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PRESIDENT:
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les 19.50 hores del dia
25 de febrer 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
Oses 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, 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.

REGIDORS:
Sra. María del Carmen Osés 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
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

Actua com a secretari accidental el Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte. Hi assisteixen l'interventor Sr.
Antoni Cànaves Reynés i el tresorer
municipal Sr. Miquel Batle Vallori.

INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
TRESORER:
Sr. Miquel Batle Vallori
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Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i
per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les
sessions plenàries, la declara oberta.
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE GENER
DE 2016
1.

Vist que ni hi ha cap observació a formular, l'Acta es declara aprovada per unanimitat
(21).
2.

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 53 AL 160 DE

2016
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
S'acorda celebrar el debat dels punts núm. 3, 4 i 5 de manera conjunta.
DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL QUART
TRIMESTRE DE 2015
3.

Es dóna compte de l'estat d'execució pressupostària del quart trimestre de 2015, que
transcrit textualment diu:
“Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, dóna compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució
pressupostària del 4t trimestre de 2015, per donar compliment a les obligacions
contemplades a l'Ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de remissió d'informació previstes a la Llei orgànica d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.”
Els assistents se'n donen per assabentats.
DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I DE
TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2015
4.

Es dóna compte de l'estat de liquidació del pressupost i de tresoreria a 31 de desembre
de 2015, que transcrit textualment diu:
“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 31 de desembre de 2015.
Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament i dels seus organismes
autònoms a 31 de desembre de 2015.
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Estat de tresoreria de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms a data 31 de
desembre de 2015.”
Els assistents se'n donen per assabentats.
DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL QUART
TRIMESTRE DE 2015
5.

Es dóna compte del període mitjà de pagament del quart trimestre de 2015, que
transcrit textualment diu:
“Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, dóna compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del període
mitjà de pagament corresponent al quart trimestre de 2015, de conformitat amb l'Ordre
HAP/2015/2012, de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de remissió
d'informació previstes a la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i de conformitat amb allò previst a la disposició transitòria única
del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, en què es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques.”
Els assistents se'n donen per assabentats.
PROPOSTA DE LA BATLIA PER MODIFICAR SECCIONS D'UN DISTRICTE
ELECTORAL
6.

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per modificar seccions d'un districte
electoral, de data 17 de febrer de 2016, la qual transcrita textualment diu:
“Mitjançant escrit amb registre d'entrada núm. 2.660, de data 16 de febrer de 2016,
l'Oficina del Cens Electoral ens comunica que s'ha comprovat que la secció 03-001 té
menys de 500 electors espanyols, per la qual cosa és necessari reestructurar-lo per
complir amb l'art. 23.2 de la Llei orgànica del règim electoral general, que exigeix un
mínim de 500 electors i un màxim de 2.000. Manifesta que l'Ajuntament té fins al dia 1
de març de 2016 per fer les corresponents modificacions.
En atenció que aquest districte està situat en el col·legi electoral del Claustre de Sant
Domingo, s'ha analitzat la composició i situació de la resta de districtes i seccions que
estan adscrits a aquest col·legi, per fer una segregació i afegir-la al 03-001, per evitar
que els electors hagin de canviar de lloc a l'hora de votar.
Es considera que la millor opció és segregar una part del Districte 3 Secció 3.
El Districte 3 Secció 1 actualment conté els següents carrers:
Districte
3
3
3
3
3
3
3

Secció
1
1
1
1
1
1
1

Nom del carrer
BARTOMEU COC
BISBE CIMA
CAN VIDAL
ESPANYA
FONT
GLÒRIA
HOSTALS

Senars
Tot el carrer
Tot el carrer
Pareis
Pareis
Tot el carrer
Senars
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LLEVANT
MARTÍ METGE
MISTERI
ORIENT
PALMER
PARAIRES
PURESA
SANT BARTOMEU
SANTA MARIA LA MAJOR
SIRENA

Senars
Pareis
Tot el carrer
Pareis
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Pareis
Tot el carrer
Tot el carrer

El Districte 3 Secció 3 actualment conte els següents carrers:
Districte
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Secció
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nom del carrer
ARLES
BINIAMAR
BLANQUER
CAN DURETA
CORONA D'ARAGÓ
ESPANYA
GARROVES
JOVER
MANCOR
PARE RAFEL SERRA
POTA DEL REI
POU D'EN LLUC
QUETO
REI
SA MUNTANYETA
SAGRERA
SANT ABDON
SANT ANTONI
SANT BARTOMEU
PLAÇA DE SANT DOMINGO
SANT DOMINGO
SANT SEBASTIÀ

Tot el carrer
Pareis
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Senars
Pareis
Tot el carrer
Pareis
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Senars
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Senars
Pareis
Pareis
Tot el carrer

Es proposa la segregació dels següents carrers del Districte 3 Secció 3 per afegir-los al Districte
3 Secció 1:
Nom del carrer
CAN DURETA
QUETO
SANT SEBASTIÀ
FRA RAFEL SERRA
GARROVES
JOVER
SANT BARTOMEU
BINIAMAR
PLAÇA DE SANT DOMINGO
SANT DOMINGO

Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Pareis
Senars
De l'1 al 107
Del 2 al 32
Núm. 14, 16, 18 i 20
Núm. 15, 17 i 19
Del 2 al 18

De resultes d'aquest moviment el districte 03-001 queda amb 646 electors i el 03-003 queda en
754 electors.
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En conseqüència la Comissió Informativa d'Hisenda, a la seva sessió de dia 18 de febrer de
2016, acordar elevar a la consideració del Ple de l'Ajuntament les següents PROPOSTES
D'ACORD:
1. APROVAR la segregació dels següents carrers del Districte 3 Secció 3 per afegir-los al Districte
3 Secció 1:
Nom del carrer
CAN DURETA
QUETO
SANT SEBASTIÀ
FRA RAFEL SERRA
GARROVES
JOVER
SANT BARTOMEU
BINIAMAR
PLAÇA DE SANT DOMINGO
SANT DOMINGO

Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Pareis
Senars
De l'1 al 107
Del 2 al 32
Núm. 14, 16, 18 i 20
Núm. 15, 17 i 19
Del 2 al 18

2. APROVAR que la composició d'aquestes seccions serà ara la següent:
Districte

Secció

Nom del carrer

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BARTOMEU COC
BISBE CIMA
CA'N VIDAL
ESPANYA
FONT
GLORIA
HOSTALS
LLEVANT
MARTÍ METGE
MISTERI
ORIENT
PALMER
PARAIRES
PURESA
SANT BARTOMEU
SANTA MARIA LA MAJOR
SIRENA
CAN DURETA
QUETO
SANT SEBASTIÀ
FRA RAFEL SERRA
GARROVES
JOVER
SANT BARTOMEU
BINIAMAR
PLAÇA DE SANT DOMINGO

Senars
Tot el carrer
Tot el carrer
Pareis
Pareis
Tot el carrer
Senars
Senars
Pareis
Tot el carrer
Pareis
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Pareis
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Pareis
Senars
De l'1 al 107
Del 2 al 32
Núm. 14, 16, 18 i 20
Núm. 15, 17 i 19
Del 2 al 18

SANT DOMINGO

4

Districte
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Secció
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nom del carrer
ARLES
BINIAMAR
BLANQUER
CORONA D'ARAGÓ
ESPANYA
JOVER
MANCOR
POTA DEL REI
POU D'EN LLUC
REI
SA MUNTANYETA
SAGRERA
SANT ABDON
SANT ANTONI
SANT BARTOMEU
PLAÇA DE SANT DOMINGO

Tot el carrer
Del 34 al 998
Tot el carrer
Tot el carrer
Senars
Pareis
Pareis
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Tot el carrer
Del 107 al 999
Núm. 10

3. COMUNICAR els anteriors acords a l'Institut Nacional d'Estadística.”
Finalitzades les intervencions es passa a votar la Proposta i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per modificar
seccions d'un districte electoral.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA PER MODIFICAR
EL REGLAMENT MUNICIPAL DE PROTOCOL, HONORS, DISTINCIONS I PREMIS
7.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per modificar
el Reglament municipal de protocol, honors, distincions i premis, de data 18 de febrer de
2016, el qual transcrit textualment diu:
“Atès el Reglament de protocol, honors, distincions i premis de l’Ajuntament d’Inca,
aprovat inicialment pel Ple municipal de data 27 de març de 2009 i definitivament amb
la publicació al BOIB de data 3 d’octubre de 2009;
Atès que s'ha considerat modificar la reglamentació dels Premis Dijous Bo (articles 11,
13, 30-36), per tal de millorar-ne el funcionament i la participació;
Atesa la proposta acordada pel Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de
l’Ajuntament d’Inca, reunit en sessió ordinària de dilluns 25 gener de 2016, amb
l'objectiu expressat anteriorment;
La Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports, reunida en sessió ordinària de
dia 17 de febrer de 2016, dictaminà favorablement la següent proposta, que eleva a la
consideració del Ple municipal per a la seva aprovació:
1. Aprovar inicialment la proposta de modificació del Reglament de protocol, honors,
distincions i premis, respecte als articles 11, 13, 30-36, relatius a la regulació dels
Premis Dijous Bo, que tendran la següent redacció: (text modificat en negreta)
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"Article 11. Catàleg d’honors i distincions
L’Ajuntament d’Inca, en reconeixement d’especials mereixements, qualitats i
circumstàncies singulars que concorrin en els guardonats, podrà conferir els honors i
distincions següents:
a) Nomenaments honorífics:
1. Fill o Filla Il·lustre
2. Fill Adoptiu o Filla Adoptiva
3. Medalla de la ciutat d'Inca
b) Distincions honorífiques:
1. Premi Dijous Bo
2. Altres distincions honorífiques:
2.1. Dedicació de denominacions, monuments i plaques commemoratives a
vies públiques, complex urbà, entitats o instal·lacions municipals.
2.2. Llibre d’Honor.
2.3. Galeria de retrats fotogràfics dels batles de la democràcia.
c) Agermanaments"
"Article 13. Règim d’incompatibilitats
Cap personalitat política, mentre estigui en actiu, no podrà obtenir la distinció de
Medalla de la Ciutat i Premi Dijous Bo."
"Article 30. Premis Dijous Bo
L'Ajuntament podrà, sota la denominació Premi Dijous Bo, i amb la periodicitat que
consideri convenient, realitzar convocatòries per a atorgar aquests beneficis a favor de
persones, físiques o jurídiques, públiques o privades de qualsevol nacionalitat, com a
reconeixement exprés per la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats
amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una
trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.
Article 31. Finalitat
El Premi Dijous Bo tendrà una única denominació i podrà concedir-se a
aquelles persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol
nacionalitat que, des de diversos camps, hagin duit a terme una activitat en
benefici de la societat inquera, o hagin destacat de forma rellevant per la
seva aportació al progrés de la ciutat d’Inca.
Cada any es lliuraran els Premis Dijous Bo que es creguin oportuns.
Article 32. Contingut del Premi
El Premi Dijous Bo no tindrà dotació econòmica i consistirà en una peça artística
acompanyada d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.
Article 33. Beneficiaris
Podran ser beneficiàries del Premi les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els requisits que exigeixin les bases
de la convocatòria del Premi Dijous Bo; les persones beneficiàries no podran ser
càrrecs electes municipals.
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Article 34. Convocatòria del Premi
El Premi Dijous Bo requerirà una convocatòria pública, amb un acord plenari
prèviament adoptat a l'efecte, amb el quòrum de majoria simple, en el qual s'aprovaran
les bases reguladores de la convocatòria, en què s'expressaran les seccions
convocades, el procediment de presentació de candidatures i de concessió dels premis, i
el seu règim jurídic.
Article 35. Candidatures
Les candidatures al Premi es presentaran a proposta de la Comissió Informativa de
Cultura.
Les propostes, sense perjudici del que estableixin les bases de la convocatòria, s'hauran
de presentar en el Registre General de l'Ajuntament d’Inca, mitjançant instància
acompanyada de la documentació següent:
•
Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la
candidatura.
•
Curriculum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d'activitats,
quan aquest/a adopti qualsevol forma de personalitat jurídica.
•
Qualsevol altra documentació complementària que el/la proposant consideri
convenient, a efectes d'aportar una major informació del candidat o candidata.
•
Cada candidatura ha d'anar acompanyada d'un mínim de 10 signatures
que li donin suport.
Article 36. Procediment
La Comissió Informativa de Cultura, un cop escoltat el suggeriment del Consell
Municipal de Cultura, proposarà la concessió d’un o més Premis Dijous Bo.
La concessió del Premi Dijous Bo requerirà acord plenari de la corporació municipal
adoptat a l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple. La concessió d’aquest
premi o premis s’establirà de manera convenient i anual, i se celebrarà per la festa del
Dijous Bo."
2. Exposar al públic aquesta aprovació inicial, mitjançant publicació en el BOIB, perquè
en el termini de trenta dies es puguin presentar reclamacions i suggeriments.
3. En el cas que no es presentin al·legacions s’entendrà definitivament aprovada la
modificació del Reglament, si bé perquè entri en vigor la modificació haurà de
publicar-se íntegrament en el BOIB i haurà d’haver transcorregut el termini a què es
refereix l’art 65 de la Llei de bases de règim local.
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal aprovarà el que
consideri més adient per als interessos municipals.”
Finalitzades les intervencions es passa a votar el Dictamen 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
de Cultura per modificar el Reglament municipal de protocol, honors, distincions i
premis.
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PROPOSTA DE LA BATLIA PER NOMENAR UN REPRESENTANT SUPLENT A
L'ASSEMBLEA GENERAL DE CAIXA COLONYA
8.

Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar
la seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per nomenar un representant suplent a
l'Assemblea General de Caixa Colonya, de data 19 de febrer de 2016, la qual transcrita
textualment diu:
“En data 28 de gener de 2016 el Ple de l'Ajuntament d'Inca va acordar anomenar al Sr.
Antoni Llompart Maura com a representat de l'Ajuntament d'Inca a l'Assemblea General
de Colonya, però no es va anomenar el seu suplent, per la qual cosa se sotmeten a la
consideració del Ple de l'Ajuntament les següents propostes d'acord:
Primer. Nomenar el Sr. Jaume Campaner Pons, amb DNI núm. 78215560N, com a
representant suplent de l'Ajuntament d'Inca a l'Assemblea General de Colonya Caixa
Pollença.
Segon. Notificar a l'entitat aquest nomenament.”
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 nomenar
un representant suplent a l'Assemblea General de Caixa Colonya.
9.

PROPOSTA DE LA BATLIA ENVERS EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Atès que la Proposta no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar
la seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia envers el Dia Internacional de la Dona, de
data 22 de febrer de 2016, la qual transcrita textualment diu:
“El 8 de març, la comunitat internacional commemora el Dia Internacional de la Dona.
És el dia en què es reconeix a la dona la lluita per la defensa dels seus drets mitjançant
el llarg camí cap a la igualtat i la seva contribució al progrés, a la pau i al
desenvolupament.
Les Nacions Unides començaren a celebrar el Dia Internacional de la Dona el 8 de març
de 1975 i, de llavors ençà, aquesta commemoració ha assolit una dimensió global
promoguda pel moviment internacional de les dones i pels compromisos polítics en
matèria d’igualtat de gènere i, de manera especial, gràcies a les quatre conferències
mundials sobre les dones.
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Des d’una perspectiva temporal, podem identificar avenços en les condicions laborals,
en els drets jurídics, en l’assoliment de càrrecs de responsabilitat en tots els àmbits, en
el compromís de treballar contra les formes de discriminació i de violència cap a les
dones i en la defensa dels seus drets inalienables.
La mateixa perspectiva també ens permet reflexionar sobre les dificultats que encara
trobam en el camí cap a la igualtat: es manté la bretxa salarial entre dones i homes pel
mateix treball; quasi dues de cada tres persones adultes analfabetes són dones; només
el 19 % dels escons legislatius són ocupats per dones; la feminització de la pobresa; la
desigualtat en l’accés de les dones a l’educació, la capacitació, la ciència i la tecnologia;
l’impacte de la violència masclista, etc.
Des de l'Ajuntament d'Inca, volem estimular el compromís en la proclamació i defensa
dels principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les activitats dels
poders públics, perquè la societat no pot desaprofitar la meitat d’aquest potencial.
Necessita la contribució i el talent de tothom, homes i dones.
Per tot això, MANIFESTAM:
•
Que reafirmarem el compromís polític en la defensa dels principis d’igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el conjunt de les activitats que dugui a
terme aquesta corporació.
•
Que incorporarem l’estratègia de la perspectiva de gènere a la pràctica de totes
les intervencions públiques, no només com a manera de corregir les desigualtats i les
discriminacions que es detectin, sinó com a millora del funcionament i de l’eficàcia
d’aquestes polítiques.
•
Que promourem un pla d’igualtat amb objectius, actuacions i mesures per a la
posada en marxa i l’execució de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes. Aquesta planificació ha de preveure, en la mesura que sigui possible, els
recursos suficients per a la implementació del Pla.
•
Que ens comprometem 'Per un planeta 50-50 el 2030: fem el pas per a la igualtat
de gènere, l’apoderament i els drets humans de les dones'.”
Finalitzades les intervencions es passa a votar la Proposta i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia envers el Dia
Internacional de la Dona.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER INCA PER A L'ADHESIÓ I LA
DENÚNCIA A LA QUERELLA PER CRIMS CONTRA LA HUMANITAT COMESOS
DURANT LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME A MALLORCA
10.

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la
seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal de MÉS per Inca per a l'adhesió i la
denúncia a la querella per crims contra la humanitat comesos durant la Guerra Civil i el
franquisme a Mallorca, de data 22 de febrer de 2016, la qual transcrita textualment diu:
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“Emparats en el principi de justícia universal, el 14 d'abril de 2010 es va interposar una
querella davant els tribunals de justícia de la República Argentina amb l'objectiu que
s'investiguin crims comesos durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, s'identifiqui
als seus responsables i els sancioni penalment.
Víctimes del franquisme, familiars de víctimes i associacions de víctimes han anat
presentant querelles davant el Jutjat Nacional Criminal i Correccional Federal n. 1, de
Buenos Aires.
Entre aquestes famílies, 32 són balears. L'Associació 'Memòria de Mallorca' va presentar
una querella col·lectiva per a 1.600 víctimes. El Fòrum Eivissa i Formentera també va
presentar una querella col·lectiva per a les víctimes de l'illa.
Diverses mesures adoptades pel Jutjat argentí acrediten que la querella avança
sòlidament cap al compliment dels seus objectius, i l'Ajuntament d'Inca no pot quedar al
marge d'aquest procediment judicial que reclama la justícia que les víctimes del
franquisme no han rebut a Espanya, en contra dels informes i les resolucions dels
organismes especialitzats de Nacions Unides. Actualment a Argentina hi ha 400
querelles individuals i d'associacions presentades, un centenar de denúncies, així com
milers d'adhesions individuals, col·lectives i també institucionals (parlaments
autonòmics i diputacions) i més de 200 ajuntaments a Espanya han aprovat mocions
d'adhesió.
S'han pres declaracions a Buenos Aires (a persones que hi han viatjat expressament); a
Madrid, en el consolat argentí, per videoconferències; en diversos llocs d'Espanya, quan
va venir la jutgessa; i després en jutjats espanyols, en compliment de les comissions
rogatòries enviades des de Buenos Aires.
S'han sol·licitat extradicions de dos presumptes torturadors, que van ser denegades per
l'Audiència Nacional i s'han sol·licitat extradicions de 17 alts càrrecs i funcionaris de la
dictadura franquista per prendre'ls declaració indagatòria. Van ser denegades
directament pel Consell de Ministres. La jutgessa pensa traslladar-se a Espanya a
prendre declaració indagatòria als imputats que es presentin.
Dimarts 19 de gener de 2016 va començar a Guadalajara la primera exhumació per
ordre judicial en compliment de la comissió rogatòria enviada per la jutgessa argentina,
després de dues comissions rogatòries presentades durant dos anys. L'advocada que du
la querella ha demanat més comissions rogatòries per a exhumacions i declaracions.
Una d'elles, considerada una de les més rellevants en aquest procés, és l'exhumació de
la fossa de Porreres a Mallorca. A Buenos Aires va declarar la presidenta de l'Associació
'Memòria de Mallorca', i a Mallorca, a través d'exhorts enviats per la jutgessa argentina,
en auxili judicial internacional, foren citades a declarar tres filles de desapareguts.
Inca no pot quedar al marge d'aquest històric procés per restituir la memòria de les
víctimes de la Guerra Civil i del franquisme, i reclamar justícia per a tots els represaliats
que patiren persecució i repressió.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
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1. ADHERIR-SE a la querella n. 4591/2010 pels crims contra la humanitat investigats
pel Jutjat Nacional Criminal i Correccional Federal n. 1 de Buenos Aires (República
Argentina) que es varen cometre a Mallorca durant la Guerra Civil i el franquisme,
i a SOLIDARITZAR-SE amb les famílies i amb les associacions de Balears que
s’han querellat en aquesta causa.
2. Instar aquest consistori perquè, en el marc de la querella argentina esmentada,
DENUNCIÏ davant el consolat argentí a Palma el Consell de Guerra i la condemna
a mort contra ANTONI MATEU, exbatle d'Inca i Fill Il·lustre d'Inca des de 2001,
jutjat i condemnat en la Causa 978/1936 juntament amb Alexandre Jaume, Emili
Darder i Antoni Maria Ques, que foren afusellats en el cementiri de Palma el 24 de
febrer de 1937. Aquest consell de guerra i assassinats formen part dels crims
contra la humanitat de persecució perpetrats de forma massiva i sistemàtica a
Mallorca contra els càrrecs electes republicans pel delicte de rebel·lió o d'adhesió
a la rebel·lió. Aquesta denúncia es presenta perquè es coneguin les
circumstàncies com van ser perpetrats aquests crims, quins van ser els seus
responsables i, si escau, es procedeixi a la seva imputació, processament, judici i
condemna.
3. Donar trasllat d'aquest acord traduït al castellà al Jutjat NacionalCriminal i
Correccional Federal n. 1 de Buenos Aires (República Argentina).”
Finalitzades les intervencions es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal de MÉS
per Inca per a l'adhesió i la denúncia a la querella per crims contra la humanitat
comesos durant la Guerra Civil i el franquisme a Mallorca.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'INDEPENDENTS D'INCA SOBRE EL CICLE
DE L'AIGUA I EL SEU FINANÇAMENT
11.

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la
seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal d'Independents d'Inca sobre el cicle
de l'aigua i el seu finançament, de data 22 de febrer de 2016, la qual transcrita
textualment diu:
“Després de la reunió a la qual fórem convocats tots els ajuntaments el passat 4 de
febrer per explicar la situació de prealerta per sequera que pateixen les Illes Balears, el
Govern balear va traslladar als presents la seva intenció de treballar amb els
Ajuntaments per reduir el consum d'aigua i conscienciar la població de les Illes, de cara
a poder garantir l’abastiment d’aigua i la seva qualitat durant la temporada alta. Una
situació preocupant en una època de sequera com la que patim actualment i amb un
increment de la pressió demogràfica deguda al turisme, que provoca un increment molt
significatiu del consum d'aigua en els propers mesos de temporada alta. Per aquest
motiu, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca manifestava que 'dotarà els
ajuntaments de les eines necessàries per reduir el consum'.
La Direcció General de Recursos Hídrics del Govern declarà a la premsa el gener de
11

2016 que estima que les xarxes d'aigua potable dels ajuntaments 'perden tanta aigua
com la que es tracta a les dessaladores', a causa de les fuites pel mal estat de les
xarxes. A més, afegia que 'en el cas de les fuites d'aigua hauran de ser els mateixos
ajuntaments els que abonin la inversió'.
Els Independents d'Inca volem manifestar el nostre total desacord que la qüestió de les
xarxes d'aigua potable i les xarxes de separativa de clavegueram i pluvials sigui
responsabilitat exclusiva dels ajuntaments, perquè es tracta d'un problema
mediambiental que afecta a tota la comunitat balear i que requereix una acció global i
conjunta de les administracions perquè sigui eficaç; cal tenir en compte que només el 5
% de l’aigua d’abastiment de les Illes Balears procedeix dels embassaments, la font més
important de subministrament a les poblacions és l'aigua subterrània, que representa el
85 % del recurs destinat a aquest ús, seguit de les aigües dessalades, amb un 10 %.
Els aqüífers d'aigua subterrània actuen en certa manera com a emmagatzemament de
l'aigua de pluja a cada illa, fet que els converteix en un bé escàs i comú, responsabilitat
de tots, que sofreix un increment insostenible de la demanda –especialment durant la
temporada turística–, el qual afecta a tots els municipis per igual, siguin o no turístics.
Es pretén que els municipis costaners disposin de tota l'aigua de Mallorca i que els
ciutadans de poblacions no turístiques paguin qualsevol obra que tengui com a objectiu
poder disposar d'un bé tan escàs i necessari com és l'aigua.
Anys enrere, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenia vigent el Decret 42/1984,
de 28 de maig, que establia un règim d'ajudes a les corporacions locals en matèria de
proveïment d'aigua i sanejament de nuclis urbans, pel qual les obres de
subministraments d'aigua s'havien de satisfer obligatòriament en un 50 % a càrrec de la
Comunitat Autònoma. Aquest decret ha estat derogat i ara el ciutadà que vol disposar
d'aigua ha de carregar-ne el cost en el seu rebut. Amb l'agreujant, en el cas d'Inca, de
contemplar com no es realitza cap esforç d'inversió a la nostra ciutat, però sí en
projectes de gran envergadura a zones costaneres o turístiques.
Entenem que l'impost turístic no ha de servir només per 'turistejar' la nostra comunitat,
sinó per millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans, garantint la sostenibilitat dels
nostres recursos naturals.
El subministrament d'aigua no pot estar sotmès a sequeres o a teories més o menys
ecologistes sobre dessaladores, perforacions, etc. Ha de ser afrontat de manera global i
seriosa; no es pot parlar de l'aigua només quan escasseja i, sobretot, s'ha d'entendre
l'aigua com un bé públic i no com una possibilitat més de negoci privat.
Per aquest motiu proposam que el Govern redacti una llei del cicle de l'aigua, per la qual
es posi en marxa de manera immediata un pla que obligui els ajuntaments a renovar les
seves corresponents xarxes d'aigua potable, instal·lant tecnologia per actuar contra les
fugues, amb l'objectiu de reduir a menys del 10 % les pèrdues d'aigua potable del seu
municipi abans de 10 anys (2027). A més, s'hauria d'implementar un altre pla a 25 anys
vista per construir les separatives de les xarxes de clavegueram i pluvials, tot donant un
ús alternatiu a les aigües pluvials; per exemple, destinant-les al regadiu.
Aquestes obres han de ser finançades a parts iguals pel Govern, el Consell de Mallorca i
ajuntaments a partir dels pressuposts de l'any 2017.
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Per a l'any 2016 proposam que, per motius d’emergència, les tres administracions facin
les modificacions de crèdit necessàries per emprendre les obres sobre les xarxes
primàries d'aigua potable amb una major quantitat de pèrdues de tots els municipis.
Cal recordar que el Pla Hidrològic aprovat pel Govern l'any 2015 fixa com a objectiu
arribar a un valor màxim de pèrdues del 20 % per a l'any 2021. Aquest repte es podria
superar posant en marxa iniciatives com les que proposam a la present Moció,
juntament amb les pertinents campanyes de conscienciació ciutadana per a l'estalvi
d'aigua.
És per tots els motius exposats que des d'Independents d'Inca proposam el següent
acord:
1. Instar el Consell de Mallorca i el Govern de la Comunitat Autònoma a dotar-se de
mecanismes de finançament adequats de les actuacions hidràuliques, mitjançant
el dictat d'aquelles disposicions legals pertinents i de compliment obligatori que
l’emparin.
2. L'habilitació de línies d'ajudes estatals i europees, i per a la realització d'aquest
tipus d'obres.
3. L'Ajuntament d'Inca s'obliga a dotar als seus pressupostos anuals, almenys, d’un
33 % de l'import d'aquells projectes del contingut als quals es refereix la present
moció, per completar les subvencions que es rebin d'altres administracions.
4. Remetre el present acord al Govern balear i al Consell de Mallorca, i conselleries
competents.
5. Exigir i establir de manera ferma i contundent que, la recaptació derivada de
l'impost turístic o impost de turisme sostenible serà també destinada a aquest
tipus d'obres, perquè sense aigua no hi ha turisme ni hi ha vida.”
El Sr. Aguilar proposa esmenar la Moció amb el següent contingut:
“Es destinarà en els propers anys en inversions d'aigua potable, fins que s'arribi a un
nivell de fuites del 20 %, el superàvit de l'Ajuntament en inversions sostenibles al
màxim possible, fins arribar a un 20 % de pèrdua de l'aigua potable.”
Finalitzades les intervencions es passa a votar l'esmena i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Seguidament 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 del grup municipal
d'Independents d'Inca sobre el cicle de l'aigua i el seu finançament.
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSIB-PSOE, MÉS PER INCA,
INDEPENDENTS D'INCA I PROPOSTA PER LES ILLES PER DECLARAR INCA COM A
MUNICIPI OPOSAT A LES PROSPECCIONS D'HIDROCARBURS I PER A UN CANVI
DE MODEL ENERGÈTIC MÉS SOSTENIBLE
12.
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Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap Comissió Informativa, cal ratificar la
seva inclusió dins l'ordre del dia mitjançant votació, i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents d'Inca i Proposta per les Illes per declarar Inca com a municipi oposat a les
prospeccions d'hidrocarburs i per a un canvi de model energètic més sostenible, de data
25 de febrer de 2016, la qual transcrita textualment diu:
“Els partits polítics MÉS per Inca, Proposta per les Illes, Independents d'Inca i PSIB-PSOE
presentem, per a la seva discussió i aprovació, si escau, la MOCIÓ CONJUNTA relativa a
la Declaració de Municipi oposat a les prospeccions d’hidrocarburs a les Illes Balears,
d'acord amb la fonamentació següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Marea Blava Mallorca (MBM) és una plataforma constituïda per diverses entitats
empresarials, mediambientalistes i socials de Mallorca unides per la preocupació i la
lluita contra els projectes de prospeccions d’hidrocarburs que amenacen el medi
ambient i les principals indústries de l'economia balear, com el turisme i la pesca.
També hem conegut últimament la implicació per part d'institucions de Balears, com el
Govern i el Consell de Mallorca, integrant-se en l'Aliança Mar Blava, que persegueix els
mateixos objectius.
Marea Blava Mallorca manifesta la seva preocupació davant la quantitat de projectes
d'exploració i explotació d'hidrocarburs en les aigües profundes que ens envolten i que
posen en risc el fràgil equilibri ecològic de la zona i als sectors econòmics que vertebren
el territori de les Illes Balears com el turisme, la pesca o l'agricultura. Aquesta
preocupació es veu agreujada per dos motius fonamentals: l'exemple de les
conseqüències d'accidents en plataformes d'extracció en aigües profundes com el de la
plataforma Deepwater Horizon en el Golf de Mèxic al 2010, els efectes del qual
perduraran durant dècades; i el segon, la falta de responsabilitat civil i econòmica que
exigeix la legislació actual com s'ha demostrat en el cas del Prestige, deixant, això sí,
greus conseqüències en el medi ambient i en l'economia, especialment en el sector
pesquer i en el turístic.
En aquests moments la dependència energètica dels combustibles fòssils importats que
sofreix l'Estat espanyol llastra la seva balança econòmica. En línia amb les
recomanacions europees i internacionals, la forma de solucionar aquest problema no
passa per augmentar la producció d'un recurs contaminant i escàs com el petroli, sinó
per invertir en el major bé energètic d'Espanya: l'eficiència, l'estalvi energètic i les
energies renovables. Les previsions sobre el volum del petroli existent en el Mediterrani
resoldrien aquesta dependència energètica en un percentatge tan insignificant que no
justifiquen en absolut l'enorme risc que per a l'ecosistema i l'economia suposarien les
prospeccions.
Com a Plataforma, instem a les autoritats locals, a defensar la conservació del nostre
patrimoni natural i el dret constitucional de la ciutadania i de tots els sectors públics i
privats a viure i desenvolupar les seves activitats econòmiques en un medi ambient sa
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que els garanteixi la sostenibilitat, amenaçada actualment per aquests projectes de
prospecció d'hidrocarburs en les aigües del Mediterrani Occidental.
Actualment la denegació d'un projecte no significa la protecció del territori afectat, per
la qual cosa seguidament es pot iniciar una altra petició de projecte de prospecció.
Pensem que mentre no hi hagi un marc estable de protecció del medi ambient marí
podem estar defensant-nos d'aquests projectes fins a l'eternitat. Per això és necessària
una llei que declari el Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions i extracció
d'hidrocarburs.
Per tot això proposem la següent moció:
1. Declarar Inca com a municipi oposat a les prospeccions d'hidrocarburs a les Illes
Balears, defensant un canvi de model energètic més sostenible.
2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a aturar les prospeccions
promogudes des d'entitats, plataformes i ciutadania preocupada per la
sostenibilitat del nostre medi natural, econòmic i social.
3. Instar el Govern de l’Estat espanyol a promoure una Llei per a la declaració del
Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs.
4. Signar el Document de Compromís per aconseguir una Llei per a la declaració del
Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs (document
adjunt a aquesta moció).”
“Document de compromís per aconseguir una Llei per a la declaració del Mediterrani
espanyol com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs
En l'actualitat, diverses companyies tenen interès a extreure petroli i gas al subsòl marí,
en aigües profundes del nostre entorn, a la demarcació llevantina-balear. Són projectes
perillosos com el que va provocar el major vessament de cru de la història: el de la
plataforma petrolífera Deepwater Horizon de British Petroleum al golf de Mèxic, el 20
d'abril de 2010, un desastre mediambiental els efectes del qual perduraran durant
dècades.
La societat balear en el seu conjunt i totes les institucions elegides democràticament
que la representen han manifestat unànimement la seva preocupació i el seu rotund
rebuig a l'exploració i explotació d'hidrocarburs a la Mediterrània, ja que els projectes de
prospeccions petrolíferes posen en risc el fràgil equilibri ecològic de la zona i als sectors
econòmics que vertebren el territori de les Illes Balears com el turisme, la pesca o
l'agricultura.
Perpetuar l'insostenible model energètic actual, basat fonamentalment en el consum de
combustibles fòssils, explotant nous jaciments d'hidrocarburs a la Mediterrània,
agreujant així el problema del canvi climàtic, no aportarà tampoc solucions significatives
a la nostra dependència del petroli. En canvi, tenim sense aprofitar un gran potencial
energètic renovable propi de les nostres latituds així com en la millora de la nostra
eficiència energètica, per la qual cosa és imprescindible i urgent fer una aposta ferma i
progressiva cap a un nou model energètic eficient, intel·ligent i 100 % renovable com a
solució sostenible i definitiva.
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Per aquestes raons, les organitzacions Aliança Mar Blava, Eivissa Diu NO i Eivissa
Antipetrolífera, que tenim en els nostres objectius aturar les prospeccions d'hidrocarburs
a la Mediterrània, ens hem unit per treballar conjuntament per tal d'aconseguir la
declaració per llei d'aquest mar com zona lliure de prospeccions petrolíferes, ja que és
aquesta l’única mesura legal efectiva que permetria acabar definitivament amb el
degoteig de projectes de prospeccions que cada poc temps amenacen les aigües del
Mediterrani que banyen les costes de les Illes Balears, els seus valuosos hàbitats, la
seva rica i variada fauna i la seva economia.
Per aconseguir la declaració per llei del Mediterrani espanyol com a zona lliure de
prospeccions petrolíferes, atès que cau dins l'àmbit de competència de l'Estat, les
organitzacions que encapçalem aquest escrit volem demanar a totes les
administracions públiques de les Illes, tant a nivell balear i insular com a local, un
compromís clar per donar els passos necessaris per a la consecució d'aquest objectiu.
Per a això l'Ajuntament d'Inca es compromet a:
1. Oposar-se activament a tots els projectes d'exploració d'hidrocarburs, en
qualsevol de les seves fases, a l'entorn de les Illes Balears.
2. Donar suport públicament i amb les seves actuacions en tots els seus àmbits
d'actuació la consecució d'una Llei de declaració de la Mediterrània espanyola
com a Zona Lliure de Prospeccions Petrolíferes.
3. Treballar de forma clara i diligent, a l’àmbit de les seves competències, per
aconseguir:
De forma urgent:
•

L'aprovació d'una moratòria d'efecte immediat a la presentació de nous projectes
de recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs a la Mediterrània espanyola.

•

La revocació dels permisos de recerca d'hidrocarburs actualment concedits en la
Mediterrània espanyola.

•

La terminació i arxiu definitiu dels expedients de permisos de recerca
d'hidrocarburs en tramitació a la Mediterrània espanyola.

•

L'extinció dels projectes d'exploració d'hidrocarburs actualment en tramitació a la
Mediterrània espanyola.

•

L’aprovació a les Corts Generals d'una Llei de declaració de la Mediterrània
espanyola com a Zona Lliure de Prospeccions Petrolíferes.”

Finalitzades les intervencions es passa a votar la Moció i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció dels grups municipals del
PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes per declarar Inca
com a municipi oposat a les prospeccions d'hidrocarburs i per a un canvi de model
energètic més sostenible.
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13. MOCIONS

URGENTS

No se'n presenten.

14. PRECS

I PREGUNTES

El Sr. Torres, del grup municipal del Partit Popular, formula els següents:
1.

Al darrer Ple els varen informar que tenien pendents unes reunions amb els
enginyers del Departament de Carreteres del Consell Insular de Mallorca respecte
a la Ronda Nord del municipi d'Inca.
El Sr. Batle comenta que aquesta pregunta no estava anunciada. Explica que
tenen pendent reunir-se amb ells tot d'una que tenguin avaluades les propostes,
per tal de començar a parlar de la modificació del projecte i els expliquin la
viabilitat tant tècnica com econòmica de les propostes que varen fer en el seu
moment. Exposa que el Consell Insular de Mallorca ja les va traslladar a la
Comissió Balear de Medi Ambient, que va desistir de presentar al·legacions al
projecte d'impacte mediambiental. Manifesta que, respecte a aquesta qüestió,
des de Medi Ambient l'han citat per fer les al·legacions oportunes, atès que el
Consell de Mallorca desisteix del projecte de l'anterior legislatura, el qual era un
macroprojecte amb quatre vials, amb rotondes, etc.
El Sr. Torres demana disculpes per no haver anunciat la pregunta i comenta que,
si n'hi ha alguna que no han anunciat, la demanaran per escrit, ja que no voldrien
incomplir el Reglament i que l'equip de govern també l'incomplís.

2.

En el darrer Ple els varen informar que estaven en fase d'adaptació de les
instal·lacions d'enllumenat públic, per disposar d'un projecte molt més clar entre
el projecte del nou enllumenament i l'antic, el qual produïa als tècnics municipals
una situació de descontrol, un descontrol controlat. Voldrien saber com està
actualment la situació de l'enllumenat públic.
El Sr. Batle comenta que aquesta pregunta tampoc figura entre les que el Sr. Fèlix
Sánchez ha anunciat abans de començar el Ple, però que no tenen cap problema
a contestar-la.
El Sr. García comenta que quan el seu grup formava part de l'oposició tenia
tantes reserves respecte a aquell projecte que va plantejar moltes qüestions, una
d'elles era que aquell projecte de quasi 3 milions d'euros es distribuís en
enllumenat i aigua, i no només en enllumenat. Recorda que aquell projecte tenia
un termini d'execució de dos mesos, que va començar pel novembre i en el mes
de juny no estava acabat, i a dia d'avui no està finalitzat. Creu que aquesta
setmana estarà acabat el que és el projecte inicial en si, excepte el sistema de
control, que el Sr. Frontera té en les seves mans i que s'ha d'instal·lar ràpidament,
com així se sol·licita des del departament d'Enllumenat. Com a conseqüència
d'això, explica que s'ha de passar una OCA a tota la instal·lació de l'enllumenat
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públic, al nou i al vell, la qual cosa comporta a una sèrie d'adaptacions,
renovacions i qüestions de l'enllumenat vell que no estaven previstes en el
projecte municipal que el grup municipal Partit Popular va posar en marxa.
Esmenta que l'adaptació de tot el que ha quedat vell ha quedat endarrerida, ja
que aquest projecte de 3 milions no renova tot l'enllumenat i tot el que ha quedat
de vell s'ha d'adaptar per poder passar aquesta OCA. De resultes d'aquest fet
afirma que ara mateix hi ha un sector a la carretera de Llubí que estarà a les
fosques fins demà, que s'ha produït un canvi de comptadors i que, si es
connecten, es fondran les bombetes antigues. En conseqüència, s'ha de deixar a
les fosques un dia una sèrie de carrers d'Inca. Conclou que la part nova pot estar
acabada en quinze dies, però que la part vella durà més feina.
3.

Voldrien saber quina opinió tenen de la celebració del Birracruzis al municipi.
El Sr. Peña explica que els joves varen venir a posar-se en contacte amb
l'Ajuntament, més concretament amb ell mateix. Els va dir que per celebrar
aquesta 11a edició haurien de complir una sèrie de normes. Recorda que fins ara
s'havia celebrat el Birracruzis amb un tiquet que, segons ell i creu que per a tots,
incentivava el consum d'alcohol, ja que feien un concurs per veure qui bevia més
alcohol. També els varen instar que hi hagués una seguretat privada contractada
per ells perquè en tot moment regís l'ordre entre tots els participants. A partir
d'aquí creu que, si tot plegat funciona, no hi ha motiu per què que no s'hagi de
celebrar.
Al Sr. Torres li agradaria saber si dintre de les funcions que té l'Ajuntament està
precisament fomentar el consum de l'alcohol, atès que aquests eren els
arguments que emprava el grup del Sr. Peña quan estava a l'oposició.
El Sr. Peña diu que l'Ajuntament no organitza aquest esdeveniment. Expressa que
quan la festa la feia el grup municipal del Partit Popular en cap moment es va
prohibir el tiquet d'aquest concurs, que és el primer que s'ha fet ara, retirar i
prohibir aquest consum d'alcohol en què es fomentava el guanyador de qui bevia
més cervesa. Creu que suprimint això fan una festa més com la del Vermut
Festival o altres festes que s'han celebrat.
El Sr. Batle afegeix que també varen posar la condició que no s'utilitzàs el
despatx del batle ni la balconada de l'Ajuntament per fer aquest tipus de
manifestació, que sí que s'havia fet en edicions anteriors, ni cap suport econòmic
per a dita activitat.

4.

Quant als pressuposts del 2016, anuncia que, si necessiten els seus sis vots per
arribar a un acord, poden comptar amb ells, ja que varen dir al darrer Ple que el
pressupost de 2015 era molt xerec; això no obstant, observa que l'estan
utilitzant, i tanta sort que el tenen, perquè veu que amb quinze regidors no és
possible treure endavant els pressuposts.
El Sr. García explica que el dia 17 el pressupost municipal estarà llest per anar al
Ple i avança que l'any que ve no arribarà tan tard.
El Sr. Batle comenta que aquesta pregunta tampoc estava anunciada.
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5.

Voldrien saber si ja tenen aprovades les bonificacions del 2016.
El Sr. García contesta que estan aprovades, però que no han realitzat la publicitat
que haurien d'haver fet. Informa que diàriament ve gent a demanar-les i es
tramiten. Ara bé, no han fet la publicitat amb la foto del regidor d'Hisenda.
Al Sr. Torres no li preocupa que surti la foto del regidor, sinó que s'hagi perdut tot
el mes de gener i febrer per informar els ciutadans que es podien acollir a unes
bonificacions fiscals, a un pagament fraccionat, o avançat amb un 5 % de
descompte. Ha acabat el mes de gener, i hi ha uns avantatges fiscals als quals
els ciutadans ja no es poden acollir per no haver fet publicitat. Espera i desitja
que quan s'aprovin les bonificacions fiscals tenguin en compte aquestes
mancances de publicitat i de fotos del regidor d'Hisenda, i que tots els ciutadans
que no ho les demanat hi puguin acollir-se, encara que estiguin fora de termini.
El Sr. García entén que les bonificacions fiscals estan aprovades i comenta que
s'estudiarà, si realment no hi ha hagut les sol·licituds que hi ha hagut sempre,
ampliar el termini de presentació amb els mitjans de publicitat de la manera més
urgent possible.

6.

Han vist que l'Ajuntament s'ha acollit a la campanya d'inspecció tècnica de
vehicles, especialment de vehicles de transport industrial. Voldrien saber com
estan els vehicles municipals quant a les especificacions tècniques, si les
compleixen tots, i els agradaria que els fessin arribar un llistat amb les dades de
quan estan passades les inspeccions, si tots aquests vehicles municipals estan en
vigor i conformes a la legalitat.
La Sra. Barceló contesta que efectivament el parc mòbil d'aquest Ajuntament és
tercermundista, que pràcticament tots els cotxes han de passar la ITV. Assenyala
que a hores d'ara no disposa de tota la informació i que la hi passaran per escrit.
Afegeix que han adquirit tres furgonetes per renovar el parc mòbil.
El Sr. Torres considera que, si compleixen, és perfecte, però que, si no, no haurien
de fer campanyes perquè en compleixin els ciutadans.

7.

Han vist que han posat en marxa dos borsins per ocupar dues places de dues
persones de l'Ajuntament que finalment no deixaran el seu lloc de treball.
Demana què faran amb la gent a la qual han creat unes expectatives de feina,
una de lletrat i una altra de director/a.
El Sr. Batle explica que amb la Llei de racionalització no es pot incrementar la
plantilla municipal, que s'ha arribat a un acord amb els sindicats per poder anar
fent substitucions de gent que es dóna de baixa per circumstàncies, que es jubila
o que se'n va de l'Ajuntament. Informa que tenen la previsió de dues places de
conserge, una d'elles reservada a persones amb grau de discapacitat; un borsí
d'oficial primera de fontaneria d'aigües, pendent que hi hagi una jubilació; la
plaça de director/a de l'escoleta municipal infantil Toninaina, per la prejubilació de
la seva directora; dues places de TAG, una d'assessor-lletrat i una altra d'auxiliar
de geriatria de la Residència Miquel Mir.

8.

El Sindicat es queixa que no compleixen l'article 40 de l'EBEP.
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El Sr. Oriol contesta que el compleixen al 100 %. Exposa que UGT va fer un escrit
dia 1 de febrer en el qual es varen equivocar, i així mateix ho varen reconèixer.
9.

Varen nomenar un nou coordinador de Riscs Laborals i ara han vist que cerquen
un substitut.
El Sr. Oriol contesta que el coordinador ara mateix està de baixa i que, si aquesta
no es prolonga gaire, hi continuarà; comenta que estan esperant que hi hagi un
pronòstic mèdic. Al seu lloc de treball a la Biblioteca sí que l'han substituït, la
plaça ja està ocupada, però ell està ocupant una designació lliure com a recurs
preventiu, i tenen l'empresa contractada. Conclou que de moment seguiran així.

10. Han

vist que hi ha un escrit del Defensor del Poble sol·licitant informació a
l'Ajuntament d'un ciutadà que li ha demanat empara. Explica que en el mes de
setembre ja es va dirigir per escrit perquè a l'Ajuntament i que no li han
contestat, que el Defensor del Poble va enviar un escrit pel novembre, que no li
han contestat; també va enviar un escrit pel febrer, que no han contestat. Suposa
que es deu tractar d'un error, perquè considera que no donar resposta a una
demanda d'un ciutadà és vulnerar els seus drets. Així mateix, creu que a una
figura tan important de la seva democràcia com és el Defensor del Poble
l'Ajuntament com a mínim se li hauria de contestar. Reitera que no han contestat
al ciutadà, no han contestat al Defensor del Poble i no han tornat contestar a
aquest darrer, perquè al registre de sortida no hi consta cap escrit.
El Sr. Batle respon que li ho contestaran per escrit, però que ja s'ha actuat al
respecte, i recorda que fins ara ja es venia actuant en relació amb la senyalística
en català. Reitera que des de l'equip de govern ja s'hi ha actuat, atès que ja hi ha
la senyalística en els dos idiomes. Tenen un informe per part del secretari que
també s'ha d'admetre.

11. Han

sabut que varen tenir una reunió amb el Consell de Mallorca per estudiar la
viabilitat de la Residència Miquel Mir.
El Sr. García contesta que evidentment han tengut aquesta reunió amb el Consell
Insular de Mallorca per estudiar la viabilitat de la Residència i que la sorpresa és
que hi ha molts camins per fer-la viable diferents als que hi ha hagut fins ara.
Manifesta que, dins aquests estudis, celebraran aquesta i més reunions
precisament per trobar una solució més viable mantenint el mateix servei.

12. Han

tornat a repetir les innumerables queixes dels ciutadans del parc d'Europa
per la falta del seu manteniment i vigilància; ells diuen que prenen mesures, que
el fan net, però de manera constant entren escrits a l'Ajuntament de queixes i
encara més si miren les xarxes socials; repeteix que la gent es queixa molt,
especialment del parc d'Europa.
El Sr. García contesta que no sap en concret a què es refereix, informa que s'ha
actuat en els pins i en la processionària; amb els cartons que algú va posar en el
vàter per a cans; es compraran papereres; s'ha encarregat un projecte de renovar
el trespol, s'ha encarregat un projecte per veure si traslladen l'enllumenat i el reg
a la part interior de terra perquè sigui més fàcil de renovar; s'ha d'augmentar la
il·luminació de tot el parc; i la policia està actuant per augmentar la vigilància a
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determinades hores.
13. Quines

actuacions pensen fer amb el tema de la processionària a Inca ja que els
consta que no han dut a terme la campanya de prevenció que es duia cada any.
El Sr. Garcia contesta que apart de com ha vengut la meteorologia d'enguany, va
venir una empresa amb un llistat d'on havien d'actuar amb un nombre de pins i
cost determinat, i el comentari va ser que allà no hi havia tants de pins, i que del
Serral es cuidava el personal que hi ha allà. L'empresa va entendre que no
interessava la campanya. A través de la tècnica de Medi Ambient se li va
comunicar que el que fés era un recompte dels espais i pins que realment havia
de tractar. Ara estan actuant a tots els llocs que es produeix amb la màxima
celeritat, s'ha actuat al parc Europa, Pau Casesnoves, plaça del Mediterrani etc. El
problema va ser una manca d'enteniment amb aquesta empresa a la qual quan
se li va dir que l'opinió dels tècnics no corresponia amb el que estava previst va
entendre que no interessava. En els nous pressuposts està contemplada la
contractació de tots aquests atacs que puguin haver contra les plagues.
El Sr. Torres comenta que segons la Sra. Tarragó els pins ja estaven comptats i per
tant ja es sabia a on s'havia d'actuar. Per altra banda, podrien haver agafat el
telèfon i haver parlat amb l'empresa.
El Sr. Garcia explica que no fa converses telefòniques entre altres coses perquè
es poden gravar, i que l'empresa va venir a l'Ajuntament i varen parlar amb un
senyor, no recorda el nom, però era més gran que ell.

14. Han

vist a la premsa que han tornat a comparèixer els poals al Miquel Duran i
Saurina, torna haver goteres. Han passat vuit mesos i no ho han arreglat.
La Sra. Weber està totalment d'acord, creu que no hi ha un sol inquer que no
conegui el problema que té aquest edifici quant a l'estructura per una mala
construcció i planificació en el seu moment. En aquests vuit mesos li agradaria dir
la quantitat de vegades que Conselleria, Ibisec i arquitectes han anat al col·legi
però ha perdut el compte, els darrers sis mesos han anat més vegades que des
de que existeix l'edifici. També ha de dir que el dia abans d'aparèixer aquesta
nota a premsa precisament havien estat de l'Ibisec allà perquè estan elaborant
un pla de manteniment pel centre dels canvis estructurals. També és cert que en
el darrer Consell Municipal per l'Educació que es va fer, el director va nombrar
que hi havia 206 goteres i la darrera vegada que varen parlar li va dir que n'hi
havia 6, suposa que en part perquè no ha plogut. Supòs que després d'haver
plogut n'hi haurà mes. Això s'ha d'arreglar i s'han marcat aquesta lluita amb
l'Ibisec.

15. Volen

felicitar l'equip de govern perquè han rectificat la seva ajuda econòmica al
futbol ja que errar és humà i rectificar és de sabis.

16. Quant

al tema d'aigües, han hagut continus talls a la barriada de Crist Rei, molta
gent es queixa de que tenen problemes amb els seus electrodomèstics,
lavadores, secadores i termos romputs, i volen saber què pensen fer amb aquesta
problemàtica i sobretot si la gent pot demanar indemnitzacions a l'Ajuntament
per tots aquests electrodomèstics que s'han romput amb talls d'aigua continuats i
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sobretot sense avisar.
El Sr. Garcia contesta que naturalment poden demanar indemnitzacions pels
electrodomèstics que s'han romput, el camí està obert sempre perquè justifiquin
els danys patrimonials que s'han produït. Han col·locat una sèrie de comptadors,
tot efectuat per personal municipal i amb direcció municipal, que permetrà tenir
sectoritzat Crist Rei a efectes de fer talls quan hi hagi avaries no a tot Crist Rei
sinó només a un sector determinat. Sobretot instal·lar els comptadors adequats i
amb control informàtic permetrà mesurar les pèrdues que es produeixen per
sectors i actuar amb més seguretat en els sectors que presentin més pèrdues.
Inclús, segons quin tipus de control informàtic permetrà saber el fluxe d'aigua per
sectors a unes hores determinades del vespre, quan teòricament no ha d'haver
consum, per tant s'haurà d'interpretar que hi ha fuites i s'haurà d'actuar per
reparar-les. Han fallat en publicitat i propaganda, en anunciar aquestes
situacions, han de posar remei. Aquestes coses estan programades però no les
anuncien. La resta no les poden anunciar perquè no estan previstes. El tema de
presions o de manca d'aigua va ser qüestió d'hores perquè al migdia ja tot
funcionava de manera normal, va ser a dies alterns a sectors diferents, ja que
s'han colocat dos o tres comptadors.
17. Volen

saber com està el pla de dinamització comercial, ells varen deixar feta la
primera fase apunt de començar la segona que era la formació, ja que els varen
dir que ho estaven estudiant.
El Sr. Tortella contesta que no és exactament així. Estaven fetes les enquestes,
aquesta setmana curiosament ja s'han reunit amb l'IDI, hi ha una proposta
d'accions de llarg termini però ara s'ha de mirar amb els comerciants per veure
quines prioritats tenen. La proposta d'accions és a llarg termini, no és farà tot en
un any, es pot fer en un parell d'anys. Ho podrien parlar.

18. S'han

tallat molts arbres i voldrien saber si pensen fer un pla de repoblació.

El Sr. Garcia contesta que hi ha una profunda preocupació per restaurar tots els
arbres que falten i més que seria necessari inclús en canviar els arbres que s'ha
demostrat que el seu punt d'ubicació no és el més adequat. En el pressupost de
l'any que vé està previst 5.000 euros en compra d'arbres i actuar en primer lloc
en reposar les moltes faltes que hi ha. Estan elaborant de forma informàtica un
planal a on es contemplarà l'existència de totes les zones ajardinades, arbres,
espècies ajardinades etc, que hi ha a Inca i a partir d'aquí actuar per revitalitzar i
millorar el que hi ha.
19. Han

vist que han llevat tots els cipresos de la ronda del mitjó i voldrien saber de
qui ha estat la decisió, si hi ha un informe tècnic, els criteris per dur a terme
aquesta decisió. També voldrien saber, ja que ho han vist per premsa, si hi ha un
pla de millores del Consell i volien saber si ja està definit.
El Sr. Batle contesta que desconeixen si hi ha un pla de millora del Consell. Quant
als cipresos del carrer Teixidors, vol que recordi el Sr. Torres que ells mateixos
varen dur el conveni amb Aldi per a la millora de tota aquesta zona a on estava ja
contemplada l'eliminació d'aquests cipresos. Hi ha un informe tècnic elaborat pel
cap de jardineria del departament de Serveis de l'Ajuntament a on diu la petició
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de l'equip de govern de la possibilitat de resembrar aquests cipresos a una altra
zona de la ciutat i es desaconsella pel tipus d'arbre que és i que no era
resembrable. Només s'ha seguit el projecte aprovat que ara està en execució.
20. Han

rebut informació de que hi ha entitats i associacions de la ciutat que encara
no han cobrat la subvencions del 2015. Moltes d'elles diuen que han presentat
tota la documentació i voldrien saber els motius.
El Sr. Garcia demana que especifiqui aquestes moltes quantes són, no en el Ple
perquè no és l'adient. Miraran en quina situació es troba la tramitació del
pagament. Potser hi hagi alguna i així li consta que per no haver presentat la
documentació correcta no se li ha donat. No li consta que hi hagi moltes que
havent complit amb els requisits no hagin rebut el pagament.

21. Han

rebut també queixes de ciutadans de cotxes aparcats damunt les voravies i
les places, a les xarxes socials hi ha vàries fotos penjades i volen saber si fan
comptes posar solució.
La Sra. Triguero confirma que té raó, que els inquers tenen el costum de que amb
l'excusa de que només és un minut aparquen a un càrrega i descàrrega, als
minusvàlids, a les cantonades, als rebaixos de les voravies... a l'octubre, a la
Diada de la Mobilitat, uns voluntaris, el director de la residència, amb el Sr.
Ferretjans i ella varen anar a passejar per Inca amb algunes persones majors. Es
varen donar compte del que passa a Inca, que quan una persona va en cadira de
rodes o amb un cotxet té molts problemes per accedir de la voravia al carrer. No
s'és conscient quan aparcam que pot venir una persona en cadira de rodes de la
volta que ha de donar o esperar a que llevin el cotxe. Estan treballant en això,
s'estan repintant les línies grogues i s'ha de multar més.

22. També

hi ha queixes de que els dos punts de recàrrega elèctrica sempre estan
ocupats per cotxes que no carreguen, creu que no hi ha cap cotxe elèctric a Inca,
però si n'hi ha ho passa “de metro” per poder carregar. Aprofitant la pregunta,
voldrien que els passassin per escrit quants cotxes han utilitzat aquest servei des
de que està en marxa, quin cost ha suposat a l'Ajuntament i quin consum elèctric
han suposat aquests cotxes. La seva percepció és que mai carrega ningú perquè
sempre hi ha cotxes que no carreguen.
La Sra. Triguero contesta que fa dos mesos davant ella el Sr. Torres li va demanar
el llistat a la Sra. Encarna Martínez. Són poquets, 12 o 14 i la idea és que n'hi hagi
més. Ara tenen un problema amb un senyor que amb l'excusa de que el seu
cotxe és elèctric aparca i el deixa quatre hores. Se li ha multat ja que la càrrega
és per un màxim d'una hora i mitja. Vol aprofitar per explicar com funciona això
de la descàrrega. Les persones que tenen un cotxe elèctric poden passar per les
dependències de la Policia Local i li donaran una targeta amb la qual s'obre la
finestreta del punt de càrrega. Durant dos anys serà gratis i després miraran el
que es farà. La idea és que cada vegada n'hi hagi més. Ella personalment ha
conduït un cotxe elèctric i és una passada, pareix que va volant i la idea no és
que n'hi hagi 12, sinó 60.

23. Hi

ha tres denúncies reiterades sobre unes molésties de renous i olors a un
negoci de l'avinguda d'Alcúdia.
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El Sr. Batle diu que li contestaran per escrit.
24. Demana

si fan comptes posar un marxa un servei de transport urbà de viatgers a

la ciutat.
El Sr. Batle contesta que han tengut moltes reunions amb la Direcció General de
Transports però que ara mateix no hi ha damunt la taula.
El Sr. Torres vol recordar que és un compromís del programa electoral del Pacte i
dilluns acaba el termini per posar-ho en marxa.
El Sr. Batle explica que va ser una proposta del seu grup i que n'estan ben
assabentats.
25. Han

vist que al carrer Joan Crepsí hi ha uns desprenements d'uns elements de la
façana, especialment d'un balcó. Els veïns demanen que actuin com a
responsables subsidiaris i facin accions de prevenció ja que és molt perillós.
El Sr. Batle explica que al mati hi ha estat allà, és a les vivendes Fernández Cela,
l'únic bloc de pisos que encara no s'ha rehabilitat, el que varen fer
inmediatament és enviar el vespre l'aparellador municipal, hi ha l'informe i l'ordre
d'execució feta i reiterada.

26. Al

darrer Ple li varen dir que la xarxa de wifi gratuïta estaria en marxa. Havien fet
una planificació territorial però li consta que a data d'avui no està en marxa. Els
varen dir que tenien previst un conveni amb Wifi Baleares i li agradaria tenir una
còpia del contracte.
El Sr. Frontera contesta que va parlar amb Wifi Baleares divendres de la setmana
passada per demanar-los com estava el tema, havia hagut problemes per poder
instal·lar al Lledoner i encara no ho tenien. Apart també s'ha de fer una actuació
a la plaça del Blanquer i varen quedar per reunir-se i poder fer la presentació
d'aquest servei de wifi en el moment en que el pogués acabar l'empresa. Ara
mateix estan pendents d'ells, han fet les gestions per veure si es pot agilitzar i en
el moment en que es posi en marxa tendran tota la informació.

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