista i el plenari va aprovar una moció
de redactar un reglament i un  pla d’actuació damunt els arbres urbans i demana si s’ha
fet qualque cosa amb aquesta línia.

El sr. Jerez respon que es treballa damunt aquest assumpte i demana disculpes que no
s’ha fet amb la celeritat que deurien però els tècnics fan feina i espera que estigui acabat
el més aviat possible. Tenen un inventari practicament acabat amb un nombre d’arbres i
està perfilat l’esborrany del reglament i espera que els propers mesos estigui enllestit.

2. Els veinats de la carretera de Lluc fa temps demanan insistentment mirrals per facilitar
l’accés a la carretera i vol sebre si l’equip de govern te intenció de respondre en aquesta
demanda ciutadana.

La sra. Margalida Horrach respon que l’equip de govern fa feina continuadament per la
seguretat d’aquesta i de totes les vies, però que els tècnics han valorat que aquestsmiralls
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no son apropiats, que únicament son apropiats quan es una via d’únic sentit però de vies
de  doble  sentit  aquests  miralls  no  son  convenients  ja  que  poden  crear  confusió,  no
obstant  hi  ha  altres  alternatives  amb estudi  i  que  encara  no  està  determinat  ,  s’han
instal·lat vadens i es procurarà instal·lar altres coses per tal de no instal·lar els miralls.

3. El sr. Ramis demana si saben el cost del darrer pla de dinamització del comerç local
que s’ha presentat en el municipi.

La sra. Tarragó contesta que com ja saben el pla de dinamització el que es va fer es una
sol·licitud i  que el  cost  son les fotocòpies dels 114 qüestionaris que s’han repartit  als
diferents comerciants, quan hi hagi un cost serà quan es faci l’analítica i diagnosi dels 114
qüestionaris i es facin unes propostes d d’actuació  i que cada proposta dura un cost que
haurà  d’assumir  l’Ajuntament  i  que  quan  tengui  aquestes  propostes  serà  el  moment
d’exposar-les i decidir entre tots el que sigui més adequat i el cost que sigui.

4. El sr. Ramis diu que sobre el catàleg de llocs de treball i la pregunta que tenia prevista
era en quina situació es troba la revisió del catàleg de llocs de treball dels funcionaris i
laborals del consistori.

El sr. Aguilar diu que fa tràmits per contractar una empresa que faci una valoració de tots
els llocs de feina i es procedeixi a la revissió del catàleg dels llocs de feina i a la confecció
del nou catàleg conjunt amb les eines que donaran el Consell Insular amb el programa
que s’han adherit.

5. En relació a les terrasses dels bars, vol sebre quin control es fa d’aquestes ocupacions
de via pública especialment quan aquests locals estan tancats, el control de retirada de
taules, cadires, etc, que estan ubicats a la via pública.

El sr. Felip Jerez diu que hi ha un control dels zeladors, es un control bastant actualitzat,
no sap quin cas concret es parla però que hi ha un dels dos zeladors que d’entre altres
tasques té que ocupar-se de l’ocupació de vía pública sobre el tema de les terrasses.

6. El  sr.  Ramis diu que en el  carrer Felip II  els veïns han conmunicat que hi ha una
empresa que va es va asfaltar el carrer i que varen tapar diferents imbornals i que això
suposa quan hi  hagi  plugues i  vol  sebre si  tenen coneixement de la situació i  si  han
reclamat a l’empresa que ho arregli.

El sr. Jerez diu que si te coneixement i que aquesta pregunta ja es va fer i que va enviar al
cap de la brigada a revisar i no estàn completament tapats però si està tapat més d’un
40% de l’imbornal i que s’ha reclamat a l’empresa que te un avals sense tornar a veure si
executa aquesta demanda feta a través de l’Ajuntament i que vengui a cercar els avals.

7. En relació dels embossaments ja se sap el pas soterrat del carrer Germanies i s’estan
produint es continus embossos quan hi ha pluges fortes i demana si han estudiat aquest
problema i sobretot si tenen alternativa o una solució en aquesta problemàtica.

El sr. Jerez diu que sobre els temes d’embossos hi va haver una rompuda de la bomba i
en aquest moment està reparada i hi ha dues bombes que estan en funcionament però
sobre el probmea que hi va haver sobre les trombes d’aigua era perque n’hi havia una de
rompuda però que ja està arreglat i les dues bombes estan operatives.

El sr. Ramis pensa que era un a obstrucció dels xifons però si es així suposa que hi ha un
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manteniment i una neteja.
El sr. Jerez diu que a vegades hi ha coses que es rompen a pesar del manteniment.

8. El sr. Ramis diu que fa unes setmanes es va presentar a premsa el resum d’inversions
realitzades al consell de mallorca a diferents municipis i demana com valoren s’actuació
per part del Consell de Mallorca més quan la presidenta es inquera en quant a aquestes
aportacions que s’han fet a Inca.

El  sr.  Batle  contesta  que  com Ajuntament  i  ciutat  sempre  quan  més  ajudes  venguin
d’institucions supramunicipals son importants, tal com a sortit en el diari, realment hi ha
tres grans eixos d’ajudes del Consell Insular de Mallorca en aquesta legislatura una es el
pla de carreteres els municipis on s’han invertit en infraestructures de carretes que si no
vol recordar quasi 600 milions d’euros n’hi ha 50%, quasi 300 destinats a carreteres i
després s’Institut d’Afers socials (IMAS) on l’ajuntament rep directament unes ajudes per
diferents projectes socials  i després el pla d’obres i serveis. Els ajuntaments que no han
tengut inversions en carreteres, evidentment tenien la previsió de la Ronda Nord amb una
quantitat  important,  encara  no  s’ha  fet,  han  tengut  menys  ingresos  que  la  resta  de
municipis, sobre els temes d’IMAS si que es cert que es un dels ajuntaments que mes
projectes reben igual que els ajuntaments grossos com son alcudia, Marratxí, Llucmajor,
Manacor, Campos, però que a l’apartat al pla d’obres i serveis s’ha canviat el criteri i s’ha
afavorit  als ajuntaments petits que son els que menys recursos tenin i els ajuntament
grosos han sofert més ja que no han rebut les aportacions del  POS, però que desprès
d’haver analitzat la informació evidentment Inca, Manacor, Llucmajor, Alcudia estan dins la
mateixa linia,  es una inversió  per  habitant  i  enten  que 154 euros per  evitar  entrar  el
municipi  està  dins  la  tònica  general  i  li  hagués  agradat  que  hagués estat  més  i  la
informació s’ha d’analitzar en base a lo que ha explicat dels 3 programes. Quan només es
publica i  només es miren les xifres globals pareix  que Inca ha rebut  poc,  però quan
s’analitzen els  tres continguts de la noticia per una part  si  no s’han fet  inversions de
carretera del  municipi,  i  amb el  tema d’ajudes socials,  ha estat  un municipi  que més
ajudes ha rebut i amb el tema dels POS els ajuntament de més de 20.000 habitants s’ha
canviat el criteri i s’ha ajudat més a municipis més petits.
Li agradaria rebre quan més subvencions i més inversions millor però analitzat seriament
la informació parescuda creu que està dins la tònica general dels municipis de les seves
característiques. I ho valora positivament ja que sempre voldria més, però veu que no hi
ha cap agravi comparatiu ni cap olvid ni descuit per part del consell cap a l’Ajuntament
d’Inca.

9. El sr. Ramis diu que fa mesos que diferents joves d’Inca estan rebent una carta on
s’expresa la intenció de l’ajuntament de pagar un dinar a un conegut restaurant de la
Ciutat en els quintos el proper més d’agost i si tenien coneixement d’aquesta situació.

El sr. Devis diu que es va parlar de poder fer la possibilitat de fer un dinar a un restaurant
d’Inca però que no està decidit.

El sr. Ramis demana si aquest dinar el pagaria l’Ajuntament.

Si, però no hi ha res decidit.

10. El sr. Ramis diu que ha vist a la documentació que surt de l’Ajuntament que s’està
tramitant i s’ha decidit per part de l’equip de govern actual qui serà el pregoner del Dijous
Bo 2015 a celebrar el proper mes de novembre.
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El sr. Payeras diu que s’ha gestionat i s’ha enviat una carta per posar-se amb temps i
volen demanar a la persona si li va be.

El sr. Batle comenta que tenen un exercici de responsabilitat a part de la intenció que
puguin tenir de cada grup municipal decideix quina serà la respresentació de l’ajuntament
però seria una irresponsabilitat de l’equip de govern no preveure coses que son anuals i
que es preveuen d’un any per l’altre. El pregoner del Dijous Bo es fa d’un any per l’altre i
es fa en base una llista de proposta que hi ha, ja que tothom no pot o no vol venir, i que
sempre es fa igual i que en el canvi de legislatura, l’equip de govern te la responsabilitat
de deixar planificat. Si després es desitja es pot canviar, però l’equip de govern actual te
la responsabilitat amés sense cap dubte es tornarà governar la ciutat d’Inca i per tant fa
feina per Inca i per el futur d’Inca.

El sr. Ramis diu que amb aquest sentit ja deuen tenir la programació de festes d’Inca i
Sant Abdon, etc. i si ha d’haver pregoner, etc.

El sr. Batle diu que seria una irresponsabilitat no fer-ho. Diu que segons el regidor de
Joventut la comissió dels quintos es celebra sempre el primer trimestre de l’any en curs i
que el dinar es una proposta dels propis quintos. 

11. El sr. Ramis demana quines passes es fan per part de la Corporació Municipal contra
de la lluita de la processionària del municipi.

El sr. Jerez diu que hi ha una empresa que s’encarrega cada any amb una programació
normal de anar contra aquesta plaga i pot passar dilluns o dijous a la comissió el que s’ha
fet enguany.

El sr. Batle diu que segons el regidor de Medi Ambient es fa habitual cada any i  els pins
que estan a llocs públics darrerament no hi ha processinària i per tant la feina feta per
l’ajuntament es efectiva.

El  sr.  Ramis diu que esta prohibit  emprar  diferents sistemes i  vol  sebre quin sistema
s’utilitza actualment.

12. El sr. Ramis diu que fa uns mesos associacions d’artistes visuals AAVB va enviar un
escrit  de  peticions  a  lajuntament  d’inca  pel  que  fa  la  inauguració  d’INCART perque
compleixi diferentes bones pràctiques en quant en aquests actes i vol sebre primer si han
contestat l’escrit i si no ha estat així per quin motiu.

La sra. Payeras diu que s’ha contestat i que surtirà a dia d’avui, i que aquesta ssociació
es va treure unes bases per participar a Incart i que els artistes col·laboren gratuitament i
sel’s convida, venen fan la feina de penjar, despenjar, etc. i aquests senyors demanaven
que modificassin les bases i que els artistes cobrassin i que això va en contra de l’esperit
d’Incart.

El sr. Ramis sol·licita còpia de l’escrit.

13. El  sr.  Ramis  diu  que  ha  vist  als  mitjans  de  comunicació  que  la  conselleria  ha
comunicat una proposta resolució que practicament fa que s’hagi perdut la subvenció del
fons Feder i en el patronat de dia 19 de desembre de la Fundació del Teatre Principal
varen demanar precisament la dimissió del president del Patronat perque des d’aquest
organisme no s’havia conseguit resoldre la problemàtica que existia en el Teatre Principal
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amb les obres de reforma perque no se prenia cap resolució.  Avui després de quatre
mesos mes tard les obres permaneixen aturades, no s’ha pres cap resolució ni contra el
tècnic, així com s’havia informat a través de premsa, ni contra el constructor i no s’han
aplicat penalitzacions cntemplades en el plec de condicions redactats i precisament en
aquest patronat de dia 17 de desembre el sr Torres va indicar que si ell fos el problema no
tan sols dimitiaria de president del Patronat però que tambñe ho faria com a batle i que
gràcies a ell segons l’argument que va posar per no dimitir era que havia conseguit la
subvenció i que es cert que es va conseguir 2.400.000 euros de fons Feder però que vista
la situació que està a punt de perdre la subvenció voldrien sebre si el president o el batle
ha canviat d’opinió al respecte.

El sr. Batle contesta que no, no ha canviat d’opinió. En el darrer patronat de la Fundacioó
que  va  esser  a  final  de  febrer  es  va  decidir  resoldre  el  contracte  amb  l’empresa
constructora i que es fessin els informes pertinents i la decisió del patronat es resoldre el
contracte amb l’empresa constructora i la resolució de la notificació de la pèrdua de la
subvenció està clar que demanaren una pròrroga pensant que continuarien les obres,
però des del moment que es decideix resoldre el contracte no tenen intenció a s’actual
situació continuar les obres i si de treure un nou concurs i poder fer rehabilitar el teatre
principial. Pero a l’actualitat es resodlre el contracte actual, segons va acordar el patronat
a principis del mes de febrer.

El sr. Ramis diu que no se’n recorda i demana una còpia de la resolució i creu que el que
es va acordar es demanar un informe i resoldre però que no hi ha cap resolució.

El sr. Batle diu que es un informe per resoldre i que necessita l’informe per resoldre.

El sr. Ramis diu que no s’ha pres així doncs la resolució.

El sr. Ramis demana al sr. Torres si encara pensa lo que va dir dia 19 de desembre sobre
que es podien complir el termini d’execució de les obres.

El sr. Batle diu que no a dia d’avui.

El  sr.  Ramis  demana  perque  6  mesos  després  de  paralitzar  les  obres  29  d’octubre
aquestes obres estan aturades i no s’han reiniciat les mateixes.

El sr. Batle diu que hi ha hagut un incompliment de l’empresa així com ho ha manifestat el
patronat que li va dir a l’empresa que continuàs les obres, hi hi ha un acord del patronat
perque l’empresa continui les obres.

El sr. Ramis diu que dia 11 de novembre hi ha una resolució on s’ordenava el patronat al
constructor reiniciar les obres amb base a uns informes tècnics i vol sebre perque no s’ha
fet complir aquest acord del patronat.

El sr. Batle contesta que ha optat per la resolució.

El sr. Ramis demana perque si hi ha un plec de condicions redactat i aprovat per l’equip
de govern del paritt popular no s’han aplicat les penalitzacions, tot el conjunt del plec de
condicions.

El  sr.  Batle  es  reitera  en  que  han  optat  per  la  resolució,  tal  com  el  grup  municipal
PSIB-PSOE demanava de manera reiterada.
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El sr. Ramis diu que a qui correspon controlar el compliment del contracte refereint-se a
tota la documentació que va presentar l’empresa guanyadora, es refereix a millores, a tot
el contemplat en el plec de condicions.

El sr. Batle enten que es la direcció facultativa i que per això sel’s va contractar. Es va fer
un concurs públic perque una diredció facultuativa controlés l’exeució de les obres i el
procediment d’exeució de les mateixes.

El sr. Ramis diu que tenen un informe concret i valorat de tots aquests incompliments
realitzats pels constructors.

El sr. Batle respon que no i per això no resol i es reitera en que necessita l’informe per
resoldre,  que es preceptiu i necessari.

El sr. Ramis contesta que així doncs no pot contestar, es un advertiment que fa 5 mesos
que va demanar que es faci aquesta valoració per sebre a quan pujava i quan ascendeix
aquest incompliment.

El sr. Ramis demana quan pensen obrir aquests expedients sancionadors o resolucions
previstes.

El sr. Batle respon que quan tengui l’informe.

El sr. Ramis diu que durant aquest temps mantindran aquest constructor.

El  sr.  Batle  contesta que el  secretari  donarà llum,  i  que han enviat  un fax  al  tècnics
redactors del projecte i de la direcció d’obra perque facin els informes pertinents i no es
pot resoldre si no tenen els informes.

El sr. Secretari comenta que l’arquitecte municipal i el president del patronat ha requerit
uns  informes  a  la  direcció  facultativa  i  aquesta  ha  presentat  una  determinada
documentació que pareix que no satisfà les necessitats de l’arquitecte en quant als punts
que s’havien de contestar i per això sel’s tornarà a requerir de nou perque complementin
la documentació i en tenir-la serà quan es podrà fer l’informe. Si no duen la documentció o
no  es  satisfactori  per  l’arquitecte  s’haurà  de  prendre  una  decisió  i  prescindir  de  la
informació de la direcció facultativa i  en base de la informació que tengui la Fundació
prendre l’acord que sigui necessari.

El sr. Ramis recorda que el grup socialista va demanar un peritatge extern precisament
per  aquestes  situacions  i  fa  més  de  4  mesos  i  que  hauria  solventat  tota  aquesta
problemàtica.

14. El sr. Ramis demana com podran finançar les obres de reforma del Teatre Principal.

El sr. Batle contesta que l’Ajuntament d’Inca va consignar la totalitat del projecte i que els
doblers les disposen. Però que aquests doblers que s’han consignat es pensa recuperar
amb les  aportacions  dels  dos copropietaris  que son  el  Govern  i  el  Consell  i  amb la
subvencio del fons FEDER i que ara ha sortit  la resolució de la no pròrroga del fons
FEDER i que acaba dia 30 de juny i sap que sortirà una nova convocatòria i la Fundació
Teatre Principal es podrà acollir a la nova convocatòria, però si la pregunta es com es
pensa fer, la resposta es que els doblers els tenen des d’el primer dia es varen consignar
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dels recursos ordinaris de l’Ajuntament el 100%, perque sino no es podia licitar les obres.

15. El sr. Ramis demana si s’ha comunicat als altres dos socis la situació actual.

El sr. Batle diu que formen part del Patronat i que estan ben informats.

16. El  sr. Ramis demana si estan disposats aquests dos socis a assumir el sobrecost
d’aquestes obres i es refereix al sobrecost que anuncia que costaran mes les obres i a
part la part que s’ha negociat i  va costar molt aconseguir 800.000 euros i que si  s’ha
d’aportar un milio i mig i si estan disposts a assumir.

El sr. Batle diu que vol mantenir les negociacions amb el govern i el Consell perque es
facin corresponsables de les parts que els hi pertany com a copropietaris però que no es
motiu de pregunta ja que es troban a una altre fase de procediment.

17. El  sr.  Ramis comenta que vistes aquestes decisions i  aquesta situació demana si
l’equip de govern te l’intenció de demanar disculpes a tots els ciutadans d’Inca que veuen
que després de tants d’anys es troben sense teatre ni cap espai cultural.

El sr. Batle demana el motiu pel qual ha de demanar disculpes.
Després de 15 anys de tenir el  Teatre Principal tancat  el  present batle i  l’ l’equip de
govern va fer possible la rehabilitació del Teatre Principal

El sr. Ramis contesta que no s’ha fet la rehabilitació.

El sr. Batle respon que no es degut a una mala gestió de l’ l’equip de govern i del batle
sino tot el contrari, el teatre abans estava tancat i sense cap rehabilitació i el sr. Batle va
conseguir  els  fons FEDER malgrat  a anteriors plenaris  creien que no aconseguiria  la
convocatoria del Fons FEDER i la convocatòria va sortir i es va consignar 2.400.000 euros
que es el 50% de la subvenció i això va ésser gràcies a la gestió de l’ l’equip de govern i
del batle i  va convencer al Consell Insular de Mallorca i al  Govern Balear per aportar
800.000 euros i aquesta fase no es pot dir que es una malga gestió, ara be, el sr. Batle
troba que no ha de demanar disculpes per haver adjudicat una obra amb un concurs
públic amb uns informes favorables concrets i no globals i es reitera que no adjudicarà
una obra d’aquesta envergadura amb els informes desfavorables dels tècnics sino tot el
contrari. Es dirigeix al sr. Ramis que ell sempre ha defensat que hi havia altres solucions i
era adjudicar-ho a una altra empresa i el sr. batle te clar que si hi ha una llei de contractes
amb informes favorables jurídics i tècnics això es el que s’havia de fer i es demana que
passaria si s’haguès adjudicat una obra amb informes en contra del tècnic quan l’oposició
te rapidesa d’anar a dur l’assumpte a fiscalia. Es reitera que ell va fer el que marcaba la
llei.

El sr. Ramis respon que el sr. Batle va aprovar un projecte amb informes negatius.

El sr. Batle nega que aquest projecte tenguès informes negatius, únicament havia una
discrepància entre un tècnic i un jurídic i li demana al sr. Ramis que no falti la veritat ja
que no hi havia cap informe negatiu.

El sr. García formula els següents:
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1.  Comenta  que  es  remeten  a  totes  les  preguntes  anteriors  que  continuen  sense
contestar, aquesta tàctica que utilitzen de contestar-ne qualcuna deixant en peu que ja
estan totes contestades. I així mateix, apart de les preguntes moltes que queden sense
contestar, també voldrien saber si els contestaran a les preguntes que formulen per escrit,
com per exemple: el recurs que varen plantejar contra la signatura del conveni del pàrking
i SFM del campet del tren; la pregunta que varen formular per escrit damunt el càrrecs de
confiança; la pregunta que varen formular per escrit damunt la convocatòria del propietaris
del camp del constància; i, la pregunta que varen formular també damunt quina era la
seva actuació en relació a la neteja  viària  una vegada vist  els informes que s’havien
presentat o les auditories.

Manifesta que si l’equip de govern té la capacitat per avançar plenaris ordinaris, també
demanaria que avancessin les resposta a totes aquestes qüestions, perquè com diu el
company de Més per Inca, no els agradaria contestar-se ells mateixos. Considera que és
una tasca que no els correspon, per tant seria l’hora de contestar i després cadascú que
faci el que vulgui.

El sr. Batle diu que prenen nota.

2.  Ahir els varen facilitar una documentació damunt 17.000 euros d’hores extres per un
determinat funcionari. En el seu moment s’havia deixat damunt la taula i la veritat, per tal
com va anar l’assumpte, no sap si ja està aprovat o no està aprovat, però de la lectura
que han fet de la documentació  veuen que és la mateixa que es va presentar en el seu
dia, excepte la quantitat que s’augmenta. Explica que no els consta que hi hagi informes
que ho justifiquin i no els consta que s’hagi seguit el sistema habitual de justificació per
mitjans mecànics d’aquestes hores. Comenta que els crida l’atenció que l’informe digui
hores aproximades, promig d’hores amb una setmana i des de tres anys., per tant, la
primera pregunta seria si realment això està aprovat, decidit i assignat. I allò següent és
com fan comptes actuar d’ara en endavant perquè si ja està aprovat, està aprovat i si està
pagat, està pagat. Demana com fan comptes seguir d’ara en endavant per controlar les
hores extres, perquè si  ho controlen de la mateixa manera és absolutament,  apart  de
altres adjectius,  d’un descontrol total i absolut.

El sr. Felip comenta que a la primera pregunta li vol dir que està aprovat i que respecte a
la quantitat total que hi havia la primera vegada allò que es va dur era un mal càlcul
d’aconseguir quantificar les hores; i la segona pregunta li vol dir que quan paga hores
extres dels diferents funcionaris que ell ha de firmar com regidor, normalment allò que fan
és passar les hores que han fet, es fien, les firmen, saben que estan dins la normalitat i
les paguen i d’aquesta manera és com han actuat en el cas de l’arquitecte. S’imagina de
quan  parlen  aproximadament,  va  haver  caps  de  setmana,  sobretot  quan  s’estava  va
analitzar les setze empreses que es varen presentar que es va fer molta feina i dedueix
que aquesta paraula que diu el sr. García d’aproximadament deu venir per aquí.Entenen
que la feina que ha fet l’arquitecte durant aquest temps en relació al Teatre era una feina
que es treia a la vegada que treia la seva pròpia de l’Ajuntament s’havien de pagar les
hores extres com es paguen a altres funcionaris. No entenen que hagi diferències entre ell
i la resta de funcionaris i allò únic que han fet és dur totes aquestes hores una vegada que
han estat definides.

3. El sr. García comenta que si li permenten creu que ell ha dit un funcionari. El tema està
en saber qui va encarregar aquestes hores extres, si es fan perquè es vol o si a partir
d’ara qualcú les encarregarva es faran perquè es vol  o de que serveix el  sistema de
control horari que venim demanant des de fa estona que se’ls faciliti que és segurament
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pel qual controlen la resta de funcionaris i que no els facilita, és a dir, de l’acord no hi ha
cap transparència amb el  sentit  de  quan,  com,  de quina  manera  i  qui  ha  encarregat
aquestes hores extres. Lo únic que hi ha constància que el sr. Jerez les ha aprovat ara,
tres anys després de haver-ne realitzades moltes. Si això ajuda a que hagi informes els
pareix que ell ha pres una decisió i que ells no i per això és la seva responsabilitat prendre
decisions, però d’aquest tipus.

El sr. Jerez comenta que les hores extres estan firmades perquè no tenen cap dubta que
s’han realitzat i entenien que s’havien de firmar. El tema concret d’aquestes hores extres
com li  han repetit  ha hagut moltes feines que no s’han fet a la casa i que s’han anat
analitzat externament per tant el control que hi ha de marcador no era útil per aquest tipus
d’hores  i  per  això  entenen  que  confiaven  en  aquest  funcionari  i  per  això  han  signat
aquestes hores.

El sr. Garcia demana al sr. Jérez si li ha encarregat ell.

El sr. Jérez diu que no és que les hagi encarregades, són unes tasques que havia de
realitzar, que li varen dir que les fes fora de l’horari perquè entenien que el tema de la
Fundació  com única  persona que s’encarregava d’analitzar  els  projectes,  no  hi  havia
externament ningú, que no havien deixar el tema de l’ajuntament sense fer i són tasques
que es varen realitzar paral·lelament amb la seva tasca diària.

El Garcia, diu que és partidari d’allò que el sr. Batle està a punt de dir: pregunta-resposta i
d’aquest tipus d’interrogatori no és partidari perquè tant de parlar del tema tal i com està
que no es compliqui més. 

El sr. Batle diu que li ha llegit el pensament.

El sr. Garcia comenta que és una desgràcia que es té quan un du molt d’anys aquí.

El sr. Batle diu que és respectable, que ells no qüestiona les preguntes i li demana que no
qüestioni les respostes.

El sr. Garcia diu que per això no l’ha qualificat.

4. El sr. Garcia diu que ha observat que aquests dies s’ha procedit a tallar una part dels
arbres que delimiten des de l’antiga carretera d’Inca fins el polígon Industrial i demana qui
fa aquestes tasques i quin es el motiu.

El sr. Jerez contesta si es per gaseoducte.

El sr. Garcia contesta que no te res a veure amb el gasoducte, està dins el polígon i dins
el casc urbà i que es tracta que es tallen els arbres i demana com es que es tallen 200
mts. d’arbres i que l’Ajuntament no sàpiga res.

El sr. Batle respòn que el sr. Jerez li contestarà el proxim dilluns.

El sr. Jerez contesta que es possible que succeeixi però que el regidor no va darrera dels
quatre jardiners i es possible que desconegui la quantitat d’arbres i sino son jardiners de
l’ajuntament dilluns contestarà a la pregunta.

5. El sr. Garcia comenta que en el seu dia el grup municipal d’Independents d’Inca es va
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preocupar pel tema de l’enllumenat, es va preocupar un divendres i el dimecres ja hi havia
informe del tècnic, acord de la Junta de Govern Local i ja s’havia prorrogat l’obra que
havia de tenir una durada de 2 mesos i es va prorrogar 2 mesos mes. Aquests 2 mesos
han vençut i d’això fa més d’un mes i l’empresa va demanar dins plaç una pròrroga que
no li consta que s’hagi tramitat en aquests moments, i li crida l’atenció que en el seu dia
amb 48 hores sol·licitud de l’empresa, acord de l’Ajuntament i Junta Local i es concedís i
ara  no,  ara  es  dil·lata  i  demana  que  doni  qualque  explicació  assumible  per  la  seva
comprensió.

El sr. Jerez contesta que li contestarà per escrit

El sr. Garcia comenta que aquest eufemisme l’ompl de plaer.

6. El sr. García comenta que ha detectat que al C/ Reis Catòlics s’ha instal·lat una aturada
de bus, no sap si es el d’Alcúdia o una altre, i comenta que des de que es va aprovar o
construir  l’aturada  de  bus  o  tren  s’havien  d’abolir  totes  les  aturades,  creu  que  això
requereix qualque tipus d’acord i es sebre si s’ha pres qualque tipus d’acord i quina funció
té aquella aturada allà i perque li lleva importància a l’estació d’autobusos que hi ha al
municipi.

El sr. Batle respon que es fàcil d’entendre i comenta que la distribució del transport de les
Illes  Balears  està  per  les  persones  i  es  varen  treure  unes  concessions  i  cada
concessionària te unes rutes assignades. En el cas d’Inca hi ha uns concessionaris que
tenen unes rutes que el seu punt de càrrega i descàrrega es precisament l’estació de
buses.  En  aquestes  linies  que  es  varen  assignar  s’han  llevat  freqüència  perque  el
concessionaris argumentaren que eren freqûències deficitàries i  la Conselleria o Direcció
General de Transports ha obert el corresponent expedient sancionador i que es un tema
de la Conselleria i l’Ajuntament no entra en aquests qüestió i que la concessió finalitza en
el 2017 ó 2018 i el que demana la Direcció General de Transports es que hi ha usuaris
d’inca que per la reducció de freqûencies sol·liciten poder aprofitar viatges a altres línies
no  consignades  a  Inca  i  que  s’aturin  a  Inca  com  pugui  ésser  línies  Alcúdia  Palma,
Pollença Palma, etc.  i  que passen per  l’autopista  d’Inca i  sol·liciten si  es pot  fer  una
aturada per cobrir aquesta reducció de freqûència que tenia la concessionaria de les línies
d’Inca i a les línies que no tenen la concessió diuen que sí però no volen anar a l’estació
de busos ja que això els dona una pèrdua de temps que no volen assumir ja que donen el
servici a les línies assumides i varen demanar si havia qualque inconvenient a la ciutat
d’Inca de fer l’aturada a Inca i carrèguin o descarrèguin i continuin la seva ruta. El sr. Batle
entén que dona un servei als ciutadans d’Inca  i el que haurien d’haver fet la Conselleria i
es el que varen reclamar, es resoldre aquesta manca de freqüències i que enten que al
final  per  tal  de  no  deixar  sense  servei  als  ciutadans  era  posar  aquesta  aturada  i
l’Ajuntament ho va autoritzar.

El sr. Garcia sol·licita que el faci arribar la correspondència escrita.

El sr. Rodríguez formula els següents:

1. El sr. Rodríguez comenta que seran breus de fet a algunes de les preguntes que volien
fer sobre el Teatre Principal ja estan contestades abans al grup del PSOE i amb el Teatre
Principal es queda amb una idea i es que des del 15 de desembre que hi va haver un
patronat  on quedava clar  que s’havia d’actuar  acceleradament  sembla que l’equip de
govern l’únic que ha fet es posar el fre i que tenen un edifici aturat, i amb un estat bastant
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lamentable i sembla que encara estan pendents d’un informe de l’equip redactor i que
aquest informe fa temps que va arribar i ara encara s’ha de reclamar que contestin allò
que es demanava, i no sap com ha de fer la pregunta sino que es la constatació d’un fet i
demana que actuin, i  es reitera en que s’actui  aviat i  no perque estiguin acabant una
legislatura que amb el tema del Teatre Principal ha estat tant dolorós per tots, i que no
perque  acaba  la  legislatura  s’ha  de  posar  fre  i  no  es  posi  tota  la  maquinària  de
l’Ajuntament per tal de resodlre el tema i demana que es faci aviat i que això es un prec.

El sr. Batle comparteix el cent per cent de l’exposició i públicament es notori que MES per
Inca sempre ha recolzat la rehabilitació del Teatre Principal d’Inca i la seva fermesa i la
seva petició es la que el sr. Batle tramet diariament als tècnics de la casa, tant en els
serveis jurídics com els tècnics i te un contracte amb una direcció facultativa i que es la
redactora del projecte que ha entregat sino recorda malamanet 2 informes reclamats i son
incorrectes, inexactes i amés no reflexen res ja que el primer es una cronologia de fets, i
que això ja ho saben i el tema clar la Fundació vol resodlre el contracte i per resoldre el
contracte es necessita els informes tècnics pertinents per no tenir problemes jurídics i
urbanístics i el batle i president del President del Patronat està cada dia reclamant als
serveis jurídics i tècnics que es facin lo pertinent, i de fet l’altra dia va dir que si ha de
posar una demanda a la direcció facultativa per rebre els informes el sr. Batle està dispost
a posar-la i li demana al sr. Secretari que expliqui que no hi ha celeritat per part de les
persones que han de fer els informes.

El sr. Secretari  explica que els informes segons el criteri  de l’arquitecte municipal, els
informes que ha emès la direcció facultativa son del tot insuficients per envestir a una
decisió, ara be si no es produeixen aquests informes tal s’ha exposat abans, evidentment
es imprescindible que sigui l’arquitecte que amb la informació que té emeti un informe i
després ja treuran conseqüències jurídiques. 

El sr. Batle respon que aquesta qüestió no té res a veure que sigui el final de legislatura, i
demana al batle si la qüestió es la celeridad del batle i del patronat que ja està cansat de
tenir reunions i que la darrera reunió va ésser el dia anterior.

El sr. Rodríguez no vol entrar en debat 

El sr. Batle comenta que es molt complicat resoldre una concessió com aquesta sense els
informes preceptius, pot ser més perjudicial per la resolució o sigui per l’equip de govern
com a gestors i  com Ajuntament,  que en canvi  tenir  els informes.  I  per això espera i
reclama els informes pertinents.

El sr. Rodríguez comenta que són quatre mesos de deu mesos que tenien per fer les
obres.

El sr. Batle en aquest cas li dona la raó.

2. El sr. Rodríguez fa més que una pregunta un recordatori de diferentes coses que es
duran a terme el dia següent i el grup MES per Inca dona el suport i espera que també
hagués el suport de la Corporació. Un es la jornada per n’Alvaro es una jornada a favor de
les malalties rares i que fa un mes varen fer una declaració a favor de la investigació i de
la inversió per aquestes malalties rares i que n’Alvaro no es l’únic nin que te o que pateix
una malaltia rara sinó també a Inca per desgràcia hi ha altres nins com en Pau i na Lucía.
Un altre punt es que al dia següent a les 10 h. hi ha una marxa per l’Educació i demana a
l’equip de govern que s’hi apuntin i que vagin a la marxa per l’educació i que la propera

20



legislatura fos una una legislatura per l’Educació i creu que tots s’haurien d’implicar tots.
Per altra banda al dia següent a l’horabaixa hi haurà una diada per la llengua, la llengua
catalana i la llengua de tots, serà a Palma organitzada per l’Obra Cultural i pensa que
també es una obligació de tots anar-hi i des de MES per Inca els conviden i fan extensiva
la convidada per que tots hi participin i amb els projectes.

Aquests actes n’hi ha o n’hauria d’haver molt sovint i això es la normalitat.

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