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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),  essent  les  10.00
hores del dia 3 de juliol de 2015, es
reuneix  l’Ajuntament  en  ple,  en
primera  convocatòria,  amb
convocatòria  prèvia  a  l’efecte,  per
tal  de  realitzar  la  sessió
extraordinària  sota  la  Presidència
del Sr. Virgilio Moreno Sarrió, i amb
l’assistència  dels  regidors,  Sra.
María del Carmen Oses Ramos, Sr.
Sebastián  Oriol  Diaz,  Sr.  Jaume
Tortella Canaves, Sra. Antònia Maria
Sabater  Martorell,  Sra.  María  José
Fernández Molina, Sr.  Antoni  Peña
Mir,  Sr.  Rafael  Torres  Gómez,  Sr.
Felipe  Jerez  Montes,  Sra.  Rosa
Maria  Tarragó  Llobera,  Sra.
Margarida  Horrach  Beltrán,  Sr.
Antonio  Jesús  Aguilar  Chicón,  Sr.
Felix  Sánchez  Díaz,  Sr.  Antoni
Rodríguez Mir, Sra. Alice Weber, Sr.
Gabriel Frontera Borrueco, Sr. Àngel
García Bonafè, Sra. Maria Francisca
Barceló  Truyol,  Sr.  Antelm
Ferretjans  Llompart,  Sr.  Gori  Ferrà
Frau,  Sra.  Antonia  Triguero
Salamanca.

Actua com a secretari accidental el
Sr. Guillem Corró Truyol, qui dóna fe
de  l’acte,  i  hi  assisteixen  la
interventora accidental 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.

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 13 DE JUNY 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 13 de juny de
2015, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (21).

2.  DACIÓ  DE  COMPTE  DELS  ESCRITS  PRESENTATS  PELS  DIFERENTS
PARTITS  POLÍTICS  I  COALICIONS  QUE  ES  VAREN  PRESENTAR  A  LES
ELECCIONS PER CONSTITUIR-SE EN GRUPS MUNICIPALS I  DESIGNACIÓ
DE PORTAVEUS

Es dóna compte dels escrits presentats pels diferents partits polítics i coalicions que
es varen presentar a les eleccions per constituir-se en grups municipals i designació
de portaveus. 

Els regidors es donen per assabentats dels escrits presentats.

3.  DACIÓ DE COMPTE DE LES SEGÜENTS RESOLUCIONS DE LA BATLIA:

A. NOMENAMENT  DE  REGIDORS  DELEGATS  I  MODIFICACIÓ  DE
DELEGACIÓ.

B. CONSTITUCIÓ  DE  LA JUNTA DE  GOVERN,  DESIGNACIÓ  DELS  SEUS
MEMBRES I PERIODICITAT.

C. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL BATLE A LA JUNTA DE GOVERN.
D. NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL.
E. NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLE.

Es dóna compte de les resolucions de la Batlia, que transcrites textualment diuen:

“DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2015000894

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en ordre a la creació de
delegacions de la Batlia i nomenament de delegats, HE RESOLT:

PRIMER.  Nomenar  els  següents  regidors  com  a  delegats  de  la  Batlia  sobre  les
matèries que s'expressen:

SRA.  MARÍA DEL CARMEN OSES RAMOS.  Delegada de Serveis  Socials,
Sanitat, Gent Gran i Igualtat. 
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SR. SEBASTIÁN ORIOL DÍAZ. Delegat de Personal i Joventut.

SR.  JAUME  TORTELLA  CÀNAVES.  Delegat  de  Comunicació,  Comerç  i
Turisme.

SRA. ANTÒNIA MARIA SABATER MARTORELL. Delegada de Fires, Dijous Bo i
del Museu del Calçat i de la Pell.

SRA. MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MOLINA. Delegada de Promoció Econòmica i
Mercats.

SR. ANTONI PEÑA MIR. Delegat de Participació Ciutadana i Festes.

SR. ANTONI RODRÍGUEZ MIR. Delegat de Cultura, de l’Organisme Autònom
de Música Antoni Torrandell i de la Fundació Teatre Principal d’Inca.

SRA.  ALICE  WEBER.  Delegada  d’Educació,  Formació  i  Ocupació,  i  de
l’Organisme Autònom Llar d’Infants d’Inca.

SR.  GABRIEL FRONTERA BORRUECO.  Delegat  d’Urbanisme  i  Habitatge,
Transparència i Noves Tecnologies.

SR. ÀNGEL GARCÍA BONAFÉ. Delegat d’Hisenda, Inversions, Medi Ambient i
Món Rural.

SRA.  MARÍA  FRANCISCA  BARCELÓ  TRUYOL.  Delegada  de  Serveis  i
Manteniment.

SR. ANTELM FERRETJANS LLOMPART. Delegat de l’Organisme Autònom de
la Residència Miquel Mir, Entitats Socials i Cementeri Municipal.
SR. GORI FERRÀ FRAU. Delegat d’Esports i de l’Organisme Autònom Institut
Municipal d’Activitat Física Inca.

SRA. ANTÒNIA TRIGUERO SALAMANCA. Delegada de Seguretat Ciutadana i
Mobilitat.

SEGON. El contingut de les anteriors delegacions és específic i, per tant, inclou les
facultats de direcció i gestió dels serveis corresponents, sota la supervisió i coordinació
del president de la Comissió Informativa corresponent, i sense facultats de resolució
mitjançant actes administratius.

TERCER.  El  contingut  de  la  delegació  de  Personal  no  inclou  la  delegació  de  la
prefectura directa i superior de tot el personal, que correspon al batle.

QUART. Donar compte del present Decret a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2015000978

En ús de les atribucions que me confereix la legislació vigent, en ordre a la creació
de delegacions de la Batlia i nomenament de delegats, he resolt:

PRIMER. Suprimir la delegació d’Urbanisme i Habitatge que consta en el Decret de
la Batlia núm. 894/2015 emès en data 17 de juny de 2015.

DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2015000896

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, havent-se de constituir la
Junta de Govern d'aquest Ajuntament, HE RESOLT:

1. Constituir la Junta de Govern d'aquest Ajuntament amb la següent composició:

President: Sr. Virgilio Moreno Sarrió.

Vocals: Sra María del Carmen Oses Ramos, Sr.  Jaume Tortella Cànaves, Sr.
Antoni  Rodríguez Mir,  Sra.  Alice Weber,  Sr.  Àngel  García Bonafé, Sr.
Antelm Ferretjans Llompart i Sr. Gori Ferrà Frau.

2. Fixar el  dimecres de cada setmana a les 8.30 hores per a la celebració de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern.

3. Donar compte del  present  Decret a la propera sessió del  Ple de l’Ajuntament i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2015000979

Constituïda  la  Junta  de Govern  d'aquest  Ajuntament,  de  conformitat  amb el  que
disposa l'article 23.2 en relació amb l’art. 22 de la Llei reguladora de les bases de
règim local, i a la vista de les actuals bases d’execució del pressupost per a l’exercici
de 2015, he resolt:

PRIMER. Delegar a favor de la Junta de Govern les següents atribucions d'aquesta
Batlia:

1. Quant a gestió econòmica i hisenda local. La resolució definitiva sobre les següents
matèries:

a) Liquidació del Pressupost municipal.
b) Incorporació de romanents de crèdit.
c) Modificacions de crèdits pressupostaries.
d) Aprovació de padrons fiscals.
e) Expedients de fallides (per cobrar).
f) Devolució d'ingressos indeguts.
g) Disposició de despeses ordinàries quan la quantia superi els sis-cents euros.
h) Expedients de baixa.
i) Concessió de subvencions,  exceptuant  les que ja  figurin  en el  pressupost  de la
corporació a persones naturals o jurídiques.
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2. Quant al personal. La resolució definitiva sobre les següents matèries:

a) Aprovació de l’oferta d’ocupació pública.
b) Aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als

concursos de provisió de llocs de treball.

3. Quant a urbanisme:

a) Les  aprovacions  dels  instruments  de  planejament  de  desenvolupament  del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com les aprovacions
dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

4. Quant a contractació:

a) Les contractacions i concessions de tota classe quant el seu import sigui superior
als  sis-cents  euros  i  no  superi  el  deu  per  cent  dels  recursos  ordinaris  del
pressupost; incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no
superi l’indicat percentatge referit als recursos ordinaris del pressupost.

b) L’aprovació dels projectes d’obra i de serveis quan la competència per a la seva
contractació o concessió sigui del batle, l’hagi delegada a la Comissió de Govern
i estiguin previstos en el pressupost. 

5. Quant al patrimoni: 

a) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor sigui superior als sis-cents euros i
no  superi  el  deu  per  cent  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  així  com
l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge indicat en els següents
supòsits:

• La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
• La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic quan la seva

alienació no estigui prevista en el pressupost.

b) Les cessions d’ús d’immobles municipals quan la seva competència sigui de la
Batlia.

c) L’arrendament de béns mobles i immobles municipals o l’arrendament de béns
de tercers quan la seva competència sigui de la Batlia. 

6. Quant a les llicències. La resolució definitiva sobre les següents matèries:

a) Adjudicació i retirada de les llicències per prestar al servei públic de transport.
b)  La  concessió  de  llicències  d’instal·lació  i  d'obertura  d'establiments  fabrils,
industrials o comercials o de qualsevol altra índole. 
c) La concessió de llicències urbanístiques relatives a l'edificació i ús del sòl a què es
refereix l'article 2 de la Llei de disciplina urbanística, excepte les considerades com a
menors pel PGOU.

7. La resolució dels recursos potestatius de reposició que s’interposin contra els acords
de la Junta de Govern dictats en matèries de les quals és competent la Junta de Govern
per delegació del batle.
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SEGON. Donar compte del present Decret a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2015000895

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en ordre al nomenament
de tinents de batle, HE RESOLT:

PRIMER. Nomenar els següents tinents de batle:

1. Primer tinent de batle: Sr. Antoni Rodríguez Mir.
2. Segon tinent de batle: Sr. Àngel García Bonafé.
3. Tercer tinent de batle: Sr. Gori Ferrà Frau. 

SEGON. Donar compte del present Decret a la propera sessió del Ple de l’Ajuntament i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE LA
RESIDÈNCIA MIQUEL MIR NÚM. 75/2015

En data 26 de març de 2015 es va dictar Resolució del president de l’Organisme
Autònom Residència Miquel Mir núm. 42/2015, per la qual es procedia a nomenar el
Sr.  José  Ramón  Fonseca  González  director  de  la  Residència  Miquel  Mir,  en  la
qualitat de funcionari eventual, per cobrir la baixa per maternitat de la Sra. Ana María
Arrom Mérida;

Vist  que mitjançant Resolució del  president en funcions de l’Organisme Autònom
Residència Miquel Mir núm. 71/2015, de data 8 de juny de 2015, es va procedir al
cessament del Sr. José Ramón Fonseca González del càrrec abans esmentat amb
efectes de data 12 de juny de 2015, atesa la finalització del mandat de l’autoritat que
el va nomenar;

Vist que a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament i a l’annex de personal del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2015, aprovat en data 19 de gener de 2015 i
publicada la seva aprovació definitiva al  BOIB núm. 12, de data 24 de gener de
2015, existeix una plaça de personal funcionari eventual director de la Residència
Miquel Mir, amb titulació de diplomat dins l’àmbit acadèmic sociosanitari, dins el grup
A2 de funcionaris,  complement  de  destí  24,  amb una retribució  total  general  de
32.105,93 euros, procedeix el nomenament d’una persona de confiança i capacitat
suficient per desenvolupar les funcions de director de la Residència, i que aquesta
Batlia  considera que és el  Sr.  José Ramón Fonseca González.  Per  tot  això,  HE
RESOLT:

PRIMER.  Nomenar  el  Sr. José  Ramón  Fonseca  González,  titular  del  DNI  núm.
02.636.831-L,  director  de la  Residència Miquel  Mir,  amb la qualitat  de funcionari
eventual, amb la retribució i dedicació abans esmentada i amb l’equivalència a tècnic
mitjà a l'efecte de cotització a la Seguretat Social, qui haurà de prendre possessió
del seu càrrec en el termini de tres dies.
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SEGON.  Publicar  l’anterior  nomenament  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l’art. 104 de la Llei
de  bases  de  règim local,  juntament  amb el  seu  règim de  retribucions  i  la  seva
dedicació. 

TERCER. Notificar la present Resolució a l’interessat i  als serveis municipals als
efectes adients.

DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2015000967

Vist que a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament i a l’annex de personal del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2015, per a l’exercici de 2015, aprovat en
data 19 de gener de 2015 i publicada la seva aprovació definitiva al BOIB núm. 12,
de data 24 de gener de 2015, existeix una plaça de personal funcionari eventual, cap
de  Gabinet  de  Batlia,  enquadrada  en  el  grup  C1,  complement  de  destí  18,
retribucions  bàsiques  8.640,24  euros,  complement  de  destí  4.737,48  euros,
complement específic 9.900,24 euros, complement de residència 661.92 euros, paga
extraordinària de juny i desembre 1897,24 euros cada una, amb una retribució total
general de 27.734,36 euros (sou anual);

Valorant  la  idoneïtat  de  cobrir  aquesta  plaça,  procedeix  el  nomenament  d’una
persona  de  confiança  amb  titulació  i  qualificació  professional  suficient  per
desenvolupar les funcions de cap de Gabinet de Batlia, i aquesta Batlia, conforme a
les  atribucions  conferides  per  a  l’article  104.2  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les bases de règim local, considera que el Sr. Miguel Ángel Sastre
Miralles reuneix les condicions per desenvolupar aquestes funcions, i ha acreditat
estar en possessió de la titulació adient per cobrir aquest lloc de treball, per la qual
cosa HE RESOLT:

PRIMER.-  Nomenar  el  Sr.  Miguel  Ángel  Sastre  Miralles,  titular  del  DNI  núm.
78.215.030-B,  cap de Gabinet  de  Batlia  d’aquest  Ajuntament,  amb la  qualitat  de
funcionari  eventual  i  amb  la  retribució  i  dedicació  abans  esmentada,  i  amb
equivalència  a  administratiu  d’Administració  General  a  l'efecte  de  cotització  a  la
Seguretat Social, qui haurà de prendre possessió del seu càrrec en el termini de cinc
dies.

SEGON.- Determinar que la seva dedicació serà a jornada completa i es complirà
mitjançant la presència física del funcionari a les oficines municipals.

TERCER.-  Publicar  l’anterior  nomenament  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l’art. 104 de la Llei
de  bases  de  règim local,  juntament  amb el  seu  règim de  retribucions  i  la  seva
dedicació.

QUART.-  Notificar  la  present  Resolució  a l’interessat  i  als  serveis  municipals  als
efectes oportuns. 

DECRET DE LA BATLIA NÚM. 2015000980

Vist que a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament i a l’annex de personal del
Pressupost municipal per a l’exercici de 2015, aprovat en data 19 de gener de 2015 i
publicada la seva aprovació definitiva al  BOIB núm. 12, de data 24 de gener de
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2015,  existeix  una  plaça  de  personal  funcionari  eventual,  cap  de  Premsa,
enquadrada en el grup C1, complement de destí 18, retribucions bàsiques 8.640,24
euros, complement de destí 4.737,48 euros, complement específic 14.433,48 euros,
complement de residència 661.92 euros,  paga extraordinària  de juny i  desembre
2.275,03 euros cada una, amb una retribució total general de 33.023,18 euros (sou
anual);

Valorant  la  idoneïtat  de  cobrir  aquesta  plaça,  procedeix  el  nomenament  d’una
persona  de  confiança  amb  titulació  i  qualificació  professional  suficient  per
desenvolupar  les  funcions  de  cap  de  Premsa,  i  aquesta  Batlia,  conforme  a  les
atribucions conferides per a l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, considera que el Sr. Pedro Pablo Alorda Prats reuneix
les condicions per desenvolupar aquestes funcions, i ha acreditat estar en possessió
de la titulació adient per cobrir aquest lloc de treball, per la qual cosa HE RESOLT:

PRIMER.  Nomenar  el  Sr.  Pedro  Pablo  Alorda  Prats,  titular  del  DNI  núm.
78.210.955-F, cap de Premsa d’aquest Ajuntament amb efectes de dia 1 de juliol de
2015, amb la qualitat de funcionari eventual i  amb la retribució i dedicació abans
esmentada i amb equivalència a administratiu d’Administració General a l'efecte de
cotització a la Seguretat Social, qui haurà de prendre possessió del seu càrrec en el
termini de cinc dies.

SEGON. Determinar que la seva dedicació serà a jornada completa i es complirà
mitjançant la presència física del funcionari a les oficines municipals.

TERCER.  Publicar  l’anterior  nomenament  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l’art. 104 de la Llei
de  bases  de  règim local,  juntament  amb el  seu  règim de  retribucions  i  la  seva
dedicació.

QUART.  Notificar  la  present  Resolució  a  l’interessat  i  als  serveis  municipals  als
efectes oportuns. 

Els regidors es donen per assabentats de les resolucions de la Batlia.

4.  PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  LA  CREACIÓ,  COMPOSICIÓ  I
COMPETÈNCIES  DE  LES  COMISSIONS  INFORMATIVES  MUNICIPALS
PERMANENTS

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  la  Batllia  per  a  la  creació,  composició  i
competències de les comissions informatives municipals permanents, de data 30 de
juny de 2015. la qual transcrita textualment diu:

“De conformitat amb el que disposa l'article 20, lletra c, de la Llei de bases de règim
local  i  articles  concordants  del  Text  refós  de  les  disposicions  legals  vigents  en
matèria de règim local i del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les corporacions locals i Reglament orgànic municipal, el qui subscriu proposa al Ple
de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

PRIMER.  Aprovar  que  les  comissions  informatives  municipals  permanents,  de
conformitat  amb  el  que  disposa  l'art.  38  del  Reglament  orgànic  municipal,  es

7



componguin per tres membres titulars del grup municipal socialista PSIB-PSOE, 2 del
grup municipal Partit Popular, 1 del grup municipal MÉS per Inca, 1 del grup municipal
Independents d'Inca i 1 del grup municipal Proposta per les Illes Balears.

SEGON.  Constituir  les  comissions  informatives  municipals  permanents  que  a
continuació s’expressen, amb el següent nom i competències:

A.  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA,  SERVEIS,  MANTENIMENT,  MEDI
AMBIENT I MÓN RURAL

Competències. Entendrà, informarà i dictaminarà sobre les següents matèries:

1. Gestió econòmica ordinària:

— Pressupostos. Preparació de projectes d'execució.
— Comptabilitat i rendició de comptes.
— Gestió tributària i de finançament ordinari.
— Gestió recaptatòria.
— Elaboració dels projectes d'ordenances fiscals i no fiscals.
— Operacions de Tresoreria.
— Operacions de contractació de préstecs i crèdits. 
— Endeutament públic.

2. Inversions:

—  Programació  i  planificació  de  la  política  anual  i/o  plurianual  d'inversions
municipals.
— Elaboració de projectes de finançament de les inversions.
— Elaboració dels plecs de condicions per a la contractació.
— Mesa de Contractació i contractació de les inversions.
— Seguiment pressupostari dels projectes d'inversions.
— Planificació i preparació dels projectes d'obres públiques.
—  Seguiment  de  l'execució  dels  projectes  aprovats:  inspecció,  certificacions,
recepció final.

3. Serveis i manteniment:

— Enllumenat públic.
— Neteja viària i recollida de fems.
— Subministrament domiciliari d'aigua potable.
— Servei de clavegueram. Depuradora.
— Pavimentació de vies públiques.
— Parcs i jardins.
— Planificació, preparació i execució dels projectes d'inversió de serveis.

4. Medi ambient:

— Protecció del medi ambient.
— Protecció de la Zona Rural i Espais Naturals del terme.
— Control d’aigües.
— Promoció i execució d’espais mediambientals.
— Desenvolupament d’activitats mediambientals.
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5. Cementeri.

6. Escorxador.

7. Depuradora.

8. Centre d'acolliment d'animals abandonats.

B. COMISSIÓ INFORMATIVA DE BON GOVERN:

1. Serveis Socials, Sanitat, Gent Gran i Igualtat. 

Serveis socials generals:

— Informació, orientació i assessorament.
— Ajuda a domicili i teleassistència domiciliària.
— Allotjament i convivència.
— Cooperació social i voluntariat.
— Programes de prevenció i inserció social adreçats als diferents sectors: població
general, família, infància, joventut, dona, tercera edat, minusvàlids (físics, psíquics i
sensorials),  presos  i  exreclusos,  minories  ètniques,  marginació,  toxicomanies,
refugiats i asilats, migracions, col·lectius en situacions de necessitat provocades per
riscs  catastròfics,  epidèmies,  intoxicacions,  etc.,  i  altres  grups  en  situació  de
necessitat.
— Intervenció en la problemàtica de l'escolarització de nivell obligatoris. 

Serveis socials específics:

—  Promoció de la creació de nous recursos socials: centres de dia, salut mental,
Alzheimer, 3a edat.
— Consell Local de Salut.
— Impuls i millora de serveis sanitaris de competència estatal o autonòmica.
— Medicina preventiva per a la salut escolar.
— Oficina d'Informació al Consumidor.
— Vigilància i control de la salut pública.
— Desinfecció, desinsectació i desratització.
— Policia Sanitària i Mortuòria.
— Centre d'acolliment d'animals abandonats. Medi Ambient i Món Rural.
— Educació sanitària, alimentària i per a la salut.
— Formació integral de la tercera edat.
— Relacions a les associacions de la tercera edat.

2. Comunicació:

—  Disseny  i  direcció  de  la  política  de  comunicació  de  l’Ajuntament:  tant  cap  a
l'exterior com d'ordre intern.
— Relacions entre totes les regidories per tal de dinamitzar la informació i difondre
l'activitat de totes les àrees de l'Ajuntament.
— Relacions amb els mitjans de comunicació.
— Webs i xarxes socials: gestió i contingut.
— Direcció de les campanyes publicitàries, anuncis oficials i la imatge corporativa.
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3. Comerç i turisme:

Entendrà del  foment de la competitivitat  empresarial,  promoció i  dinamització del
sector, foment de l’associacionisme, així com la potenciació de la ciutat en el camp
del turisme, i n'innovarà la imatge en els àmbits nacional i internacional.

—  Suport a  la  creació  de  nous  establiments  en  el  marc  de  ciutat  comercial.
Desenvolupament de plans de millora per al foment de l’activitat comercial.
—  Impuls,  coordinació  i  execució  de  projectes  de  col·laboració  amb  institucions
publiques i privades a favor de la promoció del sector.
— Campanyes de dinamització, coordinació del comerç i el turisme, millora de la
informació.
— Impuls de plans de dinamització de la ciutat com a centre comercial.
— Planificació i impuls de mesures per al foment del turisme.
— Coordinació amb les altres àrees municipals amb la intenció de promoure la ciutat
en el món del turisme.
— Actuacions promocionals de la ciutat en el món del turisme.
— Foment i promoció del patrimoni de la ciutat en el món del turisme.
— Obertura i potenciació de l’espai urbà amb fins turístics.
— Organització d'activitats i esdeveniments amb la finalitat de promoure la ciutat en
el món comercial i el món turístic.
— Promoció i suport a activitats relacionades amb el món de la gastronomia al llarg
de tot l’any.
— Promoció de les activitats culturals amb la intenció d’atreure visitants de tot tipus a
la ciutat, tant en l’àmbit comercial com en el turístic.

4. Personal i joventut:

— Política de personal i recursos humans.
— Plantilles, bases per a la selecció del personal.
—  Relacions  amb  el  personal  funcionari  i  personal  al  servei  de  la  corporació:
negociació sindical, règim disciplinari, formació i promoció del personal, etc.
—  Organització  administrativa  amb  l'objecte  d’obtenir  l’optimització  i  millora  del
funcionament,  adequació  dels  catàlegs  de  lloc  de  feina  a  les  necessitats  de
l’Ajuntament.
— Formació contínua del personal municipal.
— Polítiques de joventut.
— Consell de Joventut o Comissió de Joves.
— Dinamització i funcionament del Casal de Joves.
— Orientació juvenil.

5. Promoció econòmica i mercats:

—  Indústria: activitat econòmica i desenvolupament local. Estructures necessàries
per  al  desenvolupament  de  l'activitat  econòmica:  indústria,  mercats,  mercats
ambulants...
— Creació de l'Agència de Desenvolupament Local: assessorament a emprenedors
en la  creació  de  noves empreses.  En aquest  sentit,  es  desenvoluparan tasques
informatives  i  de  documentació,  a  més  de  contribuir  a  la  gestió  i  tramitació  de
subvencions i ajudes econòmiques per a empresaris i comerciants.
—  Obtenció  de  fons  per  a  la  iniciativa  empresarial  local  que  permetin  el
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desenvolupament del municipi en l'àmbit econòmic (Oficina de l'Emprenedor).
—  Resposta a demandes d'organitzacions, empreses o altres administracions en
aquest àmbit.
— Promoció del desenvolupament de l'esperit de la cultura emprenedora.
— Col·laboració, assessorament tècnic i optimització de la viabilitat de les iniciatives
empresarials.
— Col·laboració amb diverses iniciatives que en l'àmbit local o en les seves àrees
d'influència puguin desenvolupar entitats i associacions locals en tema d'innovació i
noves vies de mercat.
—  Donar  resposta  a  les  demandes  i  necessitats  de  la  ciutadania,  en  l'àmbit
econòmic, als destinataris finals: les persones i les empreses.
— Gestió de convenis de col·laboració entre diferents entitats i l'Ajuntament.
— Col·laboració amb agents econòmics i socials que actuen a la localitat.
— Seguiment del Mercat Cobert.
—  Organització  i  seguiment  de  mercats  setmanals  del  dijous,  Crist  Rei  i  So  na
Monda.
— Organització i seguiment del Mercadet del divendres (c/ del Bisbe Llompart).
— Organització i seguiment del Mercadet de Nadal.
— Organització i seguiment Mercat dels encants o altres mercadets que es puguin
organitzar.
— Organització i seguiment del Dijous Gros.
— Promoció del mercat: pla de màrqueting dels mercats municipals.

6. Fires, Dijous Bo i Museu del Calçat:

— Coordinació i gestió: Fires de tardor (1ª Fira, 2ª Fira i 3ª Fira).
— Coordinació i gestió del Dijous Bo, així com la revetlla (Dimecres Bo).
— Fira nocturna d'estiu.

7. Museu del Calçat:

—  Coordinació,  gestió  i  bon funcionament  de  l'espai,  i  dels  diferents  serveis  de
l’edifici del Museu.
— Posada en marxa del Pla Director, complint els requisits que demana la Llei de
museus,  amb la  finalitat  de  formar  part  del  Registre  de  Museus  del  Consell  de
Mallorca.
— Promoció de les activitats culturals, dintre del Museu, conferències, exposicions,
visites guiades, amb la finalitat de donar a conèixer l'espai i atreure visitants.
— Foment i promoció del Museu amb fins turístics i culturals.
— Cessió dels diferents espais per a fins adients (sala conferències,...)
—  Activació dels convenis possibles amb la UIB, o la Conselleria de Turisme (o
altres  Conselleries  o  Administracions),  per  poder  reactivar  el  funcionament  del
Museu.

8. Participació ciutadana i festes:

— Participació ciutadana.
— Sant Abdon i Sant Senén, Sant Sebastià, Sant Antoni, Santa Magdalena.
— Santa Maria la Major.
— Festes de barriada.
— Reis.
— Rua i Rueta.
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— D'altres que puguin dur-se a terme en el futur.

9. Entendrà dels assumptes municipals de competència residual consistent en què
coneixerà  d’aquells  assumptes  que  no  siguin  de  competència  específica  d’altes
comissions informatives constituïdes.

C. COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I HABITATGE

Competències. Entendrà, informarà i dictaminarà sobre les següents matèries:

1. Urbanisme:

— Desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana i les seves modificacions.
— Plans parcials.
— Unitats d'actuació.
— Noves urbanitzacions.
— Coordinació amb les juntes de Compensació.
— Gestió dels polígons industrials.
— Vigilància i control de les obres particulars, urbanes i rústiques.
— Patrimoni municipal.
— Expedients d'activitats. Llicències d’obertura.
— Promoció del patrimoni arquitectònic.

2. Habitatge:

— Servei de mediació d'habitatge i borsa de lloguer social.
— Rehabilitació d'habitatges i façanes.

C. COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ, FORMACIÓ I ESPORTS

Competències. Entendrà, informarà i dictaminarà sobre les següents matèries:

— Control i gestió de les escoles infantils municipals.
— Seguiment de l’escolarització als nivells obligatoris.
— Disseny del mapa escolar municipal.
— Participació en els consells escolars dels centres públics.
— Consell Municipal d’Educació.
— Convenis amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la CAIB relatius al
desenvolupament de programes educatius.
— Direcció i control del departament de Dinàmica Educativa.
— Servei Municipal d’Orientació Escolar.
— Activitats formatives per a persones adultes.
— Formació contínua del personal municipal.
— Escola Municipal de Música i Dansa.
— Convenis amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la CAIB i amb el
Consell  Insular  de  Mallorca  per  al  desenvolupament  de  programes  culturals  i
esportius.
— Servei i programes de normalització lingüística.
— Consell Municipal de Cultura.
— Biblioteques i arxius
— Gestió dels espais culturals municipals.
— Seguiment d’estudis, compilacions, recerques i altres de la història d’Inca.
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— Mitjans de comunicació municipals.
— Edicions i publicacions municipals.
— Museus municipals.
— Posada en valor del patrimoni historicoartístic.
— Programes d’arts plàstiques, musicals, escèniques i literàries.
— Institut Municipal d’Activitat Física i Servei Municipal d’Esports.
— Escoles municipals d’esport de base.
— Competicions esportives d’àmbit municipal.
— Colònies i centres de vacances.

E. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Competències. Entendrà d'aquelles que té atribuïdes legalment.

TERCER. Acordar que els grups municipals disposen del termini de tres dies hàbils, a
comptar des del següent al de l'aprovació de la present proposta, per designar els
membres  titulars  i  suplents  a  les  comissions  informatives  i  a  tots  els  organismes
autònoms.

QUART- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquest és el parer del qui subscriu; això no obstant, el Ple de l'Ajuntament acordarà el
que consideri més adient per als interessos municipals.”

El Sr. Batle proposa unes esmenes a la proposta. La primera consisteix a suprimir, dins
l’apartat de la Comissió Informativa de Bon Govern, allà on diu “el centre d’acolliment
d’animals abandonats.  Medi  ambient  i  Món rural”,  ja  que aquesta competència es
reflecteix dins la Comissió Informativa d’Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i
Món Rural. La segona esmena seria modificar el  punt núm. 9, que passaria a ser
“Seguretat ciutadana i mobilitat”. D’aquesta manera, el núm. 9 que figura a la proposta
passaria a ser el número 10. La tercera és un error material, es tracta de canviar la
lletra d’ordre de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports, que
toca ser la D i no la C, com apareix a la proposta. 

Finalitzades les intervencions, es passa a votar l'esmena proposada pel Sr. Batle i
n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals socialista
PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis
(6) abstencions del grup municipal Partit Popular. 

Seguidament se sotmet a votació la proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor dels grups municipals socialista PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i  sis (6) abstencions del grup
municipal Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a la
creació,  composició  i  competències  de  les  comissions  informatives  municipals
permanents.
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5.PROPOSTA DE LA BATLIA PER DETERMINAR LA PERIODICITAT DE LES
SESSIONS DEL PLE

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  la  Batllia  per  a  la  creació,  composició  i
competències de les comissions informatives municipals permanents, de data 30 de
juny de 2015, la qual transcrita textualment diu:

“De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  38  del  Reglament  d'organització,
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals  i  l'article  60.1  del  Reglament
orgànic, cal determinar la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries i l'hora en
què hauran de celebrar-se. En conseqüència, el qui subscriu eleva a la consideració
del Ple de l'Ajuntament la següent Proposta d'acord:

PRIMER. Acordar que les sessions ordinàries de l’Ajuntament en ple se celebrin el
darrer dijous de cada mes a les 19.30 hores.

SEGON. Acordar que, si el dia en què correspon celebrar la sessió plenària es festiu
o vigília de festiu, se celebrarà aquesta sessió el dia hàbil anterior a la mateixa hora. 

TERCER. Durant el mes d'agost no se celebraran sessions plenàries ordinàries. El
Ple ordinari del mes d'agost se celebrarà el primer dijous del mes de setembre.

QUART. El Ple ordinari del mes de juliol de 2015 se celebrarà el dia 23 de juliol i el
Ple del mes de desembre, el dia 23 de desembre.

CINQUÈ. Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa
a votar la proposta i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals socialista PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta per
les Illes Balears, i sis (6) vots en contra del grup municipal Partit Popular.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  Proposta  de la  Batlia  per
determinar la periodicitat de les sessions del Ple.

6.  PROPOSTA DE LA BATLIA PER CONSTITUIR LA JUNTA DE PORTAVEUS
MUNICIPALS

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per constituir la Junta de Portaveus
municipals, de data 30 de juny de 2015, la qual transcrita textualment diu:

“De conformitat amb el que disposa l’art. 78 de la Llei 20/2006, de 13 de desembre,
és procedent la constitució de la Junta de Portaveus, per la qual cosa se sotmeten a
la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:

Constituir la Junta de Portaveus que estarà formada pel portaveu, titular o suplent,
de cada un dels grups municipals.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa
a votar la proposta i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
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municipals socialista PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta per
les Illes Balears, i sis (6) abstencions del grup municipal Partit Popular.

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  Proposta  de la  Batlia  per
constituir la Junta de Portaveus municipals.

7.PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  NOMENAR  REPRESENTANTS  DE
L’AJUNTAMENT A DIFERENTS ORGANISMES I INSTITUCIONS

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  la  Batlia  per  nomenar  representants  de
l’Ajuntament a diferents organismes i institucions, de data 30 de juny de 2015. la
qual transcrita textualment diu:

“Una vegada constituïda la nova corporació, procedeix nomenar nous representants
de l’Ajuntament a diferents organismes i institucions, per la qual cosa se sotmeten a
la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.  Nomenar  les  següents  persones  representants  de  la  corporació  en  els
organismes i institucions que s’assenyalen:

Mancomunitat des Raiguer:

Titular: Virgilio Moreno Sarrió
Suplent 1a: Alice Weber
Suplent 2n: Gori Ferrà Frau

Federació Espanyola de Municipis i Províncies:

Titular: Virgilio Moreno Sarrió
Suplent: Antoni Rodríguez Mir

Consorci de Gestió i Inspecció de les Contribucions Territorials:

Titular: Virgilio Moreno Sarrió
Suplent: Àngel García Bonafé

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació: 

Titular: Gabriel Frontera Borrueco
Suplent: María del Carmen Oses Ramos

Comitè Local Creu Roja a Balears:

Titular: Margarita Horrach Beltran
Suplent: Antelm Ferretjans Llompart

Consells Escolars de Centres d'Ensenyament:

Titular: Virgilio Moreno Sarrió
Suplent: Alice Weber
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Juntes de Compensació per a l'execució de plans parcials i projectes 
d’urbanització:

Titular: Virgilio Moreno Sarrió
Suplent: Gabriel Frontera Borrueco

Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB):

Titular: Gori Ferrà Frau
Suplent: Virgilio Moreno Sarrió

Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears:

Titular: Virgilio Moreno Sarrió
Suplent: Antelm Ferretjans Llompart

SEGON. Publicar els anteriors nomenaments en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i comunicar-los als respectius organismes i institucions.”

El Sr. Batle demana al grup municipal Partit Popular si ja ha designat el membre
titular del Comitè Local Creu Roja a Balears.

El Sr. Torres respon que sí, que serà la Sra. Margarita Horrach Beltrán.

Per tal motiu, es realitza una esmena a la proposta per afegir-hi la Sra. Horrach. Per
tant, l’apartat del Comitè Local Creu Roja a Balears quedarà de la següent manera: 

“Comitè  Local  Creu  Roja  a  Balears:  Titular:  Margarita  Horrach  Beltran.  Suplent:
Antelm Ferretjans Llompart.”

Finalitzades les intervencions,  es passa a votar  l'esmena proposada i  n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).

Seguidament se sotmet a votació la proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor dels grups municipals socialista PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i  sis (6) abstencions del grup
municipal Partit Popular. 

8.  PROPOSTA DE LA BATLIA PER DETERMINAR L’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA
ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per determinar l’assignació econòmica
als  grups  polítics  municipals,  de  data  30  de  juny  de  2015,  la  qual  transcrita
textualment diu:

“L’art. 73 de la Llei de bases de règim local, en el seu apartat tercer, preveu que el
Ple  de  la  corporació  podrà  assignar  als  grups  polítics  municipals  per  al  seu
funcionament una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix,
idèntic per a tots els grups municipals, i un altre de variable, en funció del nombre de
membres de cada un d’ells.
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Vistes les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament i avaluades les despeses
necessàries  per  al  correcte  funcionament  dels  grups  polítics  municipals,  es
considera adient establir una quantitat fixa mensual per a tots els grups de 664,70
euros, i una altra de variable de 237,40 euros mensuals per a cada membre de què
disposi el corresponent grup municipal dins el consistori. Per tot això, el qui subscriu
eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:

PRIMER. Aprovar, amb efectes de dia 1 de juliol de 2015, una assignació econòmica
als  grups  polítics  municipals  d’aquest  Ajuntament,  que  estarà  conformada  pels
següents components fixos i variables:

Component fix: 664,70 euros mensuals per a cada grup polític municipal.

Component variable: 237,30 euros mensuals per a cada regidor de què disposi el
corresponent grup polític municipal dins el consistori.

SEGON. Les anteriors assignacions no seran actualitzades anualment.

TERCER. Significar als grups polítics municipals que, de conformitat  amb el  que
estableix l’art. 73.3 de la Llei de bases de règim local, aquestes assignacions no es
poden destinar al pagament de remuneracions de personal ni a l’adquisició de béns
que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i que els grups hauran de
dur  una  comptabilitat  específica  de  la  seva  assignació  que  hauran  de  posar  a
disposició del Ple sempre que aquest així ho demani.”

El  Sr.  Batle  comenta  que  hi  ha  un  error  material  a  la  proposta  dins  l’apartat
“Component variable”, en el qual figura la quantitat de 237,30 i en el seu lloc pertoca
237,40.

Seguidament se sotmet a votació la proposta, amb la rectificació de l’error material, i
n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals socialista
PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis
(6) vots en contra del grup municipal Partit Popular. 

9.  PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LES INDEMNITZACIONS PER
ASSSISTÈNCIES A SESSIONS DELS REGIDORS

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per determinar l’assignació econòmica
als  grups  polítics  municipals,  de  data  30  de  juny  de  2015,  la  qual  transcrita
textualment diu:

“Constituïda la nova corporació i 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, procedeix la determinació de les
indemnitzacions dels regidors per assistència a òrgans col·legiats.  Considerant la
dedicació  i  responsabilitat  que exigeixen els  càrrecs  municipals,  el  que subscriu
eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:

Primer.  Aprovar,  amb  efectes  de  dia  1  de  juliol  de  2015,  el  següent  règim
d’indemnitzacions als regidors per l’efectiva assistència a les sessions dels següents
òrgans col·legiats de l’Ajuntament:
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A.  Cada  regidor  que  efectivament  concorri  a  la  sessió  ordinària  del  Ple  de
l’Ajuntament percebrà una indemnització per assistència de 609,80 euros per sessió,
amb independència de la seva durada. Els regidors que siguin portaveus del seu
grup municipal cobraran la quantitat de 790,02 euros.

B.  Cada  regidor  que  efectivament  concorri  a  la  sessió  ordinària  de  la  Junta  de
Govern percebrà una indemnització per assistència de 275,00 euros per sessió, amb
independència de la seva durada.

C. No es cobraran indemnitzacions per l’assistència a les sessions extraordinàries
del Ple i de la Junta de Govern.

D. Els regidors que el Ple municipal hagi declarat o declari en dedicació exclusiva o
parcial únicament percebran la seva retribució, per la qual cosa no podran cobrar les
anteriors  indemnitzacions  a  partir  de  la  data  en  què  tingui  efectes  l’esmentada
declaració de dedicació.

Segon. Les anteriors assignacions no seran actualitzades anualment.

Tercer.  Les  indemnitzacions  per  assistència  a  les  sessions  es  cobraran  quan  la
regidora  o  regidor  no  puguin  assistir  a  la  sessió  per  baixa  mèdica  degudament
justificada.

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.”

Seguidament se sotmet a votació la proposta i n’esdevé el següent resultat: quinze (15)
vots a favor dels grups municipals socialista PSIB-PSOE, Més per Inca, Independents
d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis (6) vots en contra del grup municipal Partit
Popular. 

10. PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  APROVAR  LES  DEDICACIONS
EXCLUSIVES I PARCIALS I LES SEVES RETRIBUCIONS

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  la  Batllia  per  determinar  l’assignació
econòmica  als  grups  polítics  municipals,  de  data  30  de  juny  de  2015,  la  qual
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 amb referència a les dedicacions exclusives i parcials dels regidors,
el  qui  subscriu  eleva  a  la  consideració  del  Ple  de  l’Ajuntament  les  següents
propostes d’acord:

Primer. Declarar, de conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de bases de
règim local, en la situació de dedicació exclusiva i una retribució de catorze pagues
anuals per import íntegre mensual de 2.592,26.- euros, amb efectes de dia 4 de juliol
de  2015 i  donant-lo  d’alta  al  règim general  de  la  seguretat  social,  el  Sr.  Virgilio
Moreno Sarrió
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Segon. Declarar, de conformitat amb el que disposa l’art. 75 de la Llei de bases de
règim Local, en la situació de dedicació exclusiva i una retribució de dotze pagues
anuals per import íntegre mensual de 2.333,03.- euros, amb efectes de dia 4 de juliol
de 2015 i  donant-los d’alta  al  règim general  de la seguretat  social,  als següents
regidors:

Antònia Maria Sabater Martorell
María del Carmen Oses Ramos
Sebastián Oriol Díaz
Antoni Peña Mir
Antoni Rodríguez Mir 

Tercer. Declarar, 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 de la corporació i una retribució de dotze pagues
anuals per import íntegre mensual de 1.866,43.- euros, amb efectes de dia 4 de juliol
de 2015 i  donant-los d’alta  al  règim general  de la seguretat  social,  els següents
regidors:

María José Frenandez Molina
Gabriel Frontera Borrueco
Gori Ferrà Frau
Antonia Triguero Salamanca
María Francisca Barceló Truyol

Quart. Acordar que els grups municipals que no formen part de l’equip de govern,
per cada tres regidors de què disposin en el consistori, puguin designar un regidor
que serà declarat pel Ple en dedicació parcial del 70 % de la jornada habitual dels
funcionaris  de  la  corporació  i  una  retribució  de  dotze  pagues  anuals  per  import
íntegre mensual de 1.633,12.euros.

Cinquè.  La  percepció d’aquestes retribucions per  part  dels  regidors declarats  en
dedicació  parcial  impossibilita  la  percepció  d'indemnitzacions  per  assistència  a
sessions d'organismes col·legiats.

Sisè. Les anteriors assignacions no seran actualitzades anualment i es mantendran
invariables.

Setè. 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.”

El Sr. Batle proposa una esmena a la Proposta en el punt tercer. Es tracta d’afegir la
Sra. Alice Weber en la situació de dedicació parcial del 80 %. 

Intervé  el  Sr.  Torres.  Comenta  que  vol  fer  una  esmena  al  punt  referit  a  les
dedicacions parcials de l’oposició. Assenyala que no està posat a l’acord, però que
també volen que entrin en vigor des de data 4 juliol de 2015, i a més a més, si es pot
incorporar les dues persones que tenen assignades, ja que ja saben qui seran les
que tendran dedicació parcial en el grup municipal del Partit Popular. Exposa que
són el Sr. Félix Sánchez Díaz i la Sra. Rosa Mª Tarragó Llobera. 
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El Sr. Torres proposa una tercera esmena consistent a destinar la quantitat provinent
de l’estalvi de sous corresponent del seu grup Partit Popular al Menjador Social.

Finalitzades les intervencions, es passa a votar la primera esmena proposada pel Sr.
Batle d’afegir la Sra. Alice Weber en la situació de dedicació parcial del 80 % i n’esdevé
el  següent  resultat:  quinze  (15)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  socialista
PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis
(6) abstencions del grup municipal Partit Popular. 

Seguidament es passa a votar la segona esmena proposada pel grup municipal Partit
Popular d’incorporar a partir del dia 4 de juliol de 2015 en la situació de dedicació
parcial  del  70 % la  Sra.  Tarragó i  el  Sr.  Sánchez,  i  n’esdevé el  següent  resultat:
unanimitat (21).

Posteriorment es vota l’esmena proposada pel grup municipal Partit Popular en relació
amb l’estalvi de sous del Partit Popular de destinar-lo al Menjador Social, i n’esdevé el
següent resultat: sis (6) vots a favor del grup municipal Partit Popular i quinze (15) en
contra  dels  grups  municipals  socialista  PSIB-PSOE,  MÉS  per  Inca,  Independents
d’Inca i Proposta per les Illes Balears.

Seguidament se sotmet a votació la Proposta amb les esmenes aprovades i n’esdevé
el  següent  resultat:  quinze  (15)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  socialista
PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’Inca i Proposta per les Illes Balears, i sis
(6) abstencions del grup municipal Partit Popular. 

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