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PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS
Sra. María del Carmen Oses Ramos 
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sr. María José Fernández Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes
(s'incorpora en el moment indicat a l'acta)
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera 
Sra. Margarida Horrach Beltrán 
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón 
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir 
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafè
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTORA ACCIDENTAL:
Sra. Catalina Pons Bestard

TRESORER:
Sr. Miquel Batle Vallori

A  la  sala  de  sessions  de  la  casa
consistorial  de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes
Balears), essent les 19.30 hores del dia
29  d'octubre  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  Díaz,
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 (s'incorpora en el moment indicat
a  l'acta),  Sra.  Rosa  Maria  Tarragó
Llobera, Sra. Margarida Horrach Beltrán,
Sr.  Antonio  Jesús  Aguilar  Chicón,  Sr.
Félix Sánchez Díaz, Sr. Antoni Rodríguez
Mir, Sra. Alice Weber, Sr. 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.  Hi  assisteixen  la  interventora
accidental Sra. Catalina Pons Bestard i el
tresorer municipal Sr. Miquel Batle Vallori.



Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 24 DE SETEMBRE
DE 2015

El Sr. Torres sol·licita la rectificació de l'errada en la pàgina dos de l'acta; hi ha sis vots en
la votació, i els representants del seu grup polític en aquell moment eren cinc.

S'acorda aprovar l'Acta de la sessió anterior amb la rectificació proposada pel Sr. Torres
amb el següent resultat: denou (19) vots a favor i un (1) vot d'abstenció del Sr. Torres del
Partit Popular, qui explica el seu vot d'abstenció per que no va assistir a la sessió.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.228 AL 1.422 DE
2015

Durant la intervenció del Sr. Batle s'incorpora a la sala plenària el Sr. Jerez.

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

3. DACIÓ DE COMPTE DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I
ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS DE 2015

Es du a terme la següent dació de compte:

“Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle-president de l’Ajuntament d’Inca, en compliment del que
estableix l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  i  la  base  6ª  de  les  Bases
d’execució del  pressupost per a l’exercici  de 2015,  presenta i  dóna compte de l’estat
d’execució  del  pressupost  de  despeses  i  ingressos  de  l’Ajuntament  i  dels  seus
organismes autònoms.

Relació de documents que es presenten:

Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms a 30 de setembre de 2015.
Estat de liquidació del  pressupost d’ingressos de l’Ajuntament i  dels seus organismes
autònoms a 30 de setembre de 2015.
Estat  de  tresoreria  de  l’Ajuntament  i  dels  seus  organismes  autònoms  a  data  30  de
setembre de 2015.”

Els assistents se'n donen per assabentats.
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4. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'HISENDA  PER  APROVAR  LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2015

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
modificació  de  crèdit  núm.  2/2015,  de  data  22  d'octubre  del  2015,  el  qual  transcrit
textualment diu:

“Virgilio  Moreno  Sarrió,  president  de  l’Organisme Autònom IMAF,  en  justificació  de  les
circumstàncies que motiven la tramitació de l'expedient núm. 2/2015 de modificació de crèdit
per  crèdit  extraordinari,  finançat  amb  romanent  de  tresoreria  afectat,  en  el  Pressupost
general de l'exercici de 2015.

M E M Ò R I A

Vist  que  a  la  liquidació  del  pressupost  de  l’Organisme  Autònom  IMAF  i  els  informes
d’intervenció en relació amb dita liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom IMAF de
l’exercici de 2014 resulta un romanent de tresoreria per finançament afectat per un import de
83.958,41 euros.

Aquesta quantitat es correspon a l’ingrés que Serveis Ferroviaris de Mallorca va abonar a
l’Organisme Autònom IMAF per l’expropiació dels terrenys del camp del Sallista, i el seu
import  es  correspon amb la  quantitat  que li  pertocaria  percebre  de conformitat  amb el
percentatge de propietat que té sobre l’immoble i que ascendeix a 164 participacions d’un
total de 450.

En aquests moments els edificis destinats a vestuari, local social i bar situats als terrenys
compresos entre la via del tren, la Ronda Migjorn i el Sector 1 (complex futbol base CE
CONSTÀNCIA)  estan  en  un  estat  imminent  de  ruïna,  i  en  data  20  d'octubre  de  2015
l'aparellador municipal va emetre informe en el qual es manifestava 'el caràcter d'urgència
de dur a terme l'enderroc de l'esmentada edificació, atesa la gran afluència de gent, sobre
nins i joves, i que malgrat l'ordre donada per a la instal·lació d'un tancament de seguretat
mitjançant tanques metàl·liques del perímetre del edifici existeix una situació de greu perill
en el cas que no es respectin per part dels usuaris les mesures de seguretat establertes';
per tant, s‘ha de procedir de forma urgent a realitzar les obres de demolició d’aquestes
edificacions.

Davant aquesta situació d’urgència, i vist que l’Organisme Autònom IMAF va percebre la
quantitat de 83.958,41, es considera adient la creació d’una partida pressupostària dins el
pressupost  de  l’Organisme  Autònom  IMAF  per  poder  fer  front  a  aquesta  situació
d'emergència i a les inversions que l'Organisme Autònom IMAF vulgui realitzar, es presenta
la següent memòria:

1. Partides del pressupost de despeses a les quals afecta l’expedient:

1 . Crèdit extraordinari

Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈD. INICIAL
IMPORT 
MODIFICACIÓ

CRÈD. 
DEFINITIU

342.61900
Instal·lacions esportives. Inversions instal·lacions 
esportives. 0    83.958,41   83.958,41  

  83.958,41 83.958,41

Finançament del crèdit extraordinari:
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ALTES EN EL PRESSUPOST D’INGRESSOS

PARTIDA DENOMINACIÓ ROMANENT
INCORPORAT

IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

87010 Romanent  de  tresoreria  per
finançament afectat

83.958,41
83.958,41 83.958,41

TOTAL 

DISPÒS:

Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de crèdit, per crèdit extraordinari
del pressupost per a l’exercici de 2015.”

El  Sr.  Aguilar  comença demanant  que aquest  punt  consti  en  acta íntegrament,  de la
mateixa manera que ha estat sol·licitat sempre a petició del grup socialista cada vegada
que en el Ple s'ha tractat un tema relacionat amb algunes de les inversions en el camp del
Constància i del Sallista en aquest darrer any i mig.

El Sr. Aguilar explica al Sr. Batle que a l'anterior Ple li va dir que allò que havia canviat era
la  forma  de  fer  oposició  i  que  seran  conseqüents  amb  el  que  deien  quan  estaven
governant.  En  canvi,  aquesta  conseqüència  no  s'està  donant  amb  l'actual  equip  de
govern, abans predicaven unes coses estant a l'oposició i ara governant fan el contrari.
Recorda que el passat dijous es va presentar a Comissió d'Hisenda per urgència aquesta
modificació de crèdit, la qual va ser dictaminada, sense haver pogut disposar d'alguns
dies per poder estudiar-la.

Exposa que a la modificació que es va presentar constava un informe tècnic, però els
varen informar verbalment que hi havia un altre informe que avalava l'enderrocament; ara
bé, afirma que el dit informe no l'han pogut veure ni estudiar, perquè no se'ls ha facilitat.

El  Sr.  Aguilar  comenta  que  és  curiós  que  ara,  quan  governen,  s'adonin  de  la
irresponsabilitat que van cometre en el seu dia quan estaven a l'oposició, i es van oposar
aferrissadament  que  es  realitzassin  inversions  en  aquestes  instal·lacions;  fins  i  tot
arribaren a aconseguir  un dictamen in voce que deia ben a les clares que qualsevol
inversió en aquesta instal·lació era il·legal, motiu pel qual el seu grup va ser conseqüent i,
a petició de tots els grups de l'oposició, que en aquests moments governen, retiraren dites
inversions. Continua dient que ara, quan els toca governar, han vist els problemes reals
de les instal·lacions, cosa que ja sabien, però ho negaven, i per oportunisme polític, com
han dit, moltes vegades varen rebutjar propostes en reiterades ocasions.

Explica que han hagut de buscar un pretext legal, una excusa, una coberta a través d'un
informe  tècnic  del  qual  no  dubten,  però  del  qual  discrepen  absolutament,  d'una
instal·lació, el vestuari i el bar del Constància, que tots ja sabien com estava i com està, i
del  temps  que  portava  en  aquesta  situació,  encara  que  l'actual  equip  de  govern  ho
negava. Recorda la fina ironia del Sr. García dient que "ni que els nins s'haguessin de
banyar en ribelles de plàstic". Per tant, ni l'amenaça de ruïna ha estat recent, ni un cop
precintat  el  recinte hi  ha perill  imminent  de  danys personals,  per  no poder  accedir  a
aquesta instal·lació, ni en aquests mesos en què s'ha tramitat l'expedient s'ha produït cap
despreniment ni enderroc, ni agreujament de la situació de ruïna. Per tant, no es donen
els requeriments legals necessaris, al seu entendre. Ja saben que, d'informes tècnics, els
que vulguin,  com ha passat  amb el  Palau de Congressos,  en  què hi  havia  informes
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tècnics que avalaven la concessió del Palau i ara ha sortit un informe de la Universitat que
indica que tot és il·legal. Per tal motiu comenta que d'informes en poden disposar de tots
els que es vulguin,  i  tot  per actuar de la manera en la qual  volen actuar,  cercant un
argument  amb  el  qual  burlar  el  dictamen  verbal  de  la  presumpta  il·legalitat  en  cas
d'intervenció municipal en aquestes instal·lacions; en definitiva, el que es coneix com un
frau  de  llei  en  tota  regla.  Una  bona  prova  evident  d'això  és  que  aquesta  obra  està
adjudicada, però no s'ha realitzat, a l'espera de l'aprovació de la modificació d'avui, una
evidència  més  que  aquesta  urgència  no  existeix  realment,  sinó  que  és  cercada  per
saltar-se la legalitat i els informes que s'han fet aquí a veus; considera que, si la urgència
fos  certa  i  real,  l'obra  ja  estaria  executada  i  realitzada.  Però  és  que  hi  ha  més,  la
modificació de crèdit que es du a terme per realitzar l'obra es finança amb càrrec als
diners que aquest ajuntament va adquirir arran de l'expropiació dels terrenys propers a les
vies del tren. Esmenta que fins i tot en el seu dia aquí en el Ple també va ser posada en
dubte la legitimitat d'aquesta adjudicació dinerària, per cobrar aquesta quantia. Recalca
que en el Ple també es va posar en dubte la legalitat d'agafar aquests diners, motiu pel
qual l'equip de govern que governava en aquell moment no els va tocar i els va deixar
com a romanent de tresoreria de l'IMAF; no varen utilitzar els diners, però ara se n'està
fent ús. Tot això fent cas a l'oposició per la possibilitat d'haver-hi reclamacions de tercers
per si demanaven aquests diners, per no haver-hi la legalitat certa i segura que els diners
fossin de l'Ajuntament.

El Sr. Aguilar comenta que la modificació que es presenta en el dia d'avui és de 83.000 €
quan el  cost  total  de  l'obra  és de 21.000 €,  obra que està adjudicada,  però no s'ha
realitzat, per la qual cosa desconeixen el destí dels restants 60.000 €, perquè no se'ls
n'ha donat una explicació. Exposa que els han comunicat que van a inversions, i ells es
pregunten a quines inversions. A més, tampoc queda clar a qui es repercutirà el cost total
de l'enderroc, als propietaris o al Constància; i si és així, si se'ls ha comunicat que els
repercutirà  aquest  cost,  perquè  a  hores  d'ara  tenen  grans  problemes per  pagar  una
sentència judicial de 70.000 € per haver d'afegir 21.000 € més.

Exposa que ell personalment va assistir a la reunió de propietaris i en cap moment va
escoltar que se'ls comunicàs que el cost era a càrrec d'ells, només es va parlar que es
preveia dur a terme una inversió d'un milió. Per tant, si no s'ha avisat a ningú de qui
assumeix  el  càrrec  de les  despeses,  es  pot  suposar  que al  final  qui  l'assumirà  serà
l'Ajuntament. Comenta que s'ha dit moltes vegades i fins i tot a sortit a premsa que serien
d'un  milió  d'euros,  i  al  respecte  tampoc s'ha  explicat  en  què s'ha  de gastar  aquesta
quantitat.  Recorda  que  el  seu  grup  de  govern  en  el  seu  dia  la  modificació  que  va
presentar era de 600.000 €, dels quals 200.000 € eren per als vestuaris a on es banyaven
amb ribelles de plàstic i 400.000 € per al camp de gespa perquè els nins poguessin jugar;
esmenta que en aquest punt per part dels grups de l'oposició varen rebre queixes de tot
color. Ara en el dia d'avui el regidor d'Hisenda ha donat la mateixa explicació, la mateixa
que vaig donar ell personalment en el seu dia, i per part dels grups de l'oposició se li
varen tirar a sobre. Exposa que allò que no tenen clar i  no saben és a on aniran els
restants 400.000 €, a noves instal·lacions.

Per tant, tal com va quedar clar en el Ple del mes de març, qualsevol inversió en aquest
camp té aspectes d'il·legalitat, il·legalitat no resolta, encara que el grup de govern estiguin
molt  content  d'haver  realitzat  una acta de propietaris,  una reunió i  haver  dit  que han
aconseguit un usdefruit.  En aquest sentit consideren que no té validesa i el seu grup,
recollint els precs i avisos que els van fer en el seu dia, tornen a donar-los els mateixos
consells  que  els  varen  donar,  que  deixin  aquest  punt  damunt  de  la  taula,  resolguin
realment els problemes reals i legals que hi ha respecte a les inversions a realitzar en
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aquests  terrenys,  i  no  es  posin  en  una  situació  d'il·legalitat  que  els  pugui  portar
conseqüències personals no volgudes ni desitjades per ningú d'aquesta sala.

El Sr. Aguilar finalitza la seva intervenció dient que ells, en coherència amb la seva manera
d'actuar en el passat, i adoptant la forma més adequada i previnguda que va tenir en el seu
dia el grup de l'actual primer tinent de batle, en aquest moment s'aixequen i abandonen la
sala per no continuar formant part del Ple durant la tramitació d'aquest punt, en vista dels
problemes de legalitat que hi observen. Prega que els avisin quan acabin per continuar amb
el desenvolupament normal del Ple.

Els components del grup municipal del Partit Popular s'absenten de la sala plenària.

Intervé el Sr. García, qui comenta que faran una resposta perquè quedi constància de la
resposta i del contingut de les paraules que diran al respecte. En primer lloc, vol dir que,
de l'exposició feta per l'antic regidor d'Hisenda, és il·legal i és el mateix que va succeir
amb la seva proposta. Per aquest motiu vol demanar als tècnics si hi ha algun informe
que actuen en contra de la legalitat i si el que estan duent a aquest ple incompleix la
legalitat. Comenta que ara mateix el Sr. Secretari no és present a la sala i que esperarà
que torni perquè puguin respondre al respecte, però, el grup de govern ha demanat que
l'expedient  es  tramiti  amb absoluta  legalitat  i  els  tècnics  han  respost  que  estava  tot
correcte. Així doncs, considera que hi ha una diferència bàsica al respecte amb la seva
tramitació, ja que el Sr. Secretari advertia que no era legal, i era aquest fet el que els
grups de l'oposició en el seu dia advertien.

Continua explicant que en el dia d'avui el grup de l'oposició s'ha aixecat i han abandonat
la sala sense voler escoltar la resposta que els anava a donar el Sr. Secretari, que en el
dia d'avui és totalment legal l'expedient. En segon lloc, opina que és molt trist que en el
punt anterior tenguin en compte l'opinió del Sr. Secretari i ara en aquest punt no la hi
vulguin tenir, ja que han anat amb tota la legalitat tècnica i a l'expedient disposen dels
informes necessaris per tenir l'expedient correcte. En tercer lloc, vol comentar que el que
han presentat  en el  dia  d'avui  al  Ple  no té  res a veure amb l'expedient  que el  Partit
Popular volia tramitar en el seu dia, que eren unes inversions, i en aquests moments és
un enderroc que presenta perill, així està informat pels tècnics i a la junta de propietaris i
firmant la notificació. Recalca que aquest fet no té res a veure amb inversions noves, ni
amb dutxes..., això és una altra qüestió. Explica que a hores d'ara hi ha un perill signat
pels  tècnics  municipals,  el  qual  indica  que  s'ha  d'enderrocar  un  edifici  que  presenta
evident perill. Expressa que la falta d'informació del grup de l'oposició és tan gran que no
saben que en el  dia d'avui  aquest  edifici  ja està enderrocat,  precisament per tots  els
perills que ja ha explicat amb anterioritat.

El Sr. García es dirigeix al Sr. Secretari per demanar-li si l'expedient s'ajusta a la legalitat.

El  Sr.  Secretari  respon  que  sí,  que  hi  va  haver  un  informe per  part  de  l'aparellador
municipal que insistia en la necessitat de prendre mesures per no quedar garantida la
integritat de les persones a dins l'immoble, i davant aquesta situació havien d'actuar.

El Sr. García interromp per dir que el Sr. Secretari no fa als votants que han quedat a sala
cap  advertència  d'il·legalitat  sobre  la  proposta,  sinó  que  la  tramitació  tècnica  de
l'expedient s'ajusta completament a la legalitat. Aleshores considera que està clar que hi
ha diferències substancials i no vol allargar l'explicació, i menys amb persones que no
volen escoltar.
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Continua  dient  que  a  l'anterior  Ple  en  què  es  va  debatre  aquest  tema els  grups  de
l'oposició varen escoltar i varen obrir un debat, a part de dir que l'expedient no s'ajustava
a la legalitat, tal com ho va expressar el Sr. Secretari en el seu dia. Li demana si li pot
corroborar si és veritat el que està dient.

El Sr. Secretari respon afirmativament.

El Sr. García comenta que el Sr. Secretari els va advertir –i era molt fàcil la solució– que
es podia arreglar en dos mesos sempre avisant els propietaris. Explica que evidentment
en tres mesos i mig el Sr. Ferra i el Sr. Batle varen convocar una reunió de propietaris, i
varen arribar a un acord, que s'ha de plasmar per escrit i signar, i és el necessari per
realitzar les inversions; no es fan inversions perquè l'acord no està redactat i no volen que
el Sr. Secretari els faci una advertència de manca de legalitat. Esmenta que, una vegada
el tenguin, actuaran respecte a les inversions i amb la capacitat que pugui actuar aquest
ajuntament i amb les necessitats de les instal·lacions. 

Finalitza dient de forma breu i rotunda que l'acord que es va duu amb anterioritat al Ple
per l'anterior grup de govern no té res a veure ni amb el fons ni amb el tema que es tracta,
i manco amb el suport legal que té el que es presenta en el dia d'avui. Explica que ha
intentar parlar en veu alta perquè les persones que estan fora de la sala l'hagin pogut
escoltar. Vol dir als companys dels grups polítics de govern que votin amb alegria i bon
humor, ja que no s'està votant cap il·legalitat. 
 
Seguidament se sotmet a votació el  Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i
n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE,
el  grup municipal  de MÉS per Inca, el  grup municipal  d'Independents d'Inca i  el  grup
municipal de Proposta per les Illes.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el  Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2015.

El  Sr.  Batle  demana si  poden  informar  els  components  del  grup  municipal  del  Partit
Popular que ja ha finalitzat el punt, per si volen incorporar-se a la sala plenària. 

5. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'HISENDA  PER  APROVAR  LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 24/2015

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
modificació  de  crèdit  núm.  24/2015,  de  data  22  d'octubre  del  2015,  el  qual  transcrit
textualment diu:

“Virgilio  Moreno  Sarrió,  batle  d'aquesta  Corporació  Municipal  en  justificació  de  les
circumstàncies que motiven la tramitació de l'expedient núm. 24/2015 de modificació de
crèdit per crèdit extraordinari, en el Pressupost general de l'exercici de 2015.

M E M Ò R I A

Vista la necessitat de la realització d’una sèrie de contractacions dins l’Àrea de Recollida,
Gestió  i  Tractament  de  Residus,  i  vist  que  dins  aquesta  àrea  no  figura  cap  partida
pressupostària  per  poder  dur a  terme els  dits  expedients de contractació,  és necessari
dotar-la de les corresponents partides pressupostàries per poder fer front a les despeses de
la contractació i disminuir la partida de productes de neteja de l’Àrea de Recollida, Gestió i
Tractament de Residus.
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Per tot això es presenta la següent memòria:

1. Partides del pressupost de despeses a les quals afecta l’expedient

A. Crèdit extraordinari.

Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈD. INICIAL
IMPORT 
MODIFICACIÓ

CRÈD. 
DEFINITIU

162.22699
Recollida gestió i tractament de residus. Despeses de 
tractament material obres manteniment.

0    18.200,00   18.200,00  

162.22706
Recollida gestió i tractament de residus. Estudis i 
treballs tècnics.

0    100,00 100,00

18.300,00 18.300,00

Finançament del crèdit extraordinari:

BAIXES EN EL PRESSUPOST DE DESPESES

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

162.22103 Recollida, gestió i  tractament de
residus. Productes de neteja.

60.000,00
18.300,00 41.700,00

TOTAL 

DISPÒS:

Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de crèdit, per crèdit extraordinari
del pressupost per a l’exercici de 2015.”

El Sr. Torres vol fer una puntualització, vol aclarir per què el seu grup municipal s'ha absentat
de la sala plenària en el punt anterior. Manifesta que no ha estat per no escoltar les paraules
del  Sr.  García,  sinó  per  no  participar,  que  és  distint,  ja  que  no  volen  participar  d'una
il·legalitat,  la qual  va ser posada damunt la taula pel  Sr.  García,  el  Sr.  Moreno i  el  Sr.
Rodríguez, qui va sortir del Ple. Evidentment en aquest moment el seu grup municipal ha
optat pel mateix camí. Continua explicant que, si varen ser capaços de deixar-ho damunt la
taula pensant que era una il·legalitat i ara el grup de govern diu que està tot solucionat
perquè ho han parlat amb la junta de propietaris i estan tranquils, al respecte no tenen cap
problema, però el seu grup considera que la situació d'avui és la mateixa que fa sis mesos...

El Sr. Batle interromp per dir al Sr. Torres que el seu grup ha sortit de la sala i s'ha explicat
tot el que ara està explicant.

El Sr. Torres expressa que li ha llevat el seu torn de paraula i que no vol que li expliqui res.

El Sr. Batle demana al Sr. Torres que faci el favor de respectar el Ple i li repeteix que els
comentaris que està fent han estat explicat en el punt anterior, li diu que ara s'ha d'ajustar al
punt que estan tractant, que és el 5, i que no parlin del punt anterior, perquè ja s'han donat
les explicacions oportunes i el seu grup municipal ha sortit de la sala.

Intervé el Sr. García, qui comenta que ell pot ser objectiu en el període de quatre anys i li
agradaria, amb el consentiment del Sr. Batle, que el Sr. Secretari es pronunciàs si el punt
anterior s'ajusta a la legalitat o no.
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El Sr. Secretari respon que s'hi ajusta, en tant que hi ha un informe tècnic que diu que és
urgent actuar perquè no està garantida la integritat física de les persones. Explica que això
ha fet que s'actuàs amb un tràmit d'emergència permès per llei, amb l'únic requisit que en el
mateix moment es cobrissin els tràmits per dur a terme l'actuació. Esmenta que hi ha un
informe jurídic favorable de Secretaria amb la proposta d'adjudicació que va anar a l'IMAF.

El Sr. Torres demana al Sr. Secretari a on és el referit informe tècnic.

El Sr. Secretari respon que es va entregar juntament amb la convocatòria de l'IMAF. Ara bé,
no sap per quins motius no el tenen, explica que el membre que assisteix a les comissions
de l'IMAF va haver de rebre l'informe juntament amb la proposta.

El Sr. Batle comenta que amb l'explicació que ha donat ha quedat sobradament clar el tema,
demana que es passi a votar el punt 5.

Seguidament se sotmet a votació el  Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el  Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 24/2015.

6. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D'HISENDA  PER  APROVAR  LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 25/2015

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
modificació  de  crèdit  núm.  25/2015,  de  data  22  d'octubre  del  2015,  el  qual  transcrit
textualment diu:

“Virgilio  Moreno  Sarrió,  batle  d'aquesta  Corporació  Municipal  en  justificació  de  les
circumstàncies que motiven la tramitació de l'expedient núm. 25/2015 de modificació de
crèdit per crèdit extraordinari, en el Pressupost general de l'exercici de 2015.

M E M Ò R I A

Vista  necessitat  de  l’adquisició  d’unes  fotocopiadores  multifuncions  per  l'Àrea
d’Administració General, i vist que dins aquesta àrea no figura cap partida pressupostària
per poder dur a terme aquestes adquisicions,  és necessari  dotar-la  de la corresponent
partida pressupostària per poder fer front a les despeses de l’adquisició i disminuir la partida
de lloguer de fotocopiadora de l’Àrea d’Administració General.

Per tot això es presenta la següent memòria:

1. Partides del pressupost de despeses a les quals afecta l’expedient

A. Crèdit extraordinari.

Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈD. INICIAL
IMPORT 
MODIFICACIÓ

CRÈD. 
DEFINITIU

920.62300
Administració general. Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge. 0    8.500,00   8.500,00  

8.500,00 8.500,00

Finançament del crèdit extraordinari:
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BAIXES EN EL PRESSUPOST DE DESPESES

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL IMPORT
MODIFICACIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

920.20300 Administració  general.  Lloguer
fotocopiadora.

20.000,00
8.500,00 11.500,00

TOTAL 8.500,00

DISPÒS:

Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de crèdit, per crèdit extraordinari
del pressupost per l’exercici de 2015.”

Seguidament se sotmet a votació el  Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i
n’esdevé  el  següent  resultat:  Seguidament  se  sotmet  a  votació  el  Dictamen  de  la
Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor del
grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per Inca, el grup municipal
d'Independents d'Inca i el grup municipal de Proposta per les Illes, i sis (6) vots en contra
del grup municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el  Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 25/2015.

7. PROPOSTA DE LA BATLIA PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
26/2015

El Sr. Secretari explica que en el dia d'avui aquesta proposta ha estat dictaminada a la
Comissió d'Hisenda, no s'ha de ratificar per la inclusió a l'ordre del dia.

Els reunits consideren la Proposta de Batlia per aprovar la modificació de crèdit núm.
26/2015, de data 26 d'octubre del 2015, la qual transcrita textualment diu:

“Virgilio  Moreno  Sarrió,  batle  d’aquesta  Corporació,  en  justificació  de  les  circumstàncies  que
motiven la tramitació de l’expedient núm. 26/2015 de modificació de crèdit per transferència de
crèdit,  finançades amb disminució de partides pressupostàries de despeses,  en el  Pressupost
general de l’exercici de 2015.

MEMÒRIA

Vista que existeix un sobrant a la partides de deute públic es presenta una reestructuració de la
partida de despeses per dotar de més pressupost aquella àrea que ho necessita.

Per tot això es presenta la següent memòria:

a) Partides del pressupost de despeses a les quals afecta l’expedient:

Transferència de crèdit

Altes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈD. INICIAL IMPORT MODIFICACIÓ CRÈD. DEFINITIU

450,21000 Administració general d'infraestructures. Infraestructures i béns naturals  205.000,00 40.000,00 245.000,00

450,22104 Administració general d'infraestructures. Vestuari 9.000,00 20.000,00 29.000,00
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920,22602 Administració general. Publicitat i propaganda  100.000,00 40.000,00 140.000,00

 TOTAL  100.000,00  

Finançament de la transferència de crèdit

Baixes en el pressupost de despeses

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈD. INICIAL IMPORT MODIFICACIÓ CRÈD. DEFINITIU

011,31000 Deute públic. Interessos préstec
 

260.715,47 100.000,00 160.715,47

 TOTAL MODIFICACIÓ  100.000,00  

DISPÒS: 

Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de crèdit per transferència de crèdit del
pressupost per a l’exercici de 2015."

Finalitzades les intervencions es passa a votar la Proposta i n'esdevé el següent resultat:
quinze (15) vots a favor del grup municipal del PSIB-PSOE, el grup municipal de MÉS per
Inca, el grup municipal d'Independents d'Inca i el grup municipal de Proposta per les Illes,
i sis (6) vots en contra del grup municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia  per aprovar la
modificació de crèdit núm. 26/2015.

8. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  CULTURA  PER  A
L'ATORGAMENT DELS PREMIS DIJOUS BO 2015

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per l'atorgament
dels Premis Dijous Bo 2015, de data 22 d'octubre del 2015, el qual transcrit textualment
diu:

“La Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports, reunida en sessió ordinària de
dia  21  d’octubre  de  2015,  dictaminà  favorablement  la  següent  proposta  referida  a
l’atorgament dels Premis Dijous Bo 2015, que eleva a la consideració del Ple municipal
per a la seva aprovació:

1. Atorgar els Premis Dijous Bo 2015 a les següents candidatures, en les categories que
s'especifiquen:

• Premi Dijous Bo de la Comunicació: Fotografia Rosselló
• Premi Dijous Bo d'Acció cívica i social: Rotary Club d'Inca
• Premi Dijous Bo d'Economia: George's
• Premi Dijous Bo de les Arts, les Ciències i la Cultura: Delegació de l'Obra Cultural

Balear d'Inca

2. Declarar deserts els Premis Dijous Bo 2015 en les següents categories:

• Premi Dijous Bo de l’Esport
• Premi d'Honor Dijous Bo

Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal podrà dictaminar el
que consideri convenient d’acord amb els interessos municipals.”
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Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa de
Cultura per l'atorgament dels premis Dijous Bo 2015.

9. MOCIÓ  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  DEL  PSIB-PSOE,  MÉS  PER  INCA,
INDEPENDENTS D'INCA I PROPOSTA PER LES ILLES AMB MOTIU DE LA MARXA
ESTATAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal sotmetre a
votació la seva inclusió dins l'ordre del dia, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

“El  7  de  novembre  de  2015  confluirem  a  Madrid  milers  de  persones  de  tot  l'Estat,
convocades  pel  Moviment  Feminista,  per  a  manifestar-nos  contra  les  violències
masclistes.

Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estam emplaçades no només a
manifestar-nos  i  contribuir  a  aquesta  acció  ciutadana,  sinó  a  reactivar  i  millorar  la
prevenció i les respostes.

La subsistència de la violència masclista s'ha evidenciat en els gravíssims casos d'aquest
estiu, deu anys després de la Llei integral contra la violència de gènere de 2004, després
de nombroses lleis autonòmiques i un any després de la ratificació del Conveni d'Istanbul
(BOE del 06.06.14). Lleis i tractats que s'incompleixen substancialment quant a prevenció
a l'àmbit educatiu, que només donen protecció laboral, econòmica o d'habitatge a l’1 %
de les 126.742 denunciants, mentre creix la desigualtat, que és el medi de cultiu que
propicia la violència.

Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la prevenció i
l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 19 de la Llei estatal de 2004.
No obstant això, l'article 27.3.c) de la Llei de règim local reformat per la Llei 27/2013
estableix que els ajuntaments només podran prestar serveis socials, de promoció de la
igualtat  d'oportunitats  i  de prevenció de la  violència contra la  dona per  delegació de
l'Estat o de la Comunitat Autònoma (finançada al 100 %), necessitats que en absolut es
cobreixen amb els 6 milions de la partida 45 del programa 232C de Violència de Gènere
en el Projecte de Pressupostos de l'Estat 2016.

Per això, aquest Ajuntament ACORDA:

1. Col·locar  el  7  de  novembre  de  2015  a  la  façana  de  l'Ajuntament  una
pancarta violeta amb el lema ‘Compromís contra les violències masclistes’ i
promoure la participació ciutadana a la Marxa. 

2. Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la
Violència cap a les Dones.

3. Sostenir  tots  els  dies  de  l'any,  i  tots  els  anys,  els  recursos  personals,
materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i atenció jurídica,
social i psicològica de les víctimes de violència masclista, complint l'art. 19
de la  Llei  orgànica 1/2004,  establint  un sistema estable de finançament
estatal, autonòmica i local a llarg termini.
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4. Oferir  una  atenció  estable  i  de  qualitat,  en  condicions  d'àmplia
accessibilitat,  confidencialitat,  protecció  i  anonimat,  que  inclogui  la
rehabilitació, avaluació i seguiment, la qual cosa comporta la gestió pública
directa dels serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere.

5. Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere a tots
els centres i  a totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat
escolar.

6. Sensibilitzar contra el sexisme a les activitats culturals, a l'organització de
festejos, a les mesures de seguretat i convivència i a totes les actuacions i
serveis de competència municipal.

7. Eradicar el sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips sexuals a
totes les nostres actuacions i serveis.

8. Parar  esment  especial  a  les  dones  amb  discriminació  múltiple  i  altres
col·lectius agredits per la violència masclista (diversitat  sexual,  diversitat
funcional,  immigrants,  aturades  o  dependents),  per  a  no  incórrer  en  la
victimització múltiple als processos d'atenció.

9. Fomentar  la  participació  de  la  societat  civil,  en  particular  de  les
organitzacions de dones.

10. Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de
Gènere, perquè en el seu seguiment i informes al GREVIO (Grup d'Experts
sobre l'Acció contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica)
per  a  l'aplicació  del  Conveni  d'Istanbul  (que estableix  el  seu article  68)
inclogui les actuacions de l'Administració local, conforme als articles 7.3 i
18.2.”

La Sra. Oses comenta que el grup municipal del Partit Popular ha sol·licitat que aquesta
moció passi a ser una declaració institucional de tots els grups polítics.

Finalitzades les intervencions els reunits acorden que la Moció passa a ser institucional.

Seguidament  es  passa  a  votar  l'esmena  que  consisteix  amb  passar  la  Moció  a
Institucional i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Finalment 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 Declaració institucional amb motiu de
la Marxa estatal contra les violències masclistes del 7 de novembre del 2015.

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE EL PAGAMENT DEL
COST DEL SERPREISAL

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió informativa, cal sotmetre a
votació la seva inclusió dins l'ordre del dia, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular sobre el pagament
del cost del Serpreisal, de data 26 d'octubre de 2015, la qual transcrita textualment diu:

“L'any 2011, recent format govern al Consell de Mallorca, la presidenta Maria Salom, molt
conscient de la situació econòmica que patien els ajuntaments, va anunciar a l'Assemblea
de Batles una sèrie de mesures que afavorien i  ajudaven els  municipis a tenir  major
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liquiditat per pagar els proveïdors i les despeses corrents.

En aquest sentit, va anunciar que a partir de l’any 2012 el Consell de Mallorca assumiria
íntegrament el  cost del servei de bombers (Serpreisal).  Fins aquest moment totes les
corporacions locals  havien de pagar l’1 % dels seus pressuposts per finançar aquest
servei.

De fet, una de les reclamacions de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears
(Felib) era l'eliminació del pagament del Serpreisal. Els ajuntaments devien al Consell una
quantia molt important per aquest concepte, i a l'efecte de donar una solució a aquest
deute, alguns d’ells l’anaren compensant amb les obligacions pendents de pagament que
tenia el  Consell  amb ells,  i  algú altre  es va veure obligat  a signar  un compromís de
pagament a cinc anys.

Ara hem tingut coneixement que el nou equip de govern del Consell de Mallorca vol que
els ajuntaments de més de 20.000 habitants tornin a pagar el cost del servei de bombers
(SERPREISAL). La mesura va ser anunciada al Ple del Consell de Mallorca de 30 de juliol
de 2015.

Aquesta mesura del nou equip de govern suposa un pas enrere en la consolidació del
Consell  de  Mallorca  com  una  institució  que  ajuda  els  ajuntaments,  a  la  vegada
desconeixem la finalitat  i  el  destí  dels doblers que volen tornar a cobrar.  Així  mateix,
consideram que aquesta mesura provocarà una càrrega en els pressupostos municipals,
ja prou ajustats per les competències pròpies i impròpies. A més, tots sabem que aquests
consistoris  queden  exclosos  dels  plans  especials  d’ajudes  als  ajuntaments,  i  d’altra
banda, segons l’actual reglament del Pla d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca tan
sols els subvenciona el 50 % del cost del projectes presentats, i  normalment amb un
finançament pluriennal.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD

L’Ajuntament d’Inca insta el Consell de Mallorca a mantenir al seu càrrec el cost del servei
de Bombers (SERPREISAL) tal com es va establir a l’any 2011.”

Intervenen els diferents grups polítics.

El Sr. Rodríguez sol·licita al Sr. Torres poder fer una esmena a la Moció, la qual seria:
demanar al Govern central que es canviï la llei sobre les competències, ja que en aquest
moment s'estableix que aquestes competències les han de cobrir municipis de més de
20.000 habitants.

Intervé el Sr. García, qui comenta que com a Independents d'Inca volen fer una esmena a
la Moció presentada pel Partit Popular; no volen retirar cap de les propostes de la Moció,
sinó afegir una proposta que indiqui que l'Ajuntament ha cedit el solar i que, a més, està
disposat a continuar col·laborant perquè el servei es pugui continuar prestant per part del
Consell des d'Inca.

Considera que aquestes quantitats tenen un altre destí a Inca, i no pròpiament satisfer
aquest servei que és prestat des d'Inca a altres municipis dels voltants, perquè opina que
per part de l'Ajuntament s'ha de dur com a negociació per intentar no pagar, tal com ho ha
explicat amb anterioritat el Sr. Rodríguez quant a intentar realitzar una modificació de la
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llei, en què es contempli que els municipis superiors a 30.000 habitants no hi estiguin
obligats, o bé que els municipis que hi col·laborin d'una altra forma tampoc hi estiguin
obligats.

Finalitzades les intervencions, els reunits acorden incorporar a la part d'acord de la Moció
dos punts més, un del grup municipal de MÉS per Inca i l'altre del grup Independents
d'Inca, els quals quedarien redactats de la següent manera: 

“L'Ajuntament d'Inca proposa la modificació de les bases de la Llei del règim local, en el
sentit que, en el punt a on parla que els ajuntaments de més de 20.000 habitants posaran
les  competències,  aquestes  siguin  canviades  a  competències  autonòmiques  o  del
Consell”

“L'Ajuntament d'Inca farà valer davant el Consell Insular la seva cessió del solar com a
motiu de no estar obligat a abonar cap tipus de cost del servei en qualsevol tipus de
proporció”.

Seguidament es passa a votar l'esmena i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Finalment 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 del grup municipal
del Partit Popular sobre el pagament del cost del Serpreisal.

11.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE LES COMPETÈNCIES
MUNICIPALS DE LA LLEI DEL SÒL

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

Els  reunits  consideren  la  Moció  del  grup  municipal  del  Partit  Popular  sobre  les
competències  municipals  de  la  Llei  del  sòl,  de  data  26  d'octubre  de  2015,  la  qual
transcrita textualment diu:

“Aquesta passada legislatura ha estat un període de gran activitat legislativa en l'àmbit
balear.  Aquest  fet  ve  donat  per  la  necessitat  d'incrementar  la  seguretat  jurídica  en
determinats àmbits com és el cas de l'urbanisme. El 25 de març de 2014, el Parlament de
les Illes Balears va aprovar la Llei 2/2014, d'ordenació i ús del sòl (Lous), la qual va entrar
en vigor el 29 de maig.

Aquesta  norma va  venir  a  suplir  la  inexistència  d'una  norma global  sobre  la  matèria
competència exclusiva de les Illes Balears, com bé estableix l'Estatut d'Autonomia. Ens
trobem davant d'una regulació normativa, i l'aprovació era esperada des de fa anys pels
agents jurídics d'aquesta Comunitat Autònoma.

Després del canvi de govern a les institucions d'aquesta Comunitat, han sorgit veus que
reclamen  una  modificació  en  la  normativa  urbanística.  En  concret,  la  consellera
d'Urbanisme del Consell de Mallorca ha anunciat en seu insular que la seva intenció és la
de sol·licitar al Parlament la modificació de la Llei del sòl pel que fa a les competències
atribuïdes per aquesta llei als ajuntaments.
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En concret, l'article 53 de la Llei del sòl, quan parla de les competències en l'aprovació del
planejament,  estableix  que en els  municipis  de  més de 10.000 habitants l'ajuntament
aprovarà definitivament la modificació de determinacions no estructurals del planejament
general, les que tinguin per objecte l'adaptació d'aquest a instruments d'ordenació del
territori,  els  plans parcials  i  els  plans especials  de  desenvolupament  del  planejament
general.  Així  mateix,  l'aprovació  dels  estudis  de  detall  també  correspon  a  tots  els
ajuntaments, segons estableix l'actual Llei del sòl.

Si les declaracions de la consellera insular es materialitzen en una reforma de la Llei del
sòl per retirar competències als ajuntaments, es pot produir una situació on es bloquegi i
s'aturi de nou l'adaptació, modificació i  aprovació dels instruments urbanístics, i  on es
torni  a  crear  una  situació  d'inseguretat  jurídica  derivada  del  canvi  continu  de  criteris
urbanístics i conflictes entre diferents administracions.

A la passada legislatura, i en concret amb aquesta Llei del sòl, es va fer un esforç per a
donar més competències i incrementar l'autogovern als ajuntaments. 

El Consell de Mallorca ja exerceix una funció de control legal sobre el planejament, i això
es  reflecteix  clarament  en  la  Llei  del  sòl,  sense  que  sigui  necessari  retirar  les
competències sobre aprovació i modificació del planejament urbanístic als municipis, cosa
que ataca directament la seva autonomia local.

Per tot això, es proposa al Ple l'Adopció del següent

ACORD

L'Ajuntament d’Inca insta el  Consell  de Mallorca i  al  Govern de les Illes Balears a no
impulsar  cap  la  modificació  de  la  Llei  del  sòl  pel  que  fa  a  les  competències  sobre
aprovació de planejament urbanístic de l'art 53 de la Llei del sòl.”

Finalitzades les intervencions es passa a votar la Moció i n'esdevé el següent resultat: sis
(6) vots a favor del grup municipal del Partit Popular i quinze (15) vots en contra del grup
municipal  del  PSIB-PSOE,  el  grup  municipal  de  MÉS  per  Inca,  el  grup  municipal
d'Independents d'Inca i el grup municipal de Proposta per les Illes.

Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció del grup municipal del Partit
Popular sobre les competències municipals de la Llei del sòl.

12. MOCIONS URGENTS

No s'ha presentat cap moció urgent.

13.  PRECS I PREGUNTES

El Sr. Torres, del grup municipal del Partit Popular, formula els següents:

1. Volen fer un parell de precs. En primer lloc, els agradaria que els contestassin les
preguntes que tenen pendents de plens anteriors, preguntes que tenen per escrit
pendents de rebre resposta. Tal com sap el grup de govern, el termini de resposta és
de cinc dies, i  el seu grup considera que han donat marge per obtenir resposta.
Preguen tenir una resposta en breu per part del grup de govern. 
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2. Un altre prec que volen fer és amb relació al parc infantil de Crist Rei, ja que han
rebut diverses queixes i  fotografies pel  mal  manteniment  de la  zona enjardinada
d'aquest  parc  infantil  inaugurat  dia  12  de juny d'enguany per  l'anterior  equip  de
govern. A més, comenta que quedaven dos parcs infantils més per finalitzar, els quals
no varen estar acabat abans del canvi de govern, i consideren que unes instal·lacions
noves no s'han de deixar, per la qual cosa demanen a l'equip de govern que tengui
cura amb aquestes instal·lacions noves.

3. Volen fer un prec sobre la situació de l'expedient actual del Teatre Principal. Entenen
que estan estudiant el tema, tal com varen dir a l'anterior Ple. Els consta que estan
esperant els informes tècnics, però segons la percepció del seu partit en aquests
moments està tot aturat. Saben que s'ha convocat un patronat de constitució, i el seu
partit no demanarà la dimissió del president del Patronat, com ho van fer els grups de
l'oposició en el moment en què el seu partit governava, ja que consideren que és un
tema complex, però consideren que el grup de govern s'ha de posar a fer feina per
desbloquejar-lo, perquè esperant informes es pot passar tota la legislatura.

4. Un altre prec és en relació amb un local municipal, el qual s'ha reconvertit en un bar,
cosa que creuen que no és possible. Demana si el poden revisar i que torni a la
situació normal.

El Sr. Batle es dirigeix al Sr. Torres dient-li que ha realitzat tres precs seguits; demana 
si el deixa respondre.

El  Sr.  Torres  l'interromp per  dir  que els  precs  no es  contesten,  ja  que no són  
preguntes.

El Sr. Batle li respon que el Sr. Torres intervé i que, si el grup de govern ho considera, 
li poden respondre, i així després no els podrà dir que no contesten a les seves  
preguntes. Comenta que el grup de govern no té el mateix objectiu que l'anterior,  
perquè en el dia d'avui encara estan esperant respostes de tres, quatre o cinc anys 
de preguntes sense resposta de l'anterior grup de govern.

El Sr. Batle continua explicant que, quant al Teatre Principal, hi estan fent feina,  
informa que la propera setmana començaran amb la reparació de les teulades, les 
quals eren la gran preocupació durant aquests quatre mesos de l'equip de govern, 
per la situació tan lamentable que va deixar  l'anterior  grup de govern al  Teatre  
Principal. Explica que estan esperant informes de la direcció facultativa i dels tècnics 
municipals i que, una vegada que els tenguin, els estudiaran. Quan es prengui una 
decisió serà exposada al grup de l'oposició i a posteriori  es convocarà el Patronat 
del Teatre Principal per prendre acords al respecte.

En relació amb el prec del local municipal que s'està reconvertint en un bar, el Sr.  
Batle comenta si ho diu pel local del Lledoner.

El Sr. Torres respon que és per un local del Mercat Cobert.

El Sr. Batle respon que, si és per a un local del Mercat Cobert, li respon que no.

5.   Un altre prec és relacionat amb el carrer de Sant Bartomeu, on hi ha alguns reixats 
del carrer que estant fora travar, demana si quan sigui possible els poden arreglar. 
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La Sra. Barceló demana que no esperin al Ple per temes de serveis, que una vegada 
que tenen constància d'aquestes incidències ho comuniquin a l'Àrea de Serveis, i així 
podran actuar immediatament. En relació amb aquesta deficiència, en prenen nota i 
procuraran arreglar-la.

6. També volen pregar o que tenguin cura en el desmuntatge d'una sèrie de terrasses    
de bars que hi ha tancats, els han arribat queixes que estan ocupant via pública.

El Sr. Batle respon que recull el seu prec.

7. Després de 100 dies de govern volen que els facin una valoració del manteniment
d'Inca.

La  Sra.  Barceló  respon  que,  si  per  manteniment  s'entén  realitzar  les  feines
necessàries perquè continuï igual allò que ja existeix o que el que funciona segueix
amb el mateix funcionament, n'estan satisfets. Vol agrair a tot el personal municipal i
especialment a la brigada la implicació que ha tengut en aquest temps perquè tot
sigui funcionant. Ara bé, si es refereix a com està la ciutat en general, li pot dir que no
la  considera  del  tot  positiva,  ja  que  hi  ha  moltes  coses  que  necessiten  altres
actuacions, no només les de manteniment, i com pot tenir present en el període de
tres mesos ha estat impossible poder adobar-ho tot.

El Sr. Batle vol donar l'enhorabona a la Sra. Barceló per la seva gran feina, ja que
considera que era una de les àrees que han trobat  molt  desestructurada i  amb
moltes necessitats. Com varen dir en les valoracions dels 100 dies, que han duit a
terme moltes actuacions, però en queden moltes més per haver de fer. Reitera la
seva enhorabona de nou a la Sra. Barceló.

El Sr. García comenta que per part dels Independents d'Inca li ho agraeixen.

8. Demanen si tenen previst posar en marxa la ràdio municipal.

El Sr. Batle respon que a hores d'ara no, perquè consideren que hi ha coses més
importants per arreglar, i per part de l'equip de govern tenen altres prioritats, entre les
quals no es troba aquesta.

      9. Volen saber el motiu real de l'eliminació del parc de caravanes.

El Sr. Batle respon que el grup municipal socialista ja fa més de quatre anys que està
esperant resposta sobre de la valoració per part de l'equip de govern anterior, amb
una quantificació del cost amb energia i d'aigua, i de l'estudi sobre més afluència de
turisme  a  la  ciutat.  Però,  s'han  trobat  amb  queixes  de  veïnats  que  no  hi  ha
compliment d'aquests objectius i hi ha una fossa d'aigües brutes al costat d'un centre
escolar.  Continua  parlant  dient  que  va  anar  en  dues  ocasions  a  veure  aquesta
problemàtica i es va trobar amb unes coes de set o vuit caravanes, que es pensa que
venien de la costa nord; deixaven les seves aigües fecals i carregaven les serves
bateries i el depòsit d'aigua potable, i partien. Considera que aquest no era l'objectiu i,
després d'haver rebut diverses queixes tant de veïnats com de pares del  centre,
varen decidir prendre aquesta decisió.

El Sr. Torres vol entendre que disposen del cost del corrent d'aquests mesos.
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El Sr. Batle li respon que sí i que l'hi faran arribar. 

El  Sr.  Torres  comenta  que  els  agradaria  que  tenguessin  en  compte  que  poden
entendre les queixes dels veïnats i que poden estar molests, però explica que hi ha
un registre d'entrada que els veïnats es queixen de les aigües fecals i que tenen un
greu problema amb el clavegueram de la seva zona, i aquestes queixes no tenen res
a veure amb la problemàtica de les caravanes. Com a darrera aportació, li demana
que  faci  una  passejada  per  l'avinguda  d'Alcúdia  i  demani  als  diferents  bars  i
restaurants  si  el  personal  de  les  caravanes  hi  anava  a  consumir,  que  podrà
comprovar la resposta positiva dels propietaris d'aquests establiments. Finalitza dient
que, si realment no consumien a Inca, val més que no hi siguin.

     10. Volen saber quina és la valoració de la Primera Fira.

La Sra. Sabater respon que és bona.

El Sr. Torres li demana si n'està satisfeta.

La Sra. Sabater respon afirmativament.

El Sr. Torres li respon que està content i es dirigeix al Sr. Batle per demanar-li si no
felicita la Sra. Sabater.

El Sr. Batle li respon que no, que ella ja ho sap, i li demana que s'ajusti a pregunta i
resposta.

    11. En relació amb les Fires, els han comentat i fet arribar que hi ha certa privatització en 
    molts de serveis de l'organització de la fira.

La Sra. Sabater demana al Sr. Torres si l'any passat les varen privatitzar.

El Sr. Torres respon que no.

La Sra. Sabater comenta que han fet el mateix que es va fer l'any passat. 

El Sr. Torres comenta que alguna cosa feien bé, que està content, i que ara entén per
què el Sr. Batle no l'ha felicitat, ja que està fent el mateix que feien ells l'any anterior.

El Sr. Batle respon al Sr. Torres que no sigui maliciós i que faci el favor de realitzar
pregunta i resposta.

  12.  Amb relació a l'aparcament de la plaça d'Antoni Mateu, demana quan tenen previst 
    obrir-lo. 

El  Sr.  Batle  respon  que,  en  primer  lloc,  el  que  han  de  fer  és  treure  el  permís
d'obertura,  ja  que  es  va  signar  un  conveni  amb SFM pel  qual  varen rebre  una
instal·lació que no tenia tots els permisos. Afirma que evidentment allò que no faran
serà obrir unes instal·lacions sense la documentació reglada.

El Sr. Torres cometa que pareix que tot és responsabilitat del seu grup...
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El Sr. Batle l'interromp per dir-li que la responsabilitat que tenen és la que hi ha, que
varen acceptar un aparcament fora permisos. 

El Sr. Torres li recorda que en aquests moments estan governant ells.

El Sr. Batle li respon que tenen molt clar que ells governen i que per aquest motiu el
seu grup de govern ja ha demanat a SFM tota la documentació per poder estudiar
com es pot arreglar la situació. 

El Sr. Torres insisteix dient que, com que estan en Fires i Dijous Bo, s'hauria pogut
obrir al públic.

El Sr. Batle li torna a repetir que, si el grup de govern anterior hagués deixat les coses
bé, a hores d'ara s'hauria pogut obrir-lo.

   13. Volen informació sobre el baixador de Crist Rei.

El Sr. Batle respon que era una reivindicació històrica de la barriada de Crist Rei, a
part d'haver-hi un compromís per part d'SFM, i amb el nou nomenament del gerent
una vegada telefonat varen concretar cita i va venir. Informa que se li va explicar la
urgència de l'obertura d'aquest baixador per la connectivitat amb la barriada de Crist
Rei. Continua explicant que per part d'SFM hi va haver un compromís i varen treure la
licitació de l'obra, la qual s'està fent, i tenen una previsió de finalització de la propera
setmana, perquè estan esperant una màquina dual per a la realització d'un pas per a
persones amb mobilitat reduïda i un altre per a la resta de persones. En aquests
moments s'està complint el termini per poder obrir pel Dijous Bo. 

    14. Respecte al vial del polígon, demana quan tenen previst obrir-hi l'accés.

El Sr. Batle li respon que deu ser el vial de l'empresa ALDI.

El Sr. Torres indica que només n'hi ha un de tancat, que si hi ha un altre no n'estan
informats.

El Sr. Batle li comenta que l'altre vial era una proposta del seu partit.

El Sr. Torres respon que la varen tornar enrere.

El Sr. Batle informa que, si és per al vial de l'ALDI, durant aquest mes han tengut
reunions i que per part de l'Ajuntament volen realitzar unes modificacions al conveni
inicial,  ja  que  volen  que  ALDI  aporti  més  per  a  la  ciutat  d'Inca,  perquè  fer  una
modificació del Pla General per obrir un vial consideraven que havia de venir més
justificada. Exposa que en aquests moments estan en un punt de negociació en el
qual es demana que assumesquin més inversions en tota aquella zona.

El Sr. Torres demana si la modificació puntual ja està feta.

El Sr. Batle li respon que sí i que, a més, està aprovada.

El Sr. Torres contesta que li sembla perfecte i que el podrien obrir en voler.

El Sr. Batle li respon que sí, però que abans han de signar el conveni. 
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    15. Volen saber com estan els pressupost del 2016.

El  Sr.  Batle  contesta  que  hi  estan  fent  feina,  a  més  de  comentar  que  aquesta
pregunta no estava anunciada, però que la respondrà.

El Sr. Torres li diu que, si no vol, que no la hi respongui.

El Sr. Batle diu que no té cap problema a fer-ho, que hi estan fent feina i els duran al
Ple.

El Sr. Torres vol advertir el Sr. Batle que els pressuposts han d'estar aprovats a dia 31
d'octubre.

El Sr. Batle respon que en aquest ajuntament n'han vist de tots colors, li recorda que li
ha acceptat que aquesta pregunta no ha estat anunciada amb anterioritat.

El Sr. Batle torna a recordar al Sr. Torres que per favor s'ajusti a pregunta i resposta.

El Sr. Torres insisteix dient al Sr. Batle que els pressuposts s'han d'aprovar a 31
d'octubre i que tant ells com els tècnics en són responsables.

El Sr. Batle comenta al Sr. Torres que en el dia d'avui està molt advertidor.

    16. Han rebut moltes i reiterades queixes de la barriada del Blanquer.

El Sr. Batle respon que coincideixen que es realitzen males pràctiques i que per part
de Policia i Guàrdia Civil ja s'ha actuat al respecte, i faran tot el possible perquè hi
hagi més vigilància i les patrulles passin més sovint per aquesta zona i també d'altres.

El Sr. Torres comenta que a la mateixa plaça també tenen problemes de trànsit i
doble estacionament de cotxes, li pareix que poden ser les mateixes persones que
provoquen aquestes olors, però són fets que molesten moltíssim als veïnats de la
zona, per la qual cosa demana que intentin posar cura a la situació.

El Sr. Batle li demana si li està parlant de la problemàtica que sempre hi ha hagut en
aquesta zona; si és així, li respon que hi tendran cura amb policia.

17. Els han fet arribar per part de bars, cafeteries i restaurants una queixa d'un excés
d'oferta gastronòmica a les Fires. Esmenta que les Fires són per promocionar el
municipi,  el  comerç i  els cellers i  restaurants.  Comenta que hi  ha iniciatives que
poden veure bé, però que en massa quantitat provoquen entrar en certa competència
amb els locals d'Inca.

El Sr. Tortella respon que no hi ha de faltar el menjar. Vol matisar que es varen reunir
amb els restaurants, els mateixos amb què es va reunir l'anterior equip de govern, i
manifesta, amb frase textual de batle i regidor, que no són competència.

El Sr. Torres respon que no tothom pensa igual.

El Sr. Tortella contesta que no tenen els mateixos informadors.
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El  Sr.  Torres diu que està clar,  que a les reunions hi  va una representació  dels
restauradors i que la massa d'establiments d'Inca és molt gran. 

El Sr. Tortella torna a repetir que es varen reunir amb una representació de tots els
sectors i que no són competència, però que s'ha pogut veure una gentada per Inca.
Exposa que també saben que al Dijous Bo sempre hi ha molta gent i que esperen
que les properes Fires siguin bones, i en acabar-les podran dir com ha anat.

18. Sol·liciten si els poden fer arribar l'informe del tall del pi, l'han demanat i no tenen clar
si existeix o no, però ara tornen a demanar-lo una altra vegada. A més, dóna un
consell al Sr. Batle que no talli més pins.

El Sr. García demana si és amb referència al pi de la plaça de Mallorca.

El Sr. Torres demana si n'han tallat d'altres.

El Sr. García respon que no deu ser el pi del Sr. Ferrà.

Se sent un rebombori a la sala plenària.

El Sr. García continua dient que recull l'agraïment a la seva pregunta i la preocupació
pel manteniment dels arbres de la ciutat, en especial el d'aquest pi. Afirma que la
seva tala va ser per la inclinació de l'arbre, que era ja preocupant i perillosa, i després
de mantenir una reunió amb els tècnics es va decidir tallar-lo. En aquest cas expressa
que està content de coincidir amb el grup de l'oposició, però vol deixar clar que no vol
que creï precedent que els tècnics informassin de forma verbal. Manifesta que no
coincideixen amb el grup municipal del Sr. Torres quant a la quantitat d'arbres que
han tallat durant molts d'anys durant la seva legislatura i que no han estat capaços
d'informar, tal com varen fer amb els arbres de la carretera de Lloseta, dels quals es
desconeix el perquè de la seva tala i de no tornar-se'n a sembrar de nous.

Continua parlant  que a  l'escrit  també demanen sobre  un arbre  que estava a  la
cantonada de General Luque amb el carrer del Tren, del qual demanaven si era mort
o no, i que en aquests moments ha tret un brot. Al respecte vol comentar que és una
situació molt semblant a de la plaça de Santa Maria la Major, en què el seu grup de
govern va tallar i actualment ha brotat. En aquest sentit expressa no tenen constància
de l'informe de per què es va tallar en el seu dia. Ara bé, allò que és segur és que, si
els tècnics de jardineria tallen un arbre, és per algun motiu, i si deixen la soca, també
té una explicació. Comenta que la política de sembra d'arbres serà molt distinta a la
del  grup  de  govern  anterior,  però  té  tota  la  seva  convicció  que  serà  molt  més
encertada. Finalitza demanant si li va bé la resposta o volen que se'ls contesti per
escrit.

El Sr. Torres respon que ja que n'ha estat informat pels tècnics verbalment i diu que
els agradaria saber qui són els tècnics.

El Sr. García contesta que són el de jardineria i el tècnic municipal.

El Sr. Torres esmenta que hi ha molts de tècnics municipals, el Sr. Secretari, la Sra.
Interventora.

El Sr.  García li  respon que aquests tècnics no informen per  tallar  un arbre,  que
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naturalment han estat els tècnics de Medi Ambient, el de jardineria i el que maneja la
motoserra. 

El Sr. Torres li comenta que s'ho pren molt a rialles.

El Sr. García l'interromp per dir que no és així, que tallar un pi a la plaça de Mallorca,
quan han viscut molts d'anys al costat d'aquella plaça, no els produeix cap tipus de
satisfacció.

El Sr. Torres sol·licita que consti en acta que vol que li informin per escrit qui són els
tècnics que varen elaborar l'informe verbal de la tala d'aquest pi.

El Sr. García es dirigeix a la Sr. Weber i li diu que estigui tranquil·la, que seguirà les
seves instruccions de no tornar a respondre 

19. Volen saber quina programació d'accions tenen prevista per a formació i ocupació per
enguany.

La Sra. Weber respon que a hores d'ara tenen l'objectiu de continuar amb el que està
en marxa; els dos cursos de nivell II, en tenen un d'Activitats de venda que finalitza
amb pràctiques el mes de desembre, i el de Gestió de petit comerç, que finalitza amb
les practiques a les empreses d'Inca pel mes de febrer. A més, comenta que també
es presenten a tres projectes de Garantia Juvenil a la convocatòria de programes
mixtos d'ocupació i formació, els quals són uns programes nous que tenen molta
semblança a les escoles taller, però que no són exactament iguals perquè és un
disseny nou. 

La Sra. Weber vol aprofitar l'ocasió per donar les gràcies molt especialment a totes
les altres àrees que s'han implicat en la inscripció de joves que compleixen amb el
perfil per optar a aquests projectes, i molt especialment a Antònia Coll i a les seves
companyes del Casal de Joves per la seva tasca realitzada amb les inscripcions dels
joves. 

Informa que tenen previst presentar-se a una convocatòria de cursos per a col·lectius
vulnerables que està destinat a dones i que han fent molta feina per poder acreditar
una aula d'informàtica, i que també estan dissenyant i mirant com poden acreditar
altres projectes distints a aquest mencionant amb anterioritat, els quals tenen una
durada de 12 mesos i ompliran tot l'any pròxim. Finalitza dient que tot plegat és el que
tenen en marxa i que la resta anirà en funció de la partida del pressupost per al 2016.

20. Volen saber per què no es compleix l'horari d'obertura del parc infantil de Crist Rei, i
en especial els caps de setmanes, quan són les 10 del matí i el parc no està obert.

La Sra. Triguero respon que en aquest horari és quan tenen més incidents amb la
policia, com pot ser un accident o un servei de guals; esmenta que els policies han
d'actuar primerament en una cosa i després en una altra. 

El Sr. Torres respon que els nins normalment poden anar a jugar al parc més el cap
de setmana, i és quan es donen més incidències, tal com ho ha reconegut. 

La Sra. Triguero respon que s'està parlat de 15 minuts a 30 minuts i es dirigeix al Sr.
Torres per  demanar-li  si  prefereix  més estar mitja hora en un gual  o atendre un

22



accident, o en el seu lloc obrir el parc.

El Sr. Torres li respon que no opina res al respecte, que vol que es doni el servei que
està estipulat i que els nins puguin jugar.

El Sr. Batle comenta que el Sr. Torres té tota la raó, però que aquests fets no ocorren
cada dissabte

El Sr. Torres diu que han passat dos o tres dissabtes seguits.

El Sr. Batle el corregeix dient que ha passat algun dissabte, i com li ha explicat la Sra.
Triguero, és per qüestions del propi servei, perquè com se sap és el servei de policia
qui obre i tanca aquest parc.

21. Voldrien saber si han fet alguna gestió en l’assumpte dels ocupes que hi ha als  
  habitatges de les Cases dels Mestres que són propietat de l’Ajuntament. 

El Sr. Batle respon que des del primer moment que es varen assabentar d’aquesta
ocupació per part d’una família que no tenia recursos, una família que va ocupar un
local municipal. Explica que varen avisar la Policia Local, la Guàrdia Civil, però, a
més a més, varen poder parlar amb membres de la comunitat de veïnats de les
Cases dels Mestres i, evidentment, varen instar aquesta família que se n’anàs de
l'habitatge. Manifesta que també està fent gestions perquè els puguin donar un
altre habitatge perquè no quedin al carrer.

El Sr. Torres demana si estan ocupats aquests habitatges.

El Sr. Batle contesta que només és un habitatge el que està ocupat.

22. Han vist anunciat que per a aquest any hi ha un pla antibotellón per al Dimecres   
 Bo i   demana si els en poden donar una explicació.

El Sr. Batle respon que –com diu el Sr. García– no han de donar avantatges als
altres equips. Evidentment no diran tot allò que faran, ja que ho sabran aquells que
fan botellón. Explica que serà molt similar a aquell que va fer el Partit Popular l’any
passat al Dimecres Bo.

El Sr. Torres diu que estan contents.

23. Han vist per la premsa que el Dimecres i el Dijous Bo només poden posar barres
 a l’exterior determinats locals. Volien saber quins són els criteris perquè un local 
pugui posar barres a l’exterior.

El Sr. Batle respon que enguany han consensuat els criteris amb els bars d’oci
nocturn i sobretot amb els veïnats. Explica que varen tenir una reunió en aquesta
mateixa sala i que, abans de presentar els programa de festes de Fires i de Dijous
Bo,  varen  voler  parlar  amb  ells  i  sobretot  exposar-los  que,  òbviament,  durant
aquestes  fires  i  Dimecres  Bo  tendran  molèsties  al  seu  carrer.  Manifesta  que
l’objectiu era fer feina amb ells conjuntament, involucrar-los. Saben que tendran
perjudicis  perquè  durant  aquestes  festes  els  que  estan  a  primera  fila  sobretot
hauran de patir un any més el tema del renou, la bullícia, etc. Comenta que allò que
també sí varen consensuar amb els bars d’oci  nocturn és que música, barres i
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carpes en el  carrer només es poden tenir per part d'aquells que tenen llicència
d’activitat per bar de vespre. En aquest cas són els pubs. Conclou que era per
delimitar-ho i per tenir un criteri clar.

    24. Volen saber si han tornat a robar cable d’un bar públic.

La Sra. Barceló respon que sí, que a la plaça de la Mediterrània en varen robar fa
unes tres setmanes. Informa que aproximadament eren uns cinquanta metres de
cable i que no s’han identificat els autors del robatori.

   25. Volen saber quina partida econòmica dedicarà el Govern balear al pressupost del
         2016 en el Pla de Reactivació Econòmica d’Inca.

El Sr. Batle respon que, com ja sap el Sr. Torres, varen pactar el Govern de les Illes
Balear un pla de reactivació econòmica i social de la ciutat d’Inca, pel qual abans
de final d’any es posarà en marxa la Mesa per la Competitivitat de l’economia local,
on estaran representats tots els agents socials i  econòmics d’Inca, sobretot per
posar damunt la taula un pla comú per fer feina a llarg termini a la ciutat, on també
es tractaran quatre plans estratègics i que afecten diferents conselleries del Govern
de les Illes Balears. Explica que ahir mateix hi va haver la proposta de pressuposts
de les Illes Balears, que encara no els han passat l’aportació econòmica perquè
seran moltes direccions generals les que hi participaran i, evidentment, una vegada
que es consensuïn aquests plans d’actuació, hi haurà la seva dotació econòmica,
que moltes vegades vendrà a través de subvencions i aportació del propi Govern
de les Illes Balears a través de les conselleries, i una altra vegada vendran a través
de pròpies accions que duran a terme des del diferents departaments dels Govern
de les Illes Balears.

El  Sr.  Torres  comenta  que  per  això  precisament  li  deia  perquè  saben  que  els
pressuposts ja estan fets, que augmenten un 5%, i no els agradaria que el Pla de
Reactivació Econòmica d’Inca quedàs només en un enunciat, sinó que hi hagués
partides  econòmiques  ja  siguin  de  diferents  direccions  generals  o  de  diferents
conselleries, però que al final hi hagi una destinació per a una cosa molt concreta.
Considera  que  és  una  bona  iniciativa,  però,  si  no  es  dota  econòmicament,  es
quedarà en un enunciat.

   26. Volen saber quin és el motiu pel qual l’Ajuntament ha patrocinat i ha promocionat un
          fòrum de turisme.

Contesta el Sr. Tortella. Explica que Inca ha participat de manera publicitària a un
especial de turisme en el  Diario de Mallorca, per la qual cosa es va donar com a
gratitud d’haver participat en aquest especial del turisme, per participar-hi com a
patrocinador d’aquestes jornades. Expressa que, des de l’Àrea de Turisme, pensen
que Inca ha de començar a estar en aquests llocs, ha de començar a estar en els
mitjans més propers i no en mitjans com puguin ser revistes dedins els avions que
utilitzen per ventar-se. Consideren que és bastant més econòmic i  bastant més
proper a ells. Des de Turisme pensen que moltes vegades sempre han pensat en
visitants turistes de temporada alta i s’obliden del visitant autòcton i de l’espanyol,
del peninsular.

El Sr. Torres demana quin és el cost d’aquesta acció. 
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El Sr. Tortella respon que 750 € fora imposts. Comenta que ho pot comparar amb el
cost de determinades revistes de dos mesos, que són 1.500 €/mes, imposts no
inclosos.

El Sr. Torres diu que els ha quedat claríssim. Esmenta que és molt més important
promocionar el seu turisme a premsa local que a premsa internacional. La prioritat
està clara. Vendran molts més turistes perquè surti a la premsa local i sobretot a un
fòrum de turisme del Consell de Turisme.

El Sr. Tortella respon que en aquesta premsa local, si ho divideixen per 12 mesos
que estarà penjat a una pàgina web, surt a 750 € entre 12 mesos, diu que poden
fer càlculs. Esmenta els 1.500 € mensuals que va costar sortir a una revista que no
veu tothom, perquè ell ha viatjat moltíssim i curiosament no la va topar cap vegada
i, a més a més, amb aquesta companyia aèria concreta. Manifesta que poden fer
divisions a veure què surt més car o més barat.

El Sr. Batle demana per favor que s’ajustin a pregunta-resposta.

El Sr. Torres afirma que la repercussió turística es mesura per impacte i que els
impactes signifiquen a quanta gent arriba i quina repercussió econòmica té això. 

El Sr. Tortella demana si és igual que les excursions de creueristes d’Inca. 

El Sr. Batle insisteix que s’ajustin a pregunta-resposta.

El Sr. Torres diu que li agradaria acabar.

El  Sr.  Batle  expressa  que no estan  a  un  debat  i  que facin  les  preguntes  que
vulguin, les que han entregat, però que s’ajustin a pregunta-resposta.

El  Sr.  Torres  diu  que,  si  es  fa  referència  a  revistes  i  anuncis,  han  de  poder
contestar.

El Sr. Batle comenta que, si han de treure revistes i anuncis de tot, es pot imaginar
el que suposa.

El Sr. Torres esmenta que, si els contesten amb un argument anterior, hauran de
dir la seva. Diu que, si fan una pregunta concreta i ells les contesten, no entren en
debat, però, si es compara amb una altra revista...

El Sr. Tortella manifesta que li ha fet una pregunta més extensa.

El Sr. Torres insisteix que les preguntes que contesten concretes no han entrat en
debat i que, si hi afegeixen argument, ells hi hauran de dir la seva també.

El Sr. Tortella demana disculpes al Sr. Torres, li diu que, si li torna a fer la pregunta,
la hi contestarà més breument.

    27. Volen saber com està la situació del nou col·legi anunciat per l’equip de govern.

El  Sr.  Batle  contesta  que  per  part  de  l’equip  de  govern  varen  anunciar  que
realitzaren  una  reunió  a  la  Conselleria  d’Educació;  com  molt  bé  sap  el  grup
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municipal Partit Popular, també ha sortit per mitjans de comunicació que aquestes
reunions han tengut  lloc aquí a Inca,  amb directors d’escoles públiques i  de la
concertada. Informa que posaren damunt la taula la possibilitat de fer un centre
integral d’ensenyament que anàs des d’infantil  fins a educació secundària i que
se’ls va dir que, vistes les necessitats que tenien amb batxillerat i, sobretot, les que
podien tenir d’aquí cap en el futur, hi podria haver la possibilitat de posar un solar
damunt  la  taula  i  que  la  Conselleria  pogués  construir  el  primer  centre  integral
d’ensenyament de les Illes Balears a la ciutat.

    28. El Sr. Torres voldria saber quan tenen previst posar el Casal d’Entitats Ciutadanes.

El Sr. Batle respon que l’han de dotar de mobiliari i que, evidentment, hi ha d’haver
un reglament que posi tot això en marxa. Comenta que el Sr. Toni Peña des de
l’Àrea de Participació Ciutadana hi està fent feina.

  29. Els han informat que el Concurs de Canaricultors del Dijous Bo està en perill, que    
pot  ser que no se celebri.

La Sra. Sabater diu és la primera notícia que en té.

El Sr. Batle diu que això és important, que el Concurs Ornitològic Dijous Bo d’Inca
és  important.  Exposa  que  la  relació  que  tenen  amb  els  organitzadors  és  que
mantenen la subvenció que se’ls va donar l’any passat i que, fins a dia d’avui, es
desenvolupava amb normalitat aquest concurs. Ara el Sr. Torres diu que té més
informació, que pot estar en perill  la celebració d’aquest Concurs Ornitològic del
Dijous Bo 2015.

El Sr. Torres respon que, si donen la mateixa subvenció de l’any passat i que es
concursarà, no té per què dubtar-ne. Indica que els han donat aquesta informació i
que per això demanen.

El Sr. Batle comenta que ho diu perquè el Sr. Torres diu que hi ha perill que no es
dugui endavant.

El Sr. Torres insisteix que és la informació que ells tenien.

La Sra. Sabater comenta que varen parlar amb ells fa vuit dies.

El Sr. Torres manifesta que la creu i que aquest fet li dóna tranquil·litat.

El  Sr.  Batle  demana  a  la  regidora  encarregada  que  es  posi  en  contacte  amb
l’Associació de Canaricultors d’Inca i se'n preocupi. Argumenta que, a més a més,
la regidora de Medi Ambient està a sobre d'aquest assumpte.

El Sr. García comenta que li  sorprèn aquesta pregunta perquè allò dels canaris
canten. 

El Sr. Torres conclou dient que és molt divertit.

   30. Demana si hi ha cap notícia de la ronda nord.

El Sr. Batle explica que estan pendents, al final d’aquest mes que ve, de tenir una
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reunió  aquí  a  l’Ajuntament  d’Inca.  Que hi  ha  propostes  que els  duran des del
Departament de Carreteres del Consell de Mallorca tant amb les propostes que els
hi varen fer, com altres propostes per poder dur a terme la ronda nord.

   31. El Sr. Torres volen saber una valoració del pla de xoc.

Contesta la Sra. Barceló, afirma que la valoració en general és positiva. Informa
que en aquests moments està efectuat aproximadament un 45% dels carrers i, en
conseqüència, calculen que més o manco aproximadament amb mig any s’haurà
passat per tot Inca . Això vol dir que en un any hauran passat dues vegades per les
mateixes bandes. La nota que podria posar ara si li demana una valoració diria que
progressa  adequadament,  i  de  nota  podria  posar  un  7  o  un  8,  suposa  que
millorable com tot, perquè de fet quan es passa pels carrers el pla de xoc no és
miraculós, en el sentit que es fa net amb més intensitat d'allò habitual, s’utilitzen
productes, es passa la Karcher, però hi ha zones determinades –no pertot– on així i
tot no basta, amb la qual cosa no poden dir que sigui un 10. Ara bé, una vegada –i
està segura que serà així–  que hi  hagin passat  dues o tres  vegades i  amb la
col·laboració ciutadana, perquè també s’ha de dir tot, poden arribar al 10. Dóna les
gràcies per haver fet aquesta pregunta.

El Sr. Torres considera que un 7 o un 8 és una valoració molt alta. 

   32. Volen saber quina és la postura de l’Ajuntament davant la recollida selectiva que ara
         el Consell Insular vol que duguin a terme els ajuntaments.

La Sra. Barceló respon que efectivament el Consell Insular fins al mes de març
gestiona el tema de la recollida selectiva. Fa aproximadament dos mesos els varen
notificar que no sabien si continuarien prestant aquest servei, i demanaven a tots
els ajuntaments quina era la intenció, si  seguir interessats que el Consell  fes la
recollida selectiva o si  al  contrari  els  ajuntaments la  volien assumir.  Abans que
hagin contestat en aquest sentit, el Consell els ha comunicat que no prestarà el
servei perquè la majoria de pobles ja havien dit que no els interessava donar-lo;
tenint en compte que és un servei que ha de donar i, a més, d’una manera molt
dispersa a tot Mallorca, perquè al final el servei pot compensar per allò que diuen
els tècnics, el  Consell  quan s'ha trobat amb un nucli  de població més o manco
proper ha decidit i ha pres aquesta decisió. La Sra. Barceló manifesta que aquesta
decisió  no  els  preocupa  en  absolut  perquè  pensen  assumir  com  a  pròpia  la
recollida selectiva. Creuen i  estan segurs que el  servei  en general  pot millorar,
perquè hi ha una empresa que du la recollida normal, per dir-ho d'alguna manera, i
l’altra,  la  selectiva;  expressa  que  en  aquests  moments  les  dues  empreses  per
casualitat  són  coincidents,  però  es  poden  trobar  que  l’empresa  que  dugui  la
recollida  selectiva  del  Consell  sigui  diferent,  amb  la  qual  cosa  s’afegeix  un
problema més a l’hora de coordinar les tasques de la recollida. En conseqüència,
és un problema que ells no veuen, per ells no és un problema, sinó que és una
oportunitat per poder seguir fent feina de cara a aconseguir que es recicli més.

   33. En el carrer Vidal també hi ha una altra casa ocupada. Esmenta que hi ha reiterades
         queixes per escrit en aquest ajuntament i demana si tenen possibilitat de fer alguna
         cosa al respecte.

El Sr. Batle respon que davant aquesta situació ja s’havia fet un ordre d’execució
anterior a l’ocupació de l'habitatge que obligava el propietari  a realitzar la neteja
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oportuna. Tenien avisos que s’havien fet fins i tot petits focs interiors, per la qual
cosa els veïnats estaven alarmats, i allò que s’ha fet també és preocupar-se per la
gent que estava allà dedins. Informa que fins i tot des de l’Àrea de Serveis Socials
han tengut reunions amb aquesta al·lota, expressa que allò que faran ara és que es
pugui  tapiar la casa com més aviat  millor  perquè no es pugui  ocupar de nou,  i
sobretot que no pugui crear problemes als veïnats.

  34. En el camí Vell de Muro els veïnats han demanat per escrit que es retirin els 
      contenidors de fems per falta de manteniment per part de l’Ajuntament i proliferació de
       rates. 

Respon la Sra. Barceló. Explica que efectivament en el camí Vell de Muro hi havia
una problemàtica endèmica que venia provocada perquè hi havia tres contenidors,
els veïnats els demanaren que els llevassin no tan sols per falta de manteniment
dels contenidors, que sí que estaven en bon estat, sinó perquè els passava que els
vespres els contenidors es buidaven i a les deu del matí tornaven a estar plens. No
només estaven plens els contenidors, sinó que també s’omplien d’altres restes els
seus voltants. Informa que varen anar a parlar amb els veïnats, varen actuar els
tècnics pertinents, la tècnica de Medi Ambient, i varen poder comprovar que aquests
tres contenidors únicament donaven servei a un veïnat, a rústic, que era l’únic que hi
vivia, i precisament aquest veïnat era el més interessat, a pesar que deixava de tenir
els  contenidors,  que els  llevassin,  per  aquests  reiterats  incompliments.  Fins  i  tot
varen poder constatar que, com que era el primer camí que hi ha venint de Sencelles
i eren uns contenidors que tenien molta fàcil visualització pels camins que venien de
Sencelles, allò que feien era: venien de Sencelles, deixaven els fems als contenidors
d’Inca  i  després  feien  mitja  volta  en  el  portell  d’aquesta  gent  que  hi  viu  i  se’n
tornaven. Exposa que els tres contenidors ja s’han retirat, s’ha eliminat el problema,
s’ha instal·lat un contenidor petit  a dins la finca d’aquest usuari,  que evidentment
paga els fems i ha de tenir servei; el té a casa seva, i cada vespre el treu perquè és
l’únic veïnat que es veu afectat pel servei i de moment funciona bé. Conclou que han
posat un cartell al qual adverteix de les sancions i de moment pareix que es manté.

  La Sra. Weber s’absenta de la sala i ja no s'hi torna a incorporar.

 35. Voldrien saber com està l’assumpte de les factures pendents, quin retard hi ha, quins 
 són els motius. Suposa que el Sr. García dirà que encara tenen factures pendents de
 firmar, ha dit que ja feia quinze dies que les havien firmat totes, però els preocupa
que  comencin  a  arribar  escrits  de  reclamacions  de  proveïdors  que  no  cobren.
Entenen que hi ha situacions, hi ha doblers a l'Ajuntament, les factures el Sr. García
ha dit que fa més de quinze dies que estan firmades, i volen saber per què no es
paguen.

El Sr. García comenta que, si aquesta pregunta li haguessin fet a un examen, hauria
dit que el professor el volia suspendre perquè efectivament, si no li dóna les dades de
quines factures són i quins proveïdors protesten, li resulta molt difícil contestar-li. Allò
que li pot dir és que la resta de companys del govern municipal saben perfectament
que s'efectua un control cada quinze dies de quins regidors tenen factures pendents
de firmar, amb un llistat que se li facilita des d’Intervenció. Informa que ha minvat molt
el nombre de factures que tenien inicialment respecte al que tenen ara, baixaran més.
Li  pareix  que  tenen  problemes amb els  subministraments  d’electricitat,  dels  quals
FENOSA no els envia ni la factura. Això no obstant, no li consta cap altre tipus de
reclamació; esmenta que, si és un fet puntual, una errada la pot tenir qualsevol, però
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que en tot cas és una pregunta que en sortir d’aquí en privat formularà directament a
Intervenció, que li diguin quines factures tenen. Comenta que aquest regidor no estava
acostumat a haver d'encalçar proveïdors perquè presentassin les factures per complir
de  la  forma  més  acurada  possible  amb  les  normes  de  pagament  que  els  vénen
imposades de Madrid; és a dir, allò que no havia viscut mai és haver de demanar per
favor als proveïdors que els presentin la factura, i estan en aquest trànsit. Exposa que
altra gent feia provisió de material per tenir factures pagades al final d’any i que sí que
és curiós que s’ha de córrer per pagar les factures, i els regidors cada temporada, de
dos  dies,  tres  o  cada  setmana  saben  que  se’ls  diu  que  treguin  les  factures
presentades i que les firmin. Ara bé, amb la firma electrònica i el seu funcionament ja
n'hi ha, però creu que estan millorant. De totes maneres, li demana que, si sap d'algun
proveïdor  que  s’hagi  quedat  sense  cobrar  de  forma  puntual,  ho  comuniqui  a
Intervenció o a Tresoreria, que també controlen la situació, i se li pagarà puntualment,
perquè gràcies a aquests 14 milions d’euros que el Partit Popular va deixar en els
bancs –que ja no són tants, perquè han hagut de pagar moltes factures– no hi ha per
què un proveïdor no pugui cobrar en una periodicitat molt breu. Per tant, li prega que
els faci arribar aquesta informació. Conclou que, si els diu qui és el que no ha pogut
cobrar, es posaran en marxa.

El Sr. Batle li dóna l’enhorabona per la feina que fa.

El Sr. García diu que en nom d’Independents d’Inca li ho agraeixen.

El  Sr.  Torres comenta que,  per  felicitar  la seva feina,  vol  dir-li  que hi  ha registres
d’entrada de proveïdors que no cobren. Comenta que ell mateix ha mirat si les duien,
però no les porten; si no, li hauria donat la seva còpia per facilitar la seva feina perquè
el proveïdor cobri a més aviat possible, en vistes a aquesta col·laboració. Recalca que
hi ha registres d’entrada i que ell s’hi ha remès amb relació als referits proveïdors que
no cobren.

El  Sr.  García  comenta  que est  demanant  les  factures,  però  que no tenen factura
electrònica per pagar més aviat. Comenta al Sr. Torres que imagini fins a on arriba la
seva preocupació, però que n’hi ha que no tenen Internet.

36. Han rebut queixes que s’ha repartit malament el tema dels tributs municipals, que hi  
ha  hagut  gent  que  no  ha  rebut  la  informació  o  que  ha  rebut  càrrecs  que  no  li
pertocaven. Comenta que no sap si ha passat res especial aquest any, o no ho han
detectat o tenen constància.

El  Sr.  García  diu  que  enguany  allò  únic  especial  que  ha  passat  de  què  tenen
constància  –a  part  d'errades  puntuals–  és  d'una  persona  que  ha  patit  aquesta
conseqüència. Creu que només és una a un carrer, no tenen constància de res més,
comenta  que el  repartiment  d’aquesta  correspondència  no el  fa  l’Ajuntament  ni  el
dirigeix.  Informa que s'hi  varen posar  en contacte i  que deu ser  una qüestió  molt
puntual. Exposa que l’única complicació o situació que hi hauria hagut enguany és que
es notificava allò que feia referència a la modificació de valors cadastrals i els rebuts
de les contribucions d’enguany,  cosa que creava una certa confusió perquè no se
sabia  si  era  el  taló  de  contribució  o  la  modificació.  Indica  que,  respecte  a  la
comparació, hi ha hagut gent que ha demanat si no havien dit que la contribució havia
de minvar un 30 %, perquè ho rebia tot a la vegada. Ara bé, si el grup Partit Popular es
refereix a un fet puntual, a un carrer puntual i a una persona concreta que es va trobar
amb més paperetes de les habituals dins les bústies o en aquell carrer, comenta que
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s’ha pogut donar el cas, però que ells només tenen un control determinat.  De totes
formes, comenta que si algú no ha rebut la informació, l’ATIB, que és qui gestiona
aquesta qüestió, li entregarà còpia perquè després quan vulgui anar a pagar hi pugui
anar amb tota tranquil·litat. Des d’aquí també vol dir que aquell que no hagi rebut la
documentació  que  no  pensi  que  no  ha  de  pagar;  encara  que  no  la  rebi,  que  es
preocupi d’anar a pagar perquè, si ho fa fora de termini, haurà de pagar amb recàrrec.
És a dir, el grup Partit Popular va instaurar –no sap si ells o ja es feia anteriorment–
aquest avís, però ja és simplement un avís que no rebre'l no exonera de la falta de
pagament.

El  Sr.  Torres  diu  que els  ha  convençut.  Comenta  que elaboraran un llistat  de  les
incidències que els han fet arribat i l'hi facilitaran. Explica que ells no parlaven de la
modificació, sinó dels tributs.

El  Sr.  García expressa que no només s’ha referit  als  avisos dels  pagaments dels
tributs d’enguany.

El Sr. Torres comenta que hi ha gent que està preocupada, perquè no ho ha rebut,
perquè han rebut càrrecs que no eren seus. Informa que els ho han manifestat i que
per aquest motiu en deixen constància.

37. Volen saber com està l’expedient de reclamació patrimonial de l’incident que hi va
 haver amb els bombers a la Festa de l’Aigua. Han vist en el registre d’entrada un
informe emès pels bombers. N'han demanat una còpia i no hi han pogut accedir; volen
saber com està aquest expedient.

El Sr. Batle prega que li'n donin una còpia i demana al Sr. Secretari si vol intervenir.

El  Sr.  Secretari  manifesta que efectivament  ha  arribat  aquest  informe i  que estan
estudiant la resolució.

El Sr. Torres demana si li poden fer arribar una còpia de l’informe, l’han demanat a
Secretaria i el devia tenir ell.

El Sr. Secretari comenta que la hi farà arribar.

El Sr. Torres demana qui l’estudia, si els serveis jurídics municipals o la companyia
d'assegurances, demana si no tenen una assegurança de responsabilitat.

El Sr. Secretari respon que sí, però que la resolució la fan ells.

38. En relació amb el muret de l’avinguda dels Reis Catòlics, els volen felicitar –no sap a
qui  adreçar la seva felicitació– per la seva instal·lació.  Comenta que a les xarxes
socials  s’ho han passat  d'allò més bé;  no ha vist  la seva foto,  fa  referència a "la
llumenera" que el va posar i més la que el va llevar, perquè pareixia que era una cosa
històrica i al final era un error garrafal. Espera la seva contesta.

Respon el Sr. García. Està molt content que li faci aquesta pregunta. Comenta que és
una pregunta que també han formulat per escrit  i  que estava convençut que farien
aquí, per tant, espera que li doni per contestada la pregunta escrita i la verbal amb la
resposta que li farà a continuació.
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El Sr. Torres demana si és que no contestarà a les preguntes per escrit que li faran.

El Sr. García respon que les que intueix, que són d’urgència i que no poden esperar al
Ple. Comenta que les hi contestaran, però, si li fa il·lusió que les hi contesti per escrit,
no hi té cap problema.

El Sr. Torres comenta que ho diu perquè al primer Ple li va contestar per escrit i els va
fer il·lusió que els donàs la resposta, però ara veu que ja no.

El Sr. García diu que li pot contestar com li faci més il·lusió, que si vol arxivar les seves
preguntes per escrit les contestarà per escrit, si les vol arxivar en vídeo, li contestarà
en el Ple, com vulgui. Per tant, l’alegra que faci aquesta pregunta perquè ara ja estan
tots  d’acord que enrajolar  la voravia ja no és problema, que està ben enrajolada,
debat acabat i conclòs. El Sr. García diu que el Sr. Torres sap, perquè històricament ho
sap,  que  aquest  regidor  mai  ha  estat  partidari  d’actuacions  de  ferro  rovellat.  Així
doncs, li sap greu, no és una llumenera qui va decidir posar ferro rovellat allà. Afirma
que no és ell i, per tant, no es fa el responsable d’assumir aquest qualificatiu, però ni
ell ni els que varen decidir posar-ho. Varen activar amb aquesta situació les xarxes
socials, i ha de reconèixer que la divisió era molt evident. Vol agrair també la seva
col·laboració tot procurant que la televisió se’n faci ressò també, i es pogués gravar i
filmar aquesta qüestió, la qual al final es va entendre que no tenia tanta importància
com la que se li volia donar. La majoria de veïnats varen manifestar que no era una
actuació adequada, estrictament tècnica, manifesta que li sap greu.

El Sr. Torres demana si hi ha informes.

El Sr. García respon que de caire verbal. Des del punt de vista estrictament tècnic,
comenta que dos tècnics es varen posar d’acord, però suposa que no dubta que mai
ha estat partidari del ferro rovellat. Recorda quan el Partit Popular va col·locar ferro
rovellat per tot Inca amb la Sra. Payeras, regidora i bona amiga seva, sabia que quan
parlava de ferro rovellat ell sempre li posava emperons. No li va parèixer una decisió
encertada, i es va consensuar que potser allò millor era llevar-ho. Comenta que hi ha
hagut  moltes  mostres  d'afecte  cap  a  aquest  equip  de  govern  amb  la  decisió  de
retirar-ho i d’haver enrajolat la voravia. Per tant, creu que definitivament ha estat una
bona decisió i deixar-la com ha quedat. No sap si l’escrit  demanava per la qüestió
econòmica, informa que es va posar dues hores i es va llevar en dues hores, que un
horabaixa es va llevar i en un dematí es va posar. Ara bé, considera que es comença a
fer tard i que seria millor que no parlassin tant, però que, si vol continuar, no parlarà de
voravies.

El Sr. Torres diu que no el molesta.

El Sr. García afirma que a ell  tampoc, sobretot, si és el darrer que parla, li  va bé.
Comenta que tenen moltes voravies en males condicions, fora d’ús; per exemple, ja
que no hi ha arbres, calcula que la voravia de la carretera de Lloseta està sense fer
entre 40 i 45 anys, i que la voravia que du a l’Hospital és una retxa pintada al terra. És
a dir, hi ha molta feina que fer i entre tots la podrien dur endavant, més que fer una
conversa  sobre  una  decisió  nímia,  amb  una  ressonància  ínfima  fàcil  de  fer
l’equivocació i fàcil  d'esmenar-la, que és el cas del muret de ferro rovellat de Reis
Catòlics. Però, feta l’equivocació i esmenada, opina que endavant amb altres voravies
que estan molt pitjor.
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El Sr. Torres manifesta que està content que reconeguin l’equivocació, els agradaria
saber –en vista que van instal·lar muret perquè hi havia informes tècnics verbals– el
tècnic que va dissenyar el muret. Comenta que li demanarà per escrit que els informi
de qui és perquè vol parlar amb ell per saber com impedia l’accés dels vianants.

El Sr. Batle diu que el coneix, que també podia haver parlat amb ell fa anys pel que fa
al Mercat Cobert, la plaça de Mallorca, etc. 

El Sr. Torres demana al Sr. García on és el muret.

El Sr. García respon que deu ser a la nau municipal. Concretament esmenta que no és
un muret,  que són caixons de ferro rovellat.  Comenta que estan parlant  de peces
cúbiques.

El Sr. Torres insisteix a demanar on és.

El Sr. García torna a dir que deu ser a la nau de la brigada municipal.

El Sr. Torres l'adverteix que controli el material perquè després desapareix.

El  Sr.  García respon que,  si  han de sospitar,  sospitaran.  En aquest  ajuntament la
veritat és que han desaparegut moltes coses, voreres, pedres... que saben on són i
d'altres que no ho saben. 

El Sr. Torres diu que ara li preocuparà molt més on és el muret.

El Sr. García diu que demà se'n preocuparà ell.

Al Sr. Torres li pareix perfecte.

39. Ara que ve la festa de Tots Sants i difunts, no entenen com és que no s’ha actuat amb 
celeritat respecte a l’assumpte de les tombes del cementiri, que pareix que és un tema
urgent i necessari. Haurien pogut fer exactament el mateix que en el bar del Sallista,
amb informes verbals i escrit, haurien pogut donar una solució i tenir totes aquestes
tombes arreglades. A dia d'avui els consta que han instal·lat tota una sèrie de rètols,
suposa que serà molt significatiu aquests dies que passegin pel cementeri veure que
reclamen als propietaris que vénguin a arreglar la seva tomba. Considera que la data
no és gens encertada i que haurien pogut actuar d’una manera més contundent o més
accelerada al respecte.

El Sr. García, com a expressió d’una certa ironia simpàtica, li accepta l’exposició de la
pregunta, però com a qüestió de fons i expressió de la pregunta d’una forma ràpida
considera  que no té  ni  cap ni  peus.  Manifesta  que no veu quina  similitud  té  una
actuació  en  el  cementeri  municipal  amb  una  actuació  en  el  camp de  Sallista,  ell
personalment no la hi veu.

El Sr. Torres demana si les tombes les poden enfonsar. Demana que faci un informe i
actuï, amb un decret de Batlia com ha fet.

El  Sr.  Ferretjans demana la  paraula al  Sr.  Batle.  Manifesta  que les tombes estan
enfonsades i que fa molt de temps.
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El Sr. Torres contesta al Sr. Ferretjans que com el bar.

El Sr. Ferretjans demana com pot comparar el bar amb les tombes. 

El Sr. Ferretjans exclama que això és una vergonya.

El Sr. García diu que no accepta el plantejament de comparar una cosa amb l’altra.
Opina que és una pregunta absolutament desafortunada com poques s’han fet  en
aquest ple.

El Sr. Torres respon si ara és aquest regidor qui diu que fan preguntes desafortunades.

El Sr. Batle crida a l’ordre al Sr. Torres per dir-li que ara té l’ús de la paraula del Sr.
García i que després digui el que vulgui.

El Sr. García explica per què és desafortunada la pregunta. Primer, per allò que ha dit
el  regidor  encarregat  del  cementeri.  L’estat  en què s’han trobat  totes les teulades
d’aquestes tombes és deplorable, i no els consta que amb caràcter general en molts
d’anys s’hi hagués actuat. Comenta que ells no taparen una tomba amb un plàstic,
sinó que la va tapar el  grup municipal  Partit  Popular,  i  allà estava tapada amb un
plàstic. Pel que fa a identificació de titulars, propietari i persones que paguen, explica
que  s’ha  hagut  de  fer  una  feinada  per  identificar  titulars  i  propietaris  de  tombes.
Informa que s’ha aprofitat aquest dia per posar un paper a les tombes perquè, a les
que no està clar el títol de tombes, s’identifiquin, i ha donat resultat perquè ja hi ha
gent abans d’aquest dia tan assenyalat que s’ha posat en marxa a aclarir l'assumpte.
Exposa que el següent és elaborar el projecte –que ja està fet– del cost de reparació
de totes les teulades. El següent serà comunicar i tenir una reunió amb els propietaris,
per explicar quina és l’actuació que es durà a terme, que és substituir tota la coberta
perquè està amb una situació deplorable. Esmenta que es durà a terme en aquestes i
d'altres de la mateixa antiguitat, i que s’actuarà successivament en les unes i en les
altres,  creu que la  tramitació  que  s’està  fent  és  molt  encertada;  informa que han
substituït el plàstic negre que ells varen deixar per unes uralites, també provisionals de
cara que s’actuï. Manifesta que aquesta és l’actuació que està duent a terme el regidor
de cementiri. Diu que la pregunta és desafortunada perquè no té res a veure l’actuació
del  cementeri  ni  la  matèria  de  què  es  tracta  amb el  tema del  camp del  Sallista.
Respecte  al  camp del  Sallista,  lamenta  que  hagin  sortit  del  Ple  quan  han  parlat,
exposa que hi havia tots els informes tècnics, cap decisió política, tots els informes
tècnics que advertien de la necessitat d’actuar, i que per això s’ha actuat. Aquí no hi ha
cap informe tècnic que parli d'imminent perill i tant de bo que no succeeixi res. Allò que
està  clar  és  que  està  programat  com  s’ha  d’actuar  i  s’actuarà.  Afirma  que  totes
aquestes situacions de nínxols quedaran reparades i que en els quatre anys esperen
que cap d’aquestes teulades presenti cap tipus de perill, perquè totes presenten la
mateixa situació de deficient estat de conservació. Considera que, si a una persona de
vegades li fa gràcia fer comentaris amb una certa càrrega d’ironia i cinisme, creu que
en un tema de cementeri no se’n pot fer cap. Opina que allò que és necessari és
reparar el  mal  estat  en què es troben les dites tombes i  afirma que el  regidor de
Cementeri ho té present des del primer dia i arribarà al final. Ara bé, la qüestió està
que l’actuació municipal  és més lenta d’allò que els  regidors que acaben d’arribar
voldrien, però l’actuació és lenta perquè ni hi ha un padró de tombes actualitzat ni
saben efectivament qui  paga els rebuts,  perquè es paguen a nom de persones ja
difuntes, ni moltes qüestions d’aquestes que es depuraran; reitera que es posaran al
dia,  s’informatitzaran i  donaran una realitat  més directa d’allò que és la gestió del
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cementeri municipal, no en tenen cap dubte. Dóna les gràcies al Sr. Batle per confiar
en la labor del  seu equip de cara a la gestió  del  cementiri  d’una forma molt  més
acurada d’allò que s’ha fet fins ara.

El Sr. Torres afirma que li agradaria que quedàs constància una vegada més que no
poden qualificar les seves preguntes, que ells com a grup municipal fan les preguntes
que entenen que els pertoca, així ho diu la llei, així els empara la llei i evidentment, si
els molesta que facin preguntes, demana que els ho diguin clarament i no en faran.
Allò que no pot ser és que cada vegada que facin una pregunta hi hagi algun regidor
que  faci  un  comentari  si  aquesta  pregunta  és  inapropiada,  si  no  és  encertada  o
desafortunada. Per altra banda, aclareix –dirigint-se al Sr. García– que ell no ha parlat
amb gens d’ironia quan li ha formulat la pregunta. Li ha dit si han actuat en un cas amb
un expedient de perillositat, d’urgència; haurien pogut actuar en el mateix cas respecte
a les tombes. Conclou que aquesta és la seva opinió, que no és compartida amb ells i
que això no és vergonyós, adreçant-se al Sr. Ferretjans.

El Sr. Ferretjans diu que fa més de quatre anys que aquestes tombes estan així.

El Sr. Torres diu al Sr. Ferretjans que ell governa i ha de prendre decisions, que ell té
la responsabilitat i que, si s’ha de passar tota la legislatura dient què han fet, no faran
preguntes.

El Sr. Batle respon que ho diu per aclarir, perquè es refereix a cada pic que ell fa una
pregunta, que no és cada vegada que ell fa una pregunta. 

El Sr. Torres diu que cada Ple.

El Sr. Batle comenta que és cada pic que fa una pregunta i que, a més, a cada Ple els
diu allò mateix. Li diu que el Sr. Torres pot fer les preguntes, a més, ja li ho va dir a la
reunió de portaveus. Exposa que ell  pot fer les preguntes que ell  vulgui, les que li
presenten i les que ell vulgui. Però, tampoc no dirigeixi l’altre costat si cataloguen una
pregunta d’una manera o d’una altra. Ja li va dir per què va sortir i per què ell vol
deixar aquesta imatge que ells no li volen deixar fer preguntes. Vol que quedi ben clar
que no és així, que pot fer totes les preguntes que vulgui. No els posen cap limitació,
només faltaria. Han de fer les preguntes que ells vulguin, la seva acció de control i de
dur  endavant  la  seva  acció  d'oposició.  Manifesta  que  ara  allò  que han de fer  és
complir les regles de pregunta-resposta i comenta que cada vegada que al Sr. Torres
no li va bé una resposta que se li dóna sempre hi té alguna cosa a dir. Només li diu
que  ell  pot  fer  les  preguntes  que  vulgui,  però  sempre  amb  una  regla,  que  és
pregunta-resposta.

El Sr. Torres respon que accepten les regles sempre que no els contestin amb altres
coses.

El Sr. Batle diu que cadascú que contesti el que trobi que hagi de respondre.

El Sr. Torres afirma que no pot contestar allò que no ha demanat.

El Sr. García comenta –amb tot afecte– que el Sr. Torres confon el pregunta-resposta
amb el fet que ell fa la pregunta i es fa la resposta. El Sr. Torres a ell li va recordar
moltes vegades: “És que vostè vol que li contestin allò que vostè vol“, a la qual cosa ell
sempre li deia que no, i ell aquí pareix que vol que li contestin allò que ell vol. El Sr.
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García creu que ha estat molt clar en el sentit que no es pot comparar una cosa amb
l’altra i que aquesta pregunta li pareix desafortunada. Sempre ha considerat que hi ha
assumptes que no s’han de debatre en el Ple, i aquest tema del cementeri és d’una
especial sensibilitat, més per a unes persones que per a les altres. Considera que no
pot ser que ells no puguin dir que una cosa que fa anys que està en mal estat i que la
resoldran, i que això el molesti i no puguin parlar que estan del mal estat perquè no
s’han  solucionat  abans;  si  ell  se  sent  perjudicat  per  la  forma  de  contestar  les
preguntes, li sap greu, però ell li ha contestat què en pensen, allò que pensa el Sr.
Ferretjans, el  que pensa l’equip de govern,  i  creu que el  cementiri  estava en una
situació bastant deficitària en molts d’aspectes que intentaran solucionar. Si no han de
dir que estava en situació deficitària per la seva gestió, doncs no ho diran, però no per
això deixaran de dir la veritat.

El  Sr.  Batle  demana  al  grup  municipal  del  Partit  Popular  si  té  més  preguntes  a
formular.

El Sr. Torres respon que no.

El Sr. Batle, abans d’acabar la sessió, vol desitjar unes bones Fires: Primera, Segona i
Tercera Fira, bones festes de Santa Maria la Major; un bon Dijous Bo a tots, i sobretot els
diu que queden tots convidats i convidades a tots els actes que organitzen des d’aquest
ajuntament.

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