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PRESIDENT:

Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS:

Sra. María del Carmen Osés Ramos 
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Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
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Sr. Gabriel Frontera Borrueco
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SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTOR:

Sr. Antoni Cànaves Reynes

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
28  de  gener  de  2016,  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
Osés  Ramos,  Sr.  Sebastián  Oriol  Díaz,
Sr. Jaume Tortella Cànaves, 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.
Felix Sánchez Díaz, Sr. Antoni Rodríguez
Mir, Sra. Alice Weber, Sr. Gabriel Frontera
Borrueco, Sr. Àngel García Bonafè, Sra.
Maria  Francisca  Barceló  Truyol
(s'incorpora  en  el  moment  indicat  a
l'acta), 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  l'interventor  Sr.
Antoni  Cànaves  Reynes  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 23 DE DESEMBRE
DE 2015

El  Sr.  Batle  demana als  assistents  si  hi  ha  cap  observació  per  formular  a  les  actes
esmentades.

El Sr. Torres comenta que el seu vot serà negatiu en aquest cas, ja que entenen que l'Acta
no reflecteix el que va passar al darrer Ple. Explica que no entraran a discutir-ho, sinó que
el seu vot serà en contra, ja que tenen l'àudio i han comprovat una sèrie de qüestions, en
especial la intervenció del Sr. Aguilar. Així doncs, hi han decidit votar en contra.

Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l'Acta de la sessió de 23 de desembre de
2015, que s’aprova amb 14 vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per
Inca, Independents d’Inca i  Proposta per les Illes Balears, i  5  vots  en  contra  del  grup
municipal del Partit Popular.

El Sr. Batle comenta que, abans de continuar amb el següent punt de l'acta de l'ordre del
dia, en primer lloc vol donar la benvinguda al nou interventor de la corporació, Sr. Antoni
Cànaves Reynés, i desitjar-li que tengui molts d'èxits.

Intervé el Sr. Torres, qui explica que ja li ha donat la benvinguda a nivell personal, però
que també la hi pot donar públicament. Expressa que li ha dit que tengui molt d'èxit a
nivell laboral, que ajudi l'equip de govern i que l'Ajuntament d'Inca, que en definitiva és el
responsable de la  gestió  i  del  municipi,  també tengui  èxit,  ja  que confien en la  seva
experiència i en els seus coneixements, en uns temps tan difícils com els que viuen, amb
les lleis  que controlen a nivell  municipal,  tal  com pot  corroborar  el  regidor  d'Hisenda.
Finalitza dient que queden a la seva disposició i que sigui benvingut, i el feliciten.

El Sr. Batle dóna les gràcies al Sr. Torres i vol fer una petició d'una modificació de l'ordre
del dia, la qual seria que una de les urgències –una proposta de Batlia– es pogués passar
al  punt  següent,  atès que la persona a qui  s'hi  ha de fer aquesta menció per motius
personals s'ha d'absentar del Ple de manera urgent, per la qual cosa demana permís a
tots els portaveus per saber si accepten la modificació de l'ordre del dia.

El Sr.  Torres comenta que per la seva banda no hi ha cap problema en l'alteració de
l'ordre del dia perquè es pugui duu a terme aquesta menció a la persona homenatjada.

2. PROPOSTA DE BATLIA PER RECONEIXER AL SR. GABRIEL PIERAS LA SEVA
LABOR COM A CRONISTA OFICIAL DE LA CIUTAT DURAHNT 30 ANYS.

Atès que la proposta 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 (19).



Els reunits consideren la Proposta de Batlia per al reconeixement del Sr. Gabriel Pieras de
data 27 de gener del 2016, la qual transcrita textualment diu:

“L'historiador anglès George Macaulay Trevelyan va dir:  'Si  un pogués reviure per als
altres algunes de les antigues i complexes intrigues, mortes i cobertes de teranyines, i
insuflar alè i caràcter en els noms morts i en els rígids retrats; això, al meu entendre, és
història.' En aquest sentit la tasca d'un cronista oficial se centra a treure de l'oblit el que
alguns experts denominen intrahistòria, tots aquests fets que al llarg dels anys han format
l'ADN d'un poble. A Inca, mirant-ho amb perspectiva, poder comptar als darrers 30 anys
amb  Gabriel  Pieras  Salom;  ha  estat  un  fet  molt  positiu,  per  la  implicació,  els
coneixements, la rigorositat i l'amor cap a la nostra ciutat.

El dia 1 de febrer de 1986 l'Ajuntament d'Inca va nomenar Gabriel Pieras com a cronista
oficial d'Inca. A Pieras se li encomana la tasca de defensar els valors culturals i històrics,
promoure la recerca sobre la ciutat i, a més, assessorar el consistori de tot plegat. La seva
elecció es va fer per les característiques i coneixements que Gabriel Pieras té sobre la
població, la història i el patrimoni del municipi.

Després de 30 anys, es pot afirmar que desenvolupa i ha desenvolupat aquesta tasca
amb rigor i seriositat. El cronista ha destacat pel seu caràcter independent, el seu esforç
per  mobilitzar  una realitat  i  uns objectius per  impulsar a  treballar  sobre la  història i  a
revitalitzar l'actualitat. Una feina que s'ha vist enriquida amb més de 15 obres sobre la
història  i  la geografia  de la  ciutat.  Paral·lelament ha realitzat  una tasca de difusió  de
diferents iniciatives de promoció que s'han duit a terme des de l'Ajuntament.

Com a divulgador i investigador de la història local, Gabriel Pieras ha esdevingut un pilar
on recolzar-se a l'hora de donar a conèixer els valors del poble d'Inca, de la seva gent i
dels seus costums. Gràcies a la tasca de l'actual cronista oficial s'ha aconseguit dar valor
a nombroses qüestions de caràcter cultural o social. Tot això sempre té una utilitat; així
com deia l'hispanista Paul  Preston:  'Qui  no coneix la  seva història  està condemnat a
repetir els seus errors.'

Amb l'esperit d'agrair per una data tan assenyalada la inestimable contribució que Gabriel
Pieras Salom ha tengut envers la memòria històrica de la nostra ciutat i  la promoció i
recuperació de la cultura i el patrimoni locals, la corporació municipal acorda:

PRIMER. Reconèixer al Sr. Gabriel Pieras Salom la seva labor com a cronista oficial de la
ciutat durant aquests darrers 30 anys.

SEGON. Manifestar al Sr. Gabriel Pieras Salom l'agraïment i la felicitació del consistori.”

Durant la lectura de la Proposta per part del Sr. Batle s'incorpora a la sala plenària el Sr.
Jerez.

El Sr. Batle fa entrega d'un obsequi al Sr. Pieras.

El Sr. Pieras comenta que sense l'equip de regidors no hauria estat res, ja que sempre
s'ha sentit emparat pel Sr. Pons, el Sr. Fluxà, el Sr. Armengol, el Sr. Rotger, el Sr. Torres i



ara pel Sr. Moreno. Explica que ha estat una persona privilegiada per estimar una història
i per poder haver treballat de gust. Vol recordar a la Sra. Tarragó la il·lusió amb què han
treballat les rajoletes, tasca molt senzilla i fàcil, però que han duit a terme amb gran afecte
i amor. Comenta que tot plegat ha estat fruit dels presents, atès que es ve treballant des
de  l'any  1973  amb  el  Sr.  Fluxà;  vol  recordar  que  aleshores  el  Sr.  García  ja  era  al
consistori.

Demana disculpes per haver interromput l'ordre del dia del Ple, però en el dia d'avui té un
compromís: fer de padrí del cronista oficial del poble de Búger, Mn. Joan Pons, i afegeix
que d'aquí un mes està convidat al poble de Selva. Finalitza donant-los les gràcies perquè
es continuï coneixent el passat d'Inca, perquè tots són fruit  d'un passat, i  el  d'Inca és
massa gloriós per oblidar-lo, ja que ell personalment estima moltíssim Inca; vol tornar a
donar-los les gràcies perquè també tots ells en són protagonistes.

Intervé el Sr. Torres, qui li vol felicitar el Sr. Pieras i tota la seva família. Comenta que ha
estat una persona que ha vetlat  pel  patrimoni  i  per la  ciutat  d'Inca,  i  que en aquests
moments no són capaços de valorar la feina que ha realitzat, però està molt segur que la
història d'Inca el posarà en el lloc que li pertoca. Evidentment en el dia d'avui se li està
fent una mostra més de l'afecte i el respecte que li té la ciutat d'Inca. Finalitza la seva
intervenció donant-li l'enhorabona per part del grup municipal del Partit Popular.

Intervé el Sr. Rodríguez, qui comenta que com a regidor de Cultura li  vol  agrair tot el
temps que fa que hi és, que en ell ha pogut trobar una crossa i una persona que en tot
moment li ha donat un consell i una paraula, i ja ho era abans de ser el Sr. Rodríguez
regidor  de  l'equip  de  govern  quan  estava  al  grup  de  l'oposició,  sempre  el  trobaven.
Conclou donant les gràcies al Sr. Pieras. 

El Sr. García comenta que no s'han de posar nostàlgics, que el Sr. Pieras va començar
abans  que  ell  i  se'l  va  nomenar  cronista  oficial  quan  el  Sr.  García  ja  estava  en  el
consistori, igual que amb ell; recorda que ell mateix tenia els cabells també més negres
que ara. Afirma que ha après molt darrere ell, ja que li ha facilitat moltes informacions i
dades històriques  de  la  ciutat,  per  tal  motiu  confia  que  el  Sr.  Pieras  pugui  continuar
endavant i ell al darrere seu fent feina per Inca, perquè considera que ho tenen en comú.
Afegeix que el Sr. Pieras va ser mestre en el Col·legi Beat Ramon Llull i expressa el seu
desig que seguesqui endavant, i ell també continuarà darrere seu amb l'estimació a Inca.
Finalitza la seva intervenció donant-li les gràcies.

Intervé el Sr. Ferrà, qui en primer lloc vol donar l'enhorabona al flamant cronista d'Inca.
Comenta que fa 30 anys ell personalment no era per l'Ajuntament i tenia el cabells més o
manco com els té ara. Simplement vol donar-li les gràcies i reconèixer la feina que ha duit
a terme, i exposa que durant aquests 30 anys ningú hi ha reclamat ni hi ha posat cap
inconvenient, perquè considera que ha estat satisfactòria per a tothom. Espera que això
continuï així per molts d'anys més i li dóna les gràcies.

El Sr. Batle agraeix als portaveus de tots els grups municipals les facilitats que han donat
per a la modificació de l'ordre del dia, a més de per donar suport a aquesta proposta, la
qual ja no considera una proposta de Batlia, sinó de tot el consistori i de tota una ciutat, al
reconeixement de 30 anys de feina per Inca del Sr. Gabriel Pieras i Salom.



Seguidament  es  passa  a  votar  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia de reconeixement i
felicitació al Sr. Pieras per la seva labor com a Cronista Oficial de la Ciutat d'Inca durant
aquests darrers 30 anys.

3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.664 AL 1.714 DE
2015 I DEL NÚM. 1 AL 52 DE 2016

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.664 al 1.714 del 2015 i del núm. 1 al 
52 de 2016.

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

4.  PROPOSTA  DE  BATLIA  PER  MODIFICAR  LA  DATA  DE  CELEBRACIÓ  DE
DETERMINATS PLENS ORDINARIS DURANT 2016

Atès que aquesta Proposta de Batlia no ha estat dictaminat per cap comissió, cal aprovar
la  seva  inclusió  a  l’ordre  del  dia  mitjançant  votació  i  n’esdevé  el  següent  resultat:
unanimitat (20).

Els  reunits  consideren  la  Proposta  de  Batlia  per  modificar  la  data  de  celebració  de
determinats plens ordinaris durant 2016, de data 25 de gener, que transcrita textualment
diu:

“Analitzades les dates que, atenent a les normes aplicables, correspon celebrar els plens
ordinaris durant el present any 2016, per a un millor funcionament es considera adient
modificar la data de celebració de determinats plens ordinaris, per la qual cosa s'eleva a la
consideració del Ple de l'Ajuntament la següent PROPOSTA D'ACORD:

Determinar que el Ple ordinari del mes d'agost tendrà lloc el dia 8 de setembre a les 19.30
hores i que el Ple ordinari del mes de desembre se celebrarà el dia 22 de desembre a les
19.30 hores.”

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia per modificar la data
de celebració de determinats plens ordinaris durant 2016.

5.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA TARIFA DE
TRACTAMENT DE LLOTS DE DEPURADORA

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).



Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit Popular sobre la tarifa de
tractament de llots de depuradora, de data 25 de gener, que transcrita textualment diu:

“El Consell de Mallorca, en ple celebrat el 14 de gener de 2016, va aprovar una pujada de
la tarifa de tractaments de llots de depuradora.

La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica
en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i
mesures tributàries, en el seu article 18 fa referència als llots d'estacions depuradores i
estableix que en el procediment d'aprovació d'aquesta tarifa específica s'ha de garantir,
en tot cas, la participació dels productors dels llots, que són les entitats gestores de les
estacions depuradores d'aigües residuals, i s'ha de calcular segons els costs reals del
tractament dels llots, sense incloure altres conceptes.

Aquesta pujada de les taxes pot suposar en darrer terme una pujada del cànon de
sanejament de les aigües, cosa que en principi provocarà un augment en els rebuts.

La nova tarifa de fangs per al 2016 ha estat aprovada inicialment, sense compliment
del que estableix l'art. 18 de l'esmentada llei 13/2012, sense comunicar prèviament i
donar audiència a l'Ajuntament en el seu procés d'elaboració, només donant el mateix
termini per presentar al·legacions que tenen els ciutadans i empreses en general.

Entenem que és obvi que si la Llei 13/2012 preveia en un article, en concret l'art. 18.2,
garantir que els productors de fangs participessin en el procés d'aprovació de la tarifa,
no  es  referia  al  termini  ordinari  d'al·legacions,  sinó  a  la  possibilitat  de  revisar  els
expedients  de  la  tarifa  i  revisar  els  costos  efectius  d'aquesta,  per  a  poder  fer
aportacions si fos el cas, abans de la seva aprovació definitiva.

Així  mateix,  destacar que des del  Consell  de Mallorca han tramitat  aquesta pujada
impositiva al·ludint a la necessitat de recalcular la taxa, però, ni l'empresa que realitza
el tractament ni  els productors havien demandat en cap moment el  seu augment o
recàlcul.

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD

PRIMER. L'Ajuntament  d’Inca  insta  el  Consell  de  Mallorca  que  paralitzi  l'aprovació
inicial  de  la  tarifa  de  fangs  i  que  torni  a  iniciar  el  procediment  ajustant-se  al  que
determina la Llei 13/2012.

SEGON. L'Ajuntament d’Inca insta el Consell de Mallorca a la congelació de la tarifa de
fangs.

TERCER.  En cas que es dugui a terme aquesta pujada definitivament, l’Ajuntament
d’Inca insta el Govern de les Illes Balears que sigui la Direcció General de Recursos
hídrics la que assumeixi els costs.”

Durant la intervenció del Sr. Frontera la Sra. Horrach s'absenta de la sala plenària.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular i n’esdevé el següent



resultat: set (7) vots a favor dels grups municipals del Partit Popular i i Proposta per les
Illes, deu (10) vots en contra dels grups municipals del PSIB-PSOE i MÉS per Inca, i
dos (2) vots d'abstenció del grup municipal dels Independents d'Inca. 

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  rebutjada  la  Moció  presentada  pel  grup
municipal del Partit Popular sobre la tarifa de tractament de llots de depuradora.

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ DE
L'IMPOST DEL TURISME SOSTENIBLE

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(19).

Els  reunits  consideren  la  Moció  del  grup  municipal  del  PSIB-PSOE  relativa  a  la
implantació de l'impost  del  turisme sostenible,  de data 25 de gener,  que transcrita
textualment diu:

“L’impost del  turisme sostenible serà un tribut directe i  propi  de les Illes Balears amb
caràcter finalista, que gravarà les estades que fan les persones a allotjaments turístics i
habitatges que es comercialitzen turísticament a les Illes Balears, i també a embarcacions
de creuer que facin escala a la nostra Comunitat. 

Aquest  nou  tribut  serà  una  de  les  claus  per  a  aconseguir  que  la  nostra  principal
indústria,  el  turisme,  mantingui  la  seva  competitivitat  i  que  la  seva  activitat  sigui
compatible  amb  el  nostre  principal  patrimoni:  el  territori.  De  la  mateixa  manera,
generarà les condicions adequades per repartir de forma més sostenible i beneficiosa
econòmicament l'arribada de visitants.

L'impost del turisme sostenible gravarà les estades a establiments d’allotjament hoteler,
apartaments  turístics,  allotjaments  de  turisme  rural,  albergs  i  refugis,  hostatgeries,
empreses turisticoresidencials, hostals, hostals residència, pensions, posades, cases
d’hostes i campaments de turisme o càmpings, habitatges objecte de comercialització
d’estades turístiques i els susceptibles d’inscripció, així com a la resta d’establiments i
habitatges als quals la normativa autonòmica atorga la qualificació de turístics. De la
mateixa manera, també s'aplicarà als habitatges objecte de comercialització d’estades
turístiques que no compleixin els requisits establerts a la normativa autonòmica i no
siguin susceptibles d’inscripció i a les embarcacions de creuer turístic quan fan escala a
un port de les Illes Balears.

Els  fons  recaptats  es  destinaran  al  finançament  d'actuacions  que  tenguin  com  a
objectiu la protecció, preservació i recuperació del medi natural, rural i marí, la millora
de la qualitat i la competitivitat del sector turístic, el foment de la desestacionalització, la
creació de producte turístic i promoció turística, el desenvolupament d’infraestructures
relacionades  amb  el  turisme sostenible,  la  recuperació  i  rehabilitació  del patrimoni
històric  i  cultural,  l'impuls  de  projectes  de  recerca  científica,  desenvolupament  i
innovació  tecnològica  (R+D+I)  que  contribueixin  a  la  diversificació  econòmica  o
relacionats amb l’àmbit turístic, i la millora de la formació i la qualitat de l’ocupació del
sector turístic.



Les prioritats seran fixades per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, formada,
com a mínim, per representants de les conselleries competents en matèria de turisme,
d’hisenda, d’economia i de medi ambient de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i  per representants dels consells insulars, dels ajuntaments per
mitjà de les associacions que els representen, dels agents socials i econòmics, i de les
entitats que es determinin, particularment les de caràcter mediambiental.
Aquesta comissió elaborarà un pla anual d’impuls del turisme sostenible, amb criteris
d’equilibri territorial.

Segons l’esborrany presentat pel Govern de les Illes Balears, el client que s’allotja a
aquests establiments és qui merita l’impost. Però qui ha de satisfer l’importa –que serà
d'entre 0,5 € i 2 € segons establiment i categoria en temporada alta, i d'entre 0,25 € i 1
€ en temporada baixa– són els titulars de les empreses que gestionen allotjaments,
habitatges o embarcacions que allotgen els contribuents.

Per  tots  aquests motius exposats,  el  grup municipal  del  PSIB-PSOE presenta  a la
consideració del Ple d’aquesta corporació la següent proposta d’acord: 

1. El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Inca  manifesta  la  necessitat  que  la  principal  indústria
d'aquesta terra, el turisme, mantingui la seva competitivitat, i que la seva activitat sigui
compatible amb la sostenibilitat del nostre territori.

2. El Ple de l'Ajuntament d'Inca dóna el seu suport a la implantació d'un impost del turisme
sostenible, tal com es fa a altres destinacions turístiques, per tal d'assolir els objectius de
competitivitat i sostenibilitat, comptant amb la solidaritat dels turistes cap a la terra que els
acull.”

Durant l'exposició de la Moció per part del Sr. Tortella s'incorpora a la sala la Sra. Horrach.

El Sr. García vol presentar una esmena a la Moció, la qual seria: “Sol·licitar a tots els
grups que puguin donar el vot favorable a la imposició d'aquesta taxa que es contempli
d'una forma específica o més particular quins puguin ser els interessos d'una ciutat com la
seva, no turística, però rebre d'una forma més directa els beneficis d'aquesta recaptació.”

Durant la primera intervenció del Sr. Frontera s'incorpora a la sala la Sra. Barceló.

El  Sr.  Torres comenta que com a Partit  Popular  volen fer  4  esmenes a la  proposta
presentada, no sap com ho ha de dir, però volen fer propostes en positiu a la Moció, les
quals consideren que poden millorar moltíssim el  suport  a aquest  impost  de turisme
sostenible per si  s'arriba a implantar. Són les següents: 1. Participació directa de les
administracions  locals  perquè  puguin  intervenir  directament  en  la  inversió  en  el  seu
municipi. 2. Eliminació de l'impost en temporada baixa. 3. Eliminació de l'impost en els
creuers. 4. Que la recaptació de l'impost s'invertesqui a impulsar projectes d'investigació
científica que desenvolupin investigació tecnològica, els quals contribuesquin a millorar la
sostenibilitat dins l'àmbit turístic. 

Continua dient  que temen molt  que en lloc  d'invertir  en  aquest  àmbit  faran escoles,
hospitals i altres coses que no tenen relació amb l'àmbit turístic, ja que l'esborrany de la
Llei no ho deixa clar. Per tal motiu comenta que, si la voluntat de l'Ajuntament és donar



suport a aquest impost, creuen que les aportacions realitzades pel Partit Popular d'Inca
serien per millorar substancialment la seva aplicació, perquè es garantiria que els doblers
recaptats anirien a l'àmbit turístic i sobretot a la participació dels municipis.

El Sr. Batle respon al Sr. Torres que no comparteixen part del discurs fet per la seva part,
ja  que ells  són defensors d'aquest  impost  i  volen que es pugui  aplicar  al  més aviat
possible,  i  també  sol·licitar  que  Inca  sigui  un  municipi  que  pugui  participar  en  el
repartiment dels projectes que es puguin realitzar a traves de l'ingrés del dit impost.

Quant a les esmenes presentades pel Partit Popular, el Sr. Batle manifesta que no estan
d'acord amb l'eliminació de l'impost en temporada baixa ni amb el tema dels creuers,
perquè considera que aquest turisme no tendrà cap problema a pagar el  referit  petit
impost. Amb relació a l'esmena de la millora ambiental, exposa que ja està contemplada a
la Llei  i,  respecte al  primer punt,  li  poden dir que hi votaran a favor perquè va amb
concordança amb la presentada pel grup dels Independents d'Inca.

El Sr. Batle demana al Sr. Torres si vol que la seva primera esmena es pugui redactar
conjuntament amb l'esmena presentada pel Sr. García.

El Sr. Torres no hi posa cap objecció.

La redacció de l'esmena quedaria així: «Sol·licitar que els recursos que s'obtinguin amb
l'impost de turisme sostenible puguin revertir en inversions a municipis no turístics, tot
promovent una discriminació positiva a favor d'aquests municipis en la distribució dels
recursos,  en  tant  que,  des  de  perspectives  diferents  als  municipis  turístics,  també
fomenten o coadjuven l'activitat turística»

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació l'esmena conjunta proposada pel grup municipal dels Independents d'Inca i el
Partit  Popular,  i  n’esdevé  el  següent  resultat:  denou  (19)  vots  a  favor  dels  grups
municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca, Més per Inca i el Partit Popular, i dos
(2) vots d'abstenció del grup municipal de Proposta per les Illes.

En  aquests  moments  se  sotmeten  a  votació  les  3  esmenes  proposades  pel  grup
municipal del Partit Popular i n'esdevé el següent resultat: sis (6) vots a favor del grup
municipal  del  Partit  Popular,  tretze  (13)  vots  en  contra  dels  grups  municipals  del
PSIB-PSOE, Independents d'Inca, Més per Inca i  dos (2) vots d'abstenció del grup
municipal de Proposta per les Illes.

Es passa a votar la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a
favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca, MÉS per Inca,, (6)
vots en contra del grup municipal del Partit Popular i dos (2) vots d'abstenció del grup
municipal de Proposta per les Illes.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció esmenada la Moció del grup
municipal del PSIB-PSOE relativa a la implantació de l'impost del turisme sostenible, del
següent contingut literal:

“L’impost del turisme sostenible serà un tribut directe i propi de les Illes Balears amb
caràcter finalista, que gravarà les estades que fan les persones a allotjaments turístics i



habitatges que es comercialitzen turísticament a les Illes Balears, i també a embarcacions
de creuer que facin escala a la nostra comunitat. 

Aquest  nou  tribut  serà  una  de  les  claus  per  a  aconseguir  que  la  nostra  principal
indústria,  el  Turisme,  mantingui  la  seva  competitivitat  i  que  la  seva  activitat  sigui
compatible  amb  el  nostre  principal  patrimoni:  el  territori.  De  la  mateixa  manera,
generarà les condicions adequades per repartir de forma més sostenible i beneficiosa
econòmicament l'arribada de visitants.

L'impost del turisme sostenible gravarà les estades a establiments d’allotjament hoteler,
apartaments  turístics,  allotjaments  de  turisme  rural,  albergs  i  refugis,  hostatgeries,
empreses turisticoresidencials, hostals, hostals residència, pensions, posades, cases
d’hostes i campaments de turisme o càmpings, habitatges objecte de comercialització
d’estades turístiques i els susceptibles d’inscripció, així com a la resta d’establiments i
habitatges als quals la normativa autonòmica atorga la qualificació de turístics. De la
mateixa manera, també s'aplicarà als habitatges objecte de comercialització d’estades
turístiques que no compleixin els requisits establerts a la normativa autonòmica i no
siguin susceptibles d’inscripció i a les embarcacions de creuer turístic quan fan escala a
un port de les Illes Balears

Els  fons  recaptats  es  destinaran  al  finançament  d'actuacions  que  tenguin  com  a
objectiu la protecció, preservació i recuperació del medi natural, rural i marí, la millora
de la qualitat i la competitivitat del sector turístic, el foment de la desestacionalització, la
creació de producte turístic i promoció turística, el desenvolupament d’infraestructures
relacionades  amb  el  turisme sostenible,  la  recuperació  i  rehabilitació  del patrimoni
històric  i  cultural,  l'impuls  de  projectes  de  recerca  científica,  desenvolupament  i
innovació  tecnològica  (R+D+I)  que  contribueixin  a  la  diversificació  econòmica  o
relacionats amb l’àmbit turístic, i la millora de la formació i la qualitat de l’ocupació del
sector turístic.

Les prioritats seran fixades per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, formada,
com a mínim, per representants de les conselleries competents en matèria de turisme,
d’hisenda, d’economia i de medi ambient de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i  per representants dels consells insulars, dels ajuntaments per
mitjà de les associacions que els representen, dels agents socials i econòmics, i de les
entitats que es determinin, particularment les de caràcter mediambiental.

Aquesta comissió elaborarà un pla anual d’impuls del turisme sostenible, amb criteris
d’equilibri territorial.

Segons l’esborrany presentat pel Govern de les Illes Balears, el client que s’allotja a
aquests establiments és qui merita l’impost. Però qui ha de satisfer l’importa –que serà
d'entre 0,5 € i 2 € segons establiment i categoria en temporada alta, i d'entre 0,25 € i 1
€ en temporada baixa– són els titulars de les empreses que gestionen allotjaments,
habitatges o embarcacions que allotgen els contribuents.

Per  tots  aquests motius exposats,  el  grup municipal  del  PSIB-PSOE presenta  a la
consideració del Ple d’aquesta corporació la següent proposta d’acord: 

1. El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Inca  manifesta  la  necessitat  que  la  principal  indústria



d'aquesta terra, el turisme, mantingui la seva competitivitat, i que la seva activitat sigui
compatible amb la sostenibilitat del nostre territori.

2. El Ple de l'Ajuntament d'Inca dóna el seu suport a la implantació d'un impost del turisme
sostenible, tal com es fa a altres destinacions turístiques, per tal d'assolir els objectius de
competitivitat i sostenibilitat, comptant amb la solidaritat dels turistes cap a la terra que els
acull.

3. Sol·licitar que els recursos que s'obtinguin amb l'impost de turisme sostenible puguin
revertir en inversions a municipis no turístics, tot promovent una discriminació positiva a
favor d'aquests municipis en la distribució dels recursos, en tant que, des de perspectives
diferents als municipis turístics, també fomenten o coadjuven l'activitat turística.”

7.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A LA INCORPORACIÓ
DE CLÀUSULES SOCIALS A LES CONTRACTACIONS AMB L'AJUNTAMENT D'INCA

Els reunits consideren la Moció del grup municipal socialista relativa a la incorporació
de clàusules socials a les contractacions amb l'Ajuntament d'Inca, de data 25 de gener,
la qual transcrita textualment diu:

“Entre les principals preocupacions dels ciutadans de nostre municipi, com passa a la
generalitat  del  país,  es  troba  el  problema  de  l'atur  i  la  manca  d'ocupació  amb
condicions dignes.

Es tracta  d'una demanda natural  atesa la  situació  de  crisi  en  la  qual  ens trobem
immersos i el seu efecte en els alts nivells d'atur que patim, situació que s'agreuja si
considerem les diferents reformes laborals, que no han fet altra cosa que empitjorar
les  condicions  de  treball  i  abaratir  els  costos  de  l'acomiadament,  així  com  les
retallades que hi ha hagut pel que fa a la percepció de la prestació per desocupació o
del subsidi, un cop esgotat el període de percepció del primer.

A Inca tenim prop d'un 20 % d'aturats. Una situació molt complicada per a molts de
ciutadans que duien molts de mesos buscant un lloc de treball, en ocasions, fins i tot
després de la pèrdua del subsidi d'atur un cop complert el seu període de percepció.

Sempre hem defensat que l'Administració local no ha de ser aliena al drama social de
la  desocupació.  Encara  que  el  seu  paper  sigui  reduït,  pot  exercir  un  significatiu
protagonisme en la generació d'ocupació estable i de qualitat a través de diverses
actuacions, ja que el nostre Ajuntament genera activitat econòmica de manera directa
i indirecta.

Així, des del nostre grup municipal volem plantejar la necessitat d'incloure clàusules
socials en la contractació d'obres, serveis i subministraments mitjançant procediment
obert.

Tractem d'aconseguir que les empreses adjudicatàries d'aquests contractes comptin
amb un percentatge de treballadors i treballadores amb una relació laboral estable i
que l'adjudicació del contracte suposi per a l'empresa la generació d'ocupació i, atès



el cas que s'incrementi el nombre de contractes indefinits, així com la inserció laboral
de treballadors amb discapacitat i aturats de llarga duració.

Per  tot  l'exposat,  el  grup  municipal  socialista  a  l'Ajuntament  d’Inca  presenta  els
següents ACORDS a la consideració del Ple Municipal: 

1.  Encarregar  als  serveis  tècnics  de  l'Ajuntament  l'estudi  i  redacció  de  clàusules
socials que es puguin incloure en els plecs de contractació d'aquest Ajuntament, amb
la  finalitat  d'afavorir  aquelles  empreses  licitadores  en  els  procediments  oberts  de
contractació  que  comptin  amb  una  proporció  mínima  de  treballadors  en  la  seva
plantilla amb una relació laboral indefinida, així com aquelles que amb l'adjudicació del
contracte  incrementin  la  proporció  de  contractes  indefinits  o  generin  ocupació,  en
aquest cas valorant la contractació de majors de 45 anys i aturats de llarga duració.

2.  Així  mateix,  considerar les empreses licitadores de més de 50 treballadors que
compleixin  amb  la  reserva  del  2  %  dels  llocs  de  treball  per  a  persones  amb
discapacitat. 

3. Considerar en els plecs de contractació que les empreses licitadores no hagin estat
sancionades en ferm per incompliments molt greus en matèria de seguretat i salut en
el treball. 

4. Adquirir el compromís d'aplicar als nous plecs tècnics en la contractació mitjançant
procediment obert d'aquestes clàusules socials.

5. Establir que a partir de l'aprovació de la present proposta no es prorrogaran els
contractes vigents que no hagin comptat en els plecs tècnics del concurs públic amb
les esmentades clàusules socials.”

Intervé el Sr. Frontera, qui comenta que estan a favor d'aquesta moció, per la qual
cosa el seu vot hi serà favorable; però, hi volen presentar una petita esmena, la qual
seria  que,  «a  la  contractació  de  la  prestació  de  determinats  serveis,  l'Ajuntament
avaluarà la possibilitat d'utilitzar la figura del contracte reservat per a centres especials
de treball»

Intervé el Sr. Torres, qui anuncia que el seu grup també votarà a favor de la Moció,
però hi volen afegir un punt que va en relació amb el que ha dit el Sr. Frontera. Matisa
que no es tracta d'una esmena, però que es deu que varen detectar que el Govern
havia fet  un acord de Consell  de Govern el  18 de desembre,  el  qual  era fixar  el
percentatge  mínim  del  3  %  de  reserva  al  dret  de  participació  als  procediments
d'execució de determinats contractes als centres especials d'ocupació, a les empreses
d'inserció i als programes d'ocupació protegida. Informa que dit acord es va publicar
en el Butlletí de la Comunitat Autònoma núm. 184 del 19 de desembre del 2015, i creu
que és molt similar al que proposava el Sr. Frontera. Conclou dient que no està gaire
d'acord amb l'exposició de motius de la Moció, però que no vol entrar en detalls, ja
que considera que el més important són els punts d'acords. 

La Sra. Fernández comenta que no ha llegit els punts d'acord de la Moció, perquè hi
hauran  de  fer  una  esmena,  atès  que  una  vegada  realitzada  una  consulta  al  Sr.
Secretari municipal va sorgir un dubte sobre el punt número 5, que podia complicar un



poc les coses perquè les empreses que poguessin prorrogar. Esmenta que les dites
empreses en el  seu moment varen haver d'assumir un plec de condicions i  que a
l'hora de prorrogar no és viable fer un canvi de plec; per aquest motiu se sol·licita
l'eliminació del punt 5 de les propostes d'acord i, per altra banda, tant en els punts 2 i
3 volen afegir que tot això es farà dintre de les possibilitats legals que puguin tenir.
Finalitza agraint les esmenes presentades tant per les persones amb discapacitat o
amb risc d'exclusió, a més de donar-los les gràcies, perquè considera que aquest fet
ajudarà que les empreses participin en la millora de la qualitat dels llocs de feina, del
treball digne i així com en la reinserció dels treballadors. 

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar  les  esmenes presentades pels  grups municipals  de MÉS per  Inca i  el  Partit
Popular, i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (21).

Es passa a votar l'esmena presentada pel grup municipal del PSIB-PSOE i n'esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).

Es  passa  a  votar  la  Moció  esmenada  del  grup  municipal  socialista  i  n’esdevé  el
següent resultat: unanimitat (21).

Atès  el  resultat  de  la  votació,  es  declara  aprovada  la  Moció  esmenada  del  grup
municipal socialista relativa a la incorporació de clàusules socials a les contractacions
amb l'Ajuntament d'Inca, del següent contingut literal:

“Entre les principals preocupacions dels ciutadans del nostre municipi, com passa a la
generalitat  del  país,  es  troba  el  problema  de  l'atur  i  la  manca  d'ocupació  amb
condicions dignes.

Es tracta d'una demanda natural donada la situació de crisi en la qual ens trobem
immersos i el seu efecte en els alts nivells d'atur que patim, situació que s'agreuja en
considerar les diferents reformes laborals, que no han fet altra cosa que empitjorar les
condicions de treball i abaratir els costos de l'acomiadament, així com les retallades
que hi  ha hagut  pel  que fa  a la  percepció  de  la  prestació  per  desocupació  o del
subsidi, un cop esgotat el període de percepció del primer.

A Inca tenim prop d'un 20 % d'aturats. Una situació molt complicada per a molts de
ciutadans que duien molts de mesos buscant un lloc de treball, en ocasions, fins i tot
després de la pèrdua del subsidi d'atur un cop complert el seu període de percepció.

Sempre hem defensat que l'Administració local no ha de ser aliena al drama social de
la  desocupació.  Encara  que  el  seu  paper  sigui  reduït  pot  exercir  un  significatiu
protagonisme en la generació d'ocupació estable i de qualitat a través de diverses
actuacions, ja que el nostre Ajuntament genera activitat econòmica de manera directa
i indirecta.

Així, des del nostre grup municipal volem plantejar la necessitat d'incloure clàusules
socials en la contractació d'obres, serveis i subministraments mitjançant procediment
obert.



Tractem d'aconseguir que les empreses adjudicatàries d'aquests contractes comptin
amb un percentatge de treballadors i treballadores amb una relació laboral estable i
que l'adjudicació del contracte suposi per a l'empresa la generació d'ocupació i, atès
el cas que s'incrementi el nombre de contractes indefinits, així com la inserció laboral
de treballadors amb discapacitat i aturats de llarga duració.

Per  tot  l'exposat,  el  grup  municipal  socialista  a  l'Ajuntament  d’Inca  presenta  els
següents ACORDS a la consideració del Ple Municipal: 

1.  Encarregar  als  serveis  tècnics  de  l'Ajuntament  l'estudi  i  redacció  de  clàusules
socials que es puguin incloure en els plecs de contractació d'aquest Ajuntament, amb
la  finalitat  d'afavorir  aquelles  empreses  licitadores  en  els  procediments  oberts  de
contractació  que  comptin  amb  una  proporció  mínima  de  treballadors  en  la  seva
plantilla amb una relació laboral indefinida, així com aquelles que amb l'adjudicació del
contracte  incrementin  la  proporció  de  contractes  indefinits  o  generin  ocupació,  en
aquest cas valorant la contractació de majors de 45 anys i aturats de llarga duració, i
que tot això es farà dintre de les possibilitats legals que puguin tenir.

2.  Així  mateix,  considerar les empreses licitadores de més de 50 treballadors que
compleixin  amb  la  reserva  del  2  %  dels  llocs  de  treball  per  a  persones  amb
discapacitat, i que tot això es farà dintre de les possibilitats legals que puguin tenir.

3. Considerar en els plecs de contractació que les empreses licitadores no hagin estat
sancionades en ferm per incompliments molt greus en matèria de seguretat i salut en
el treball. 

4. Adquirir el compromís d'aplicar als nous plecs tècnics en la contractació mitjançant
procediment obert d'aquestes clàusules socials.

5. A la contractació de la prestació de determinats serveis, l'Ajuntament avaluarà la
possibilitat d'utilitzar la figura del contracte reservat per a centres especials de treball.

8. MOCIONS URGENTS

A.  NOMENAMENT  DEL  REPRESENTANT  DE  L'AJUNTAMENT  D'INCA  A
L'ASSEMBLEA GENERAL DE COLONYA CAIXA POLLENÇA

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

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE per al nomenament
del  representant  de  l'Ajuntament  d'Inca  a  l'Assemblea  General  de  Colonya  Caixa
Pollença, de data 28 de gener, la qual transcrita textualment diu:

“En data 22 de desembre de 2015, registre d'entrada núm. 14.831, Colonya Caixa
Pollença comunica que, amb motiu de l'inici del procés renovador d'òrgans de govern



de  l'entitat,  correspon  a  aquest  ajuntament  nomenar  un  representant  i  el  seu
corresponent suplent, per un període de 4 anys, a l'Assemblea General de l'entitat.

Vist el règim d'incompatibilitats per exercir aquest càrrec, la qual cosa impossibilita el
nomenament d'un càrrec polític electe i d'alts càrrecs de l'Administració, es considera la
conveniència  de  nomenar  el  Sr.  Antoni  Llompart  Llobera,  persona  inquera  amb
capacitat reconeguda dins el món bancari.

En  conseqüència,  se  sotmeten  a  la  consideració  del  PLE DE L'AJUNTAMENT les
següents PROPOSTES D'ACORD:

Primer. Nomenar el Sr. Antoni Llompart Llobera, amb DNI núm. 41.389.191R, com a
representant del Ajuntament d'Inca a l'Assemblea General de Colonya Caixa Pollença.

Segon. Notificar a l'entitat aquest nomenament.”

El Sr. Torres s'absenta de la sala plenària.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a
votar  la  Moció  del  grup municipal  socialista  del  PSIB-PSOE  i n'esdevé el  següent
resultat: unanimitat (20).

Atès el  resultat de la votació, es declara aprovada la  Moció del grup municipal del
PSIB-PSOE per al nomenament del representant de l'Ajuntament d'Inca a l'Assemblea
General de Colonya Caixa Pollença.

9. PRECS I PREGUNTES

La Sra. Tarragó s'absenta de la sala plenària.

Intervé el Sr. Jerez, del grup municipal del Partit Popular, qui, en primer lloc, vol agrair
les respostes a un parell de preguntes que varen realitzar, a part de demanar major
celeritat a les que hi ha pendents i a les que puguin sortir en les diferents comissions,
per tal  de poder  dur a terme la seva tasca d'oposició  amb la màxima d'informació
possible.

1. Estan en el mes de gener i no han tengut de moment cap comentari ni esborrany del
pressupost de 2016. Entenen que el pressupost del 2015 que tant es va criticar no és
tan dolent, perquè en aquests moments és el que el grup de govern té prorrogat, però
sí que els agradaria saber per a quan tenen previst presentar el de 2016.

El  Sr.  García  comenta  que  tenen  previst  dur-lo  primer  a  una  Comissió  d'Hisenda,
perquè puguin tenir la informació prèvia, i posteriorment serà elevat a Ple.

El Sr. Jerez demana si la seva previsió és durant el mes de febrer.

El Sr. García respon que segurament sí, perquè en el mes de gener ja no és possible. 

2. Li agradaria saber per a quan tenen previst convocar la Junta de Seguretat.



El Sr. Batle respon que aquesta és una de les 92 preguntes que han estat contestades
per escrit. Informa que a hores d'ara tan sols queda un registre que està pendent d'un
informe tècnic, i tal com han informat el seu portaveu que no li queda cap resposta per
contestar,  per la qual  cosa vol  donar les gràcies a tots els membres de l'equip de
govern per la màxima implicació en les preguntes que els poguessin fer per part del
partit  de  l'oposició,  tot  reiterant  que  és  per  tal  que  el  grup  de  l'oposició  pugui
desenvolupar la seva tasca amb el  màxim d'informació.  Afirma que li  pot contestar
verbalment el que han respost per escrit: que es varen posar en comunicació amb el
capità de la Guàrdia Civil  d'Inca i  que en el  moment que tenguin tots els informes
elaborats –li han comunicat que serà dins el primer trimestre de 2016– es convocarà la
Junta de Seguretat d'Inca.

3. En relació amb la ronda nord, han sentit per diverses notícies a premsa que en breu
està prevista la publicació d'un nou esborrany de projecte. Atès que ja han passat set
mesos,  volen saber si  tenen previst  el  nou esborrany o, si  no és,  així  quan tenen
previst disposar-ne.

El Sr. Batle comenta que durant el mes de juliol varen tenir la primera reunió amb el
president del Consell de Mallorca i amb la consellera de Territori i Carreteres Mercedes
Garrido. Informa que fins al dia d'avui han mantingut moltes conversacions respecte a
qüestions de tècnics i enginyers, els quals són les persones encarregades de presentar
les propostes sol·licitades pel grup de govern, com és l'eliminació d'un tram, amb la
reducció  de  l'impacte  ambiental  i  de  consum  de  territori,  amb  la  reducció  de  les
macro-rotondes que estaven dissenyades en el projecte i sobretot amb la petició de la
reducció dels carrils de 4 a 2 més els vials. Exposa que durant el mes de febrer tenen
prevista  una  reunió  amb els  enginyers  del  Consell  de  Mallorca  al  departament  de
Territori i Carreteres a la qual els informaran de la viabilitat de les propostes que se'ls
han sol·licitat.

4. Han tengut coneixement dels problemes amb l'enllumenat dels veïnats de la zona del
carrer de Mancor, sa Pota del Rei, Sant Bartomeu i Sant Antoni. Volen saber si és per
alguna cosa en concret i si tenen constància del que succeeix.

El Sr. García respon que no li costa que n'hi hagi moltíssims. Indica que en el carrer de
sa Pota del Rei hi ha 2 fanals que no s'encenen; en el carrer de Mancor hi va haver
una aturada general fa dos dies, la qual va ser arreglada el mateix vespre; en el carrer
de Sant Bartomeu hi ha 3 fanals que no s'encenen, els quals s'han de canviar. Afirma
que  el  problema  d'aquest  fet  és  un  projecte  descomunal  iniciat  d'una  forma
descomunal amb una previsió de feina de dos mesos, i a dia d'avui encara no està
finalitzat. Manifesta que això ha condicionat la supervisió de tot l'enllumenat d'Inca, tant
de l'antic com del modern, i amb les seves revisions pertinents. Informa que en aquests
moments estan a la fase de passar les connexions de les instal·lacions, i continuaran
tenint  un  projecte  més  clar  entre  projecte  nou  més  enllumenat  antic,  aquest  fet
produeix als tècnics municipals una situació de descontrol, un “descontrol“ controlat.

Afirma que la majoria d'aquestes situacions es produeixen per un problema puntual de
diferencials, perquè s'han de produir talls per fer les revisions, i de forma general hi ha
fanals que no s'encenen, ja que no tots els que hi ha a Inca són LED de baix consum,
sinó que s'ha actuat simultàniament a distintes zones en els fanals nous i els antics.



Comenta que aquest és un projecte que va deixar en marxa l'antic govern i que l'estan
continuant, un projecte que es va començar per novembre de 2014 i havia de tenir una
durada de 2 mesos. Exposa que estan en el 2016 i encara continua, però tenen la
confiança que per febrer estaran fetes totes les revisions. Conclou que en definitiva el
problema que  hi  ha  amb l'enllumenat  ve  derivat  del  dit  projecte  i  que  els  tècnics
municipals estan fent un gran esforç perquè no es convertesqui en una situació no
desitjada; ell personalment no dubta que arribarà a bon port. 

El Sr. Jerez demana al Sr. García si una vegada finalitzada la feina per part dels tècnics
quedarà arreglat el problema de l'enllumenat.

El Sr. García respon que, si el seu projecte va ser bo, ha de quedar tot arreglat.

El Sr. Jerez interromp per dir que els projectes són dels tècnics municipals, ja que ell
personalment no fa projectes.

El Sr. García li  comenta que la decisió d'execució d'aquell projecte d'una forma tan
extensa va ser bona, no dubta que els tècnics el duran a bon terme; li comenta que el
seu grup no va fer  el  projecte,  però ells  tampoc,  i  que allò  que estan fent  ara és
continuar el projecte, el qual ja en el seu dia consideraven ambiciós i que no es podria
dur a terme en el període de 2 mesos. Indica que el temps els ha donat la raó, per
desgràcia, ja que estarien encantats que tot funcionàs perfectament i així haurien pogut
felicitar els tècnics pel seu magnífic projecte.

5. Han tengut alguna queixa i han pogut comprovar personalment que el punt verd del
polígon no compleix l'horari dels caps de setmanes. Volen saber quin n'és el motiu, si
hi ha hagut algun canvi.

La Sra. Barceló li respon que no li costa que hi hagi hagut cap queixa, que no els ha
arribat i que el servei té el mateix horari que hi ha hagut sempre.

El Sr. Jerez interromp per dir que no li pot concretar el dia, però que el Sr. Torres hi va
anar un cap de setmana i estava tancat.

La Sra. Barceló comenta que l'horari és de dilluns a diumenge de 9.00 h a 21.00 h i
que els diumenges al migdia es tanca de les 14.00 a les 16.00 h per anar a dinar. No
sap si el Sr. Torres hi va anar dins aquest horari i hi ha pogut haver una confusió, però
el que més l'estranya és que no han rebut cap queixa; això no obstant, ho tendran en
compte.

El Sr. Jerez li comenta que simplement ho fan perquè l'usuari no es pugui trobar en
aquesta situació.

6. Amb referència a la gestió del manteniment, comenta que han pogut veure que en el
Facebook  de  l'Ajuntament  en  aquestes  darreres  setmanes  han  proliferat  diverses
queixes amb relació a la neteja, com és el cas del parc de la zona de General Luque o
el tema d'uns carrers amb vidres, etc. Per tal motiu els insta, per tal de no abaixar la
nota d'un 8, que estiguin pendents, a més d'agrair als ciutadans que emprin aquest
sistema per informar l'Ajuntament; ara bé, tenen constància que fa setmanes que han
avisat i que per part de l'Ajuntament no s'ha actuat.



La Sra. Barceló explica que ella personalment en cap moment s'ha posat aquesta nota
de 8, entre altres coses perquè ella no se'n posarà cap, en tot cas la hi posaran els
ciutadans, i per altra banda, el manteniment en aquests moments no el considera de 8.
Ara bé, el seu objectiu és poder arribar-hi. Diu al Sr. Jerez que repassi a les actes que
el que ella va dir, amb referència a un 8, era sobre el pla de xoc. Recorda que li varen
demanar quina nota posaria a la feina que s'estava duent a terme i que es continua
fent a les diverses zones d'Inca, la qual torna a repetir que va dir que era un 8, però
que també era veritat que la podien millorar perquè hi ha zones molt afectades a les
quals així i tot no era suficient. Reitera que el 8 no se'l va posar ella, li torna a comentar
que repassin les actes.

El Sr. Jerez li respon que ells estarien encantats de posar-li un 9 en la neteja de la
ciutat i que en el dia d'avui el seu grup no està parlant per criticar la neteja, perquè
entenen i saben que és molt complicat, i el que volen fer és un prec o un suggeriment
perquè prenguin nota d'aquestes queixes perquè les puguin millorar. Expressa que el
seu grup estaria encantat que en finalitzar la legislatura li poguessin posar no un 8,
sinó un 9 o un 10, perquè en definitiva tots volen un manteniment de la ciutat fantàstic.

La  Sra.  Barceló  comenta  que  espera  que  sí  i  vol  comentar-li  que  de  l'escrit  del
Facebook en relació amb els vidres ja fa molt de temps, i varen realitzar una actuació
al respecte. Recorda que li varen comentar que sí que hi havia vidres, però l'alarma
que s'havia creat era desmesurada i es varen retirar; són fets que es produeixen molt
sovint i no són a pocs llocs.

7.  Volen saber  quin és el  motiu  pel  qual  no es continuen els  projectes  dels  camins
escolars.

El  Sr.  García  respon  que  sí  que  es  continuen  i  que  fins  i  tot  han  mantingut
conversacions amb les escoles per part de la Regidoria de Medi Ambient. Informa que
diversos centres varen optar per ajornar-los i que d'altres camins que ja estaven en
marxa  han  tengut  dificultats  per  continuar  amb la  seva  aplicació;  això  no  obstant,
afirma que no han deixat de costat aquest tema, que s'hi està fent feina i que tant per
part de l'Àrea de Medi Ambient com la d'Educació tenen la intenció que es tornin a
posar en marxa.

El Sr. Jerez comenta que de moment estan aturats.

El Sr. García comenta que no, ja que s'estan fent gestions perquè funcionin. 

8. Amb relació a la zona Wi-Fi, volen saber si ja està arreglada i, si no és així, quan
tenen previst solucionar aquest problema.

El Sr. Frontera explica que hi havia un conveni amb Ibered, una empresa denunciada
per  l'Ajuntament  a  causa  de  mesos  de  no  funcionament  des  de  l'inici  de  la  nova
legislatura, i que a posteriori es van mantenir diverses converses amb empreses, entre
les quals estava aquesta, per crear un nou servei públic de Wi-Fi. Informa que les
properes setmanes tendran un sistema de Wi-Fi gratuït a tres llocs d'Inca, d'acord amb
la decisió presa per part de l'equip de govern: la plaça de l'Ajuntament, la plaça de Crist
Rei i la plaça del Bestiar, ja que consideraven que havien de tenir un criteri territorial i



que no només fos al centre d'Inca. Conclou que en breu es disposarà d'aquest servei
públic amb l'empresa Wifi Baleares.

El  Sr.  Jerez  demana si  han  signat  un  conveni  o  un  altre  document  amb aquesta
empresa, els agradaria tenir-ne una còpia.

El Sr. Frontera respon que li passaran una còpia del contracte.

9. Demana quins són els motius pels quals han arribat a la conclusió de la tala de 2
arbres al carrer de Mancor i d'un arbre de l'avinguda de Jaume II.

El Sr. García respon que, pel que fa als arbres del carrer de Mancor, simplement s'ha
fet perquè havien deixat d'existir, i en aquest punt vol dir que tenen una tasca molt
important de reposició d'arbres a tota la ciutat per la seva eliminació durant aquests
anys, la intenció de reposar-los és un dels reptes d'aquest grup. Quant a l'arbre de
l'avinguda  de Jaume II,  no  sap  si  es  refereix  al  que  l'han tallat  per  iniciativa  d'un
particular pel seu propi interès o a un altre arbre.

El  Sr.  Jerez  comenta  que  tenien  constància  d'aquest  i  que  varen  acudir  a  l'Àrea
d'Urbanisme a sol·licitar explicacions; li varen respondre que era així, però que li ho
contestarien per escrit.

El Sr. García l'interromp per indicar que a hores d'ara s'estan realitzant les gestions
necessàries per  obrir  l'expedient  corresponent  perquè,  si  és el  que pareix,  no s'ha
actuat d'una manera correcta.

10. Amb relació als contenidors de matèria orgànica, s'han adonat que a moltes zones
d'Inca han desaparegut. Volen saber si han estat retirats per l'Ajuntament o si se n'està
fent un ús privat.

La  Sra.  Barceló respon que no ha estat  una retirada,  sinó que és  una subtracció.
Explica que no és la primera vegada que passa i creu que aquest fet el seu grup el deu
conèixer més que ells. Continua dient que al llarg de la contractació n'han desaparegut
moltíssims;  és  un  contenidor  petit  i  molt  fàcil  de  moure,  i  en  aquestes  darreres
setmanes n'han patit unes sostraccions.

El Sr. Jerez demana si es reposaran.

La Sra. Barceló comenta que aquesta contractació està a punt de finalitzar i, ja que la
recollida d'orgànic no arriba a l'1 %, entenen que a hores d'ara dur a terme una inversió
amb contenidors  d'aquest  tipus  –que  no es  recuperarien  mai  perquè  amb la  nova
contractació està previst un contenidor diferent– seria antieconòmic, perquè han vist
que  la  recollida  d'aquesta  matèria  no  està  donant  els  resultats  esperats.  Ara  bé,
comenta que han estat parlant amb l'empresa per saber si disposen d'algun contenidor
a zones turístiques que no estiguin emprant  per utilitzar-lo fins que finalitzi la seva
contractació. 

El Sr. Jerez demana si han pogut esbrinar quines persones han realitzat la subtracció. 

La Sra. Barceló respon que són difícils de cercar, si no les troben en el moment…



El  Sr.  Jerez  la  interromp per  demanar  si  s'han adonat  que desapareixen molts  de
contenidors en el mateix dia. 

La Sra. Barceló comenta que no han tengut gaires subtraccions, que són un parell,
però sí han estat a una zona determinada, la del carrer de Mandrava i sa Pota del Rei, i
que ha fet la impressió que han estat més quantitat de contenidors.

Interromp el Sr. Jerez, qui comenta que a la zona de So na Monda que també en falten
un parell.

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