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ASSISTENTS

BATLE PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

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 Bonafé
Sra. Maria Francisca Barceló Truyol
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés

TRESORER ACCIDENTAL:
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
23  de  febrer  de  2017,  es  reuneix
l’Ajuntament  en  ple,  en  primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte,  per  tal  de  realitzar  la  sessió
ordinària  sota  la  Presidència  del  Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

El  Sr.  Gabriel  Frontera  Borrueco
s'incorpora en el moment en què s'indica
a l'acta.

Actua  com a  secretari  accidental  el  Sr.
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de
l’acte,  i  hi  assisteixen l’interventor el  Sr.
Antoni  Cànaves  Reynés  i  el  tresorer
accidental 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 26 DE GENER DE
2017

El  Sr.  Batle  demana  als  assistents  si  hi  ha  cap  observació  per  formular  a  l'Acta
esmentada.

Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 26 de gener de 2017, que
s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.447 AL 1.454 DE
2016, I DE L'1 AL 183 DE 2017

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.447 al 1.454 de 2016, i de l'1 al 183
de 2017.

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

3. DACIÓ  DE  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  NÚM.  1450  I  1451/2016  DE
L'AJUNTAMENT,  I  NÚM.  95  I  97/2016  DE  L'OA  IMAF,  CONTRÀRIES  A  LES
OBJECCIONS EFECTUADES, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L'ART.
218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

Es dóna compte de les resolucions de la Batlia núm. 1450 i 1451/2016 de l'Ajuntament, i
núm. 95 i 97/2016 del OA IMAF, contràries a les objeccions efectuades, de conformitat
amb allò disposat a l'art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de
data 20 de febrer de 2017, que transcrit textualment diu:

"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 23 de febrer de 2017 de les
Resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades.

L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per qual s'aprova el Text
refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals,  amb la  nova redacció donada per
l'article 2 de la  Llei  27/2013, de 27 de desembre,  de racionalització  i  sostenibilitat  de
l'Administració local, estableix:

1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho
informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la
función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día
de la correspondiente sesión plenaria.

El  Presidente  de  la  Corporación  podrá  presentar  en  el  Pleno  informe  
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justificativo de su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Enti-
dad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de
la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluci-
ones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de
la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentaci-
ón deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local.

Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per a ser incloses en l'ordre del
dia.

AJUNTAMENT

Número de
Decret

Data Observació Documentació

2016001450 30/12/2016 Factures (6 pàgines)
2016001451 30/12/2016 Factures (3 pàgines)

IMAF
Número de
Resolució

Data Observació Documentació

95/2016 30/12/2016 Factures (1 pàgina)
97/2016 30/12/2016 Factures (1 pàgina)

"

El Sr. Torres critica la gestió municipal i retreu al Sr. Batle que quan ell estava a l'oposició
es queixava dels contractes, concretament parla del tema dels garrovers de l'empresa 3
glops.

El Sr. Batle opina que aquest no és l'exemple més adient, que es tracta d'un projecte
social que havia de sortir endavant i que és una SL que conformen les tres fundacions:
Girasol,  Es  Garrover  i  S'Estel  de  Manacor,  que  estan  realitzant  una  labor  social
d'integració amb persones que tenen una malaltia de salut mental.

El  Sr.  Torres  manifesta  que  comparteixen  el  seu  discurs  perquè  saben  què  significa
governar, que ells simplement li retreuen allò que els deien. Es queixa que precisament ell, el
Sr. Batle quan estava a l'oposició, els deia que el tema del garrover s'havia de treure a
concurs, que s'havia de fer bé, que no s'havia d'adjudicar a dit. Indica que li durà les actes el
pròxim Ple on consta allò que ell deia des de l'oposició: que donar a dit a la Fundació "Es
Garrover" no era correcte. Insisteix que el que ha dit avui era el contrari que deia quan
estava a l'oposició. Manifesta que ell no es fica amb 3 glops, sinó amb el que els deien que
aquest assumpte amb dos mesos o tres estava solucionat, i ara han passat 18 mesos.

Durant la intervenció del Sr. Batle s'incorpora a la sessió el Sr. Frontera.

Una vegada debatut aquest punt, els regidors se'n donen per assabentats.
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4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER A L'APROVACIÓ
EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE L'EXERCICI 2016.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda per a l'aprovació
extrajudicial de factures de l'exercici 2016, de data 20 de febrer de 2017, que transcrit
textualment diu:

"4a. Assumpte: Aprovació extrajudicial d’unes factures de l’exercici de 2016 i anteriors de
l’Ajuntament d’Inca.

Atès  l’arribada  de factures  dins  l’any  2017  corresponents  a  l’any  2016 i  anteriors  de
tasques realitzades per l’Ajuntament d’Inca, que varen quedar fora del seu corresponent
pressupost, les quals s’adjunten a la següent proposta, en forma d’annex una relació de
les esmentades factures.

Vist  l'informe de l'interventor  municipal  relatiu  al  reconeixement extrajudicial  de crèdits
corresponents  bàsicament  a  l’exercici  de  2016  i  anteriors,  tramitat  en  virtut  del  que
estableix l’article 60.2, en relació amb el 26.2. c), ambdós del Reial decret 500/90, de 20
d’abril,  i  atès  l’informe  de  l'interventor  de  la  corporació,  es  proposa,  amb  el  previ  i
favorable Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda de data 20 de febrer
de 2017, al Ple de la corporació l’adopció del següent 

ACORD

PRIMER.  Reconèixer  extrajudicialment  i  aprovar  totes  i  cada  una  de  les  factures,
relacionades a l’expedient, corresponents a l’exercici de 2016 i anteriors, per un import de
483,304,64 euros amb càrrec al  pressupost  de l’Ajuntament  d’Inca per  a  l’exercici  de
2017. 

SEGON.  Aplicar  les  esmentades  despeses  a  les  partides  de  despeses  del  vigent
pressupost  de  l’Ajuntament  d’Inca  de  l’exercici  de  2017,  d’acord  amb  l’aplicació
pressupostària suggerida en la relació de factures.

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

4b. Assumpte: Aprovació extrajudicial d’unes factures de l’exercici de 2016 i anteriors de
l'IMAF de l’Ajuntament d’Inca.

Atesa l’arribada de factures dins l’any 2017 corresponents a l’any 2016 i  anteriors de
tasques realitzades per  l'IMAF de l’Ajuntament d’Inca,  que varen quedar  fora  del  seu
corresponent pressupost, una relació de les quals s’adjunta a la següent proposta, en
forma d’annex.

Vist  l'informe de l'interventor  municipal  relatiu  al  reconeixement extrajudicial  de crèdits
corresponents  bàsicament  a  l’exercici  de  2016  i  anteriors,  tramitat  en  virtut  del  que
estableix l’article 60.2, en relació amb el 26.2. c), ambdós del Reial decret 500/90, de 20
d’abril, i atès l’informe de l'interventor municipal de la corporació, es proposa, amb el previ
i  favorable  Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i  Hisenda de data 20 de
febrer de 2017, al Ple de la corporació l’adopció del següent
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ACORD

PRIMER.  Reconèixer  extrajudicialment  i  aprovar  totes  i  cada  una  de  les  factures,
relacionades a l’expedient, corresponents a l’exercici de 2016 i anteriors, per un import de
56.155,75 euros amb càrrec al pressupost de l'IMAF per l’exercici de 2017. 

SEGON.  Aplicar  les  esmentades  despeses  a  les  partides  de  despeses  del  vigent
pressupost de l'IMAF de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2017, d’acord amb l’aplicació
pressupostària suggerida en la relació de factures.

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

4c.  Assumpte:  Aprovació  extrajudicial  d’unes  factures  de  l’exercici  de  2016  de  la
RESIDENCIA MIQUEL MIR de l’Ajuntament d’Inca.

Atès  a  la  no  existència  de  crèdit  dins  l’any  2016,  de  tasques  realitzades  per  la
RESIDÈNCIA MIQUEL  MIR  de  l’Ajuntament  d’Inca,  que  varen  quedar  fora  del  seu
corresponent pressupost, les quals s’adjunten a la següent proposta, en forma d’annex
una relació de les esmentades factures.

Vist  l'informe de l'Interventor municipal  relatiu al  reconeixement extrajudicial  de crèdits
corresponents bàsicament a l’exercici de 2016, tramitat en virtut del que estableix l’article
60.2, en relació amb el 26.2. c), ambdós del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, i  atès
l’informe de l'interventor municipal de la corporació, es proposa, amb el previ i favorable
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda de data 20 de febrer de 2017,
al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD

PRIMER.  Reconèixer  extrajudicialment  i  aprovar  totes  i  cada  una  de  les  factures,
relacionades a l’expedient, corresponents a l’exercici de 2016, per un import de 2.623'70
euros amb càrrec al pressupost de la Residència Miquel Mir per a l’exercici de 2017. 

SEGON.  Aplicar  les  esmentades  despeses  a  les  partides  de  despeses  del  vigent
pressupost de la RESIDÈNCIA MIQUEL MIR de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2017,
d’acord amb l’aplicació pressupostària suggerida en la relació de factures.

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

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

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
d'Hisenda per a l'aprovació extrajudicial de factures de l'exercici 2016.
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5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER A L'APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE L'EXERCICI 2017

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda per a l'aprovació
definitiva del Pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2017, de data 17 de febrer de 2017,
que transcrit textualment diu:

"APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL, LES BASES D’EXECUCIÓ I
LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'INCA PER A L’EXERCICI 2017

Examinat l’expedient tramitat per a l’aprovació inicial del Pressupost general de l’exercici
2017.

Resultant  que  el  Pressupost  general  va  ser  aprovat  per  l’Ajuntament  ple,  en  sessió
extraordinària celebrada en data 18 de gener de 2017.

Resultant que l’acord va ser publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (núm. 10), en
data 24 de gener de 2017.

Resultant que durant el període d’exposició al públic s’ha presentat una única reclamació,
numerada amb el número 1.

Resultant que les esmentades reclamacions han estat informades per l'interventor general
municipal i per la tècnica interina d'Administració general.

Considerant que l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial  decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que en el  cas que
s’haguessin presentat reclamacions, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-
les.

Considerant  que  l’apartat  3  del  mateix  article  estableix  que  el  Pressupost  General
definitivament aprovat s'inserirà al Butlletí Oficial de la corporació, si el tingués i, resumit
per  capítols  de  cadascun  dels  Pressupostos  que  l’integren,  al  Butlletí  Oficial  de  la
província o Butlletí de la Comunitat Autònoma uniprovincial.

Considerant que l’apartat 4 del mateix article exigeix que es remeti còpia del Pressupost
general  definitivament  aprovat  a  l’Administració  General  de  l’Estat  i  a  la  Comunitat
Autònoma.

Sobre la base de tot això, sotmès a debat i votació i en virtut de les atribucions que tinc
conferides,  es  proposa  al  Ple,  amb  el  Dictamen  FAVORABLE  de  la  Comissió
Informativa d'Hisenda extraordinària de data 20 de febrer de 2017, l'adopció de les
següents 

ACORDS

PRIMER. Dictaminar la  DESESTIMACIÓ de les següents al·legacions presentades pels
motius  que  s'indiquen.  Es  transcriuen  els  informes  realitzats  per  l'interventor  general
municipal i per la tècnica interina d'Administració general amb el següent contingut literal:

''En relació amb el Pressupost general per a l'exercici 2017 i en virtut d’allò establert als
articles  173 del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  entitats
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locals,  aprovat  per  Reial  decret  2568/1986,  de  28 de novembre,  i  4  del  Reial  decret
1174/1987,  de  18  de  setembre,  pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, s’emet el següent

_INFORME

PRIMER. Legislació aplicable.

Legislació específica de règim local:

 Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

 Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de
5 de març (TRLRHL).

 Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-
cera (LOEPSF).

 Reial decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/88, en matèria de pressupostos (RD 500/1990)

 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de
març.

 Ordre HAP/1783/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del
model Normal de Comptabilitat Local i 1782/2013, de 20 de setembre, per la qual
s'aprova la Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local i es modifica la
Instrucció  del  model  bàsic  de  comptabilitat  local  aprovada  per  ordre
EHA/4040/2004, de 23 de novembre.

Legislació supletòria de l'Estat:

 Llei 47/2003, de 26 de novembre, pel qual s'aprova la Llei General Pressupostària.
(LGP).

 Lleis anuals de Pressupostos Generals de l'Estat i altres disposicions concordants.

SEGON. L'òrgan  competent  per  resoldre  les  reclamacions  segons  l'article  169.1  del
TRLRHL serà el  Ple.  Disposa d'un mes per resoldre les al·legacions presentades pels
interessats.

TERCER. Estaran legitimades per presentar reclamacions o al·legacions al  Pressupost
aquelles persones o entitats regulades per l'article 170.1 del TRLRHL. Estan legitimats per
reclamar:

a) Els habitants al territori de la respectiva entitat local.

b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de l'entitat lo-
cal.

c) Els col·legis oficials, càmeres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legal-
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ment constituïdes per vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals,
quan actuïn en defensa dels quals els són propis.

QUART. Causes per impugnar els Pressupostos: les causes per al·legar en contra dels
pressupostos són taxades i vénen recollides en l'article 170.2 del TRLHL que assenyala
les següents:

a) Per no haver-se ajustat  la  seva elaboració i  aprovació als tràmits  establerts en
aquesta Llei.

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifestament insuficients els ingressos en relació amb les despeses
pressupostades o bé d'aquests respecte a les necessitats per les quals estigui pre-
vist

CINQUÈ. El  Pressupost  va  ser  dictaminat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa
d’Hisenda amb data 5 de gener de 2017, i aprovat inicialment juntament amb la plantilla
de personal per l'Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 18 de gener de
2017._

SISÈ. Del certificat emès per Secretaria es desprèn que l'acord d’aprovació inicial ha estat
exposat al públic per termini de 15 dies hàbils des del dia 24 de gener de 2017 fins el dia
14 de febrer de 2017 havent-se presentat un total d'una única reclamació, numerada amb
el número 1.

SETÈ. La reclamació número 1 i única té número de registre d’entrada 1542 i ha estat
presentada  pel  Sr.  Rafel  Torres  Gómez  amb  D.N.I  43.033.619-K  en  nom  i  ostentant
representació del Grup Popular. 

El Sr. Torres té legitimació activa per presentar-la.

Examinada la reclamació, així com els motius exposats i l'expedient tramitat a l'efecte,
procedeix DESESTIMAR-LA. La desestimació es fa estructurada en tres punts degut que
aquesta té tres apartats.  Cap dels tres apartats es troba enquadrat  en alguna de les
causes de l'article 170.2 del TRLRHL. 

1) Apartat 1: es desestima per no ser una de les causes taxades en l'article 170.2 del
TRLRHL. 

El  punt primer es fa referència que s’hauria d’introduir en el  Pressupost del 2017 una
partida per fer front a les despeses del SERPREISAL, servei que va ser cobert pel Consell
de  Mallorca  entre  els  anys  2011-2015,  però  que  ja  a  finals  de  2015  es  comunicà  a
l’Ajuntament d’Inca que quedaria novament obligat al pagament de la part proporcional del
cost de de dit organisme pels serveis prestats dins el terme municipal. 

Revisant la documentació que obra en poder d’aquest interventor, en data 10 de maig de
2016 es va trametre a l’ajuntament d’Inca la comunicació d'acord del Ple del Consell de
Mallorca de dat 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el servei i extinció d’incendis i
salvament i modificació dels convenis signats amb els ajuntaments de l’illa de Mallorca de
més de 20.000 habitants.
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Aquest acord proposava la modificació del conveni vigent de prestació del servei (que el
configura  com a gratuït),  per  incloure,  entre  d’altres  coses una aportació  per  part  de
l’ajuntament d’Inca que ajudi a sufragar les despeses del Consell de Mallorca, atès que
els ajuntaments de més de 20.000 habitants tenen obligació legal de prestar, en principi,
aquest servei  per si  mateixos. Aquest acord establia unes quanties que el Consell  de
Mallorca unilateralment va quantificar, en funció de la població del municipi.

En data 11 de maig de 2016, a la seu del Departament de Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca es varen reunir, juntament amb els representants polítics del Consell
de  Mallorca,  tots  els  batles  dels  ajuntaments  de  l’illa  de  Mallorca  de  més  de  20.000
habitants.  L’objecte  de  la  reunió  era  explicar  l’acord  de  ple  adoptat  pel  Consell  de
Mallorca. 

A la reunió el batle d’Inca va comunicar al conseller executiu de Desenvolupament Local
que el Ple de la institució havia adoptat un acord i que esdevenia d'una Moció presentada
per el reclamant en el sentit de no pagar cap contraprestació pel servei que li presta el
Consell de Mallorca, i que s’havia de remetre certificat de l’acord per poder analitzar el
futur de la prestació del servei per part del Consell de Mallorca.

Paral·lelament l'Ajuntament i el Consell de Mallorca tenen signat un Conveni en data 5 de
febrer de 2015 on l'Ajuntament, per un espai de 15 anys, cedeix gratuïtament al Consell
un solar per el Parc de bombers. 

En primer lloc cal dir, que l’article 26.1.c) de la LRBRL assenyala que els municipis amb
població  superior  a  20.000  habitants  hauran  de  prestar,  entre  d’altres,  el  serveis  de
prevenció  i  extinció  d’incendis.  No  obstant,  segons  els  antecedents  dels  paràgrafs
anteriors pareix  que l'instrument idoni  de relació  entre  les  dues Administracions és el
Conveni de Col·laboració. 

Per tant la realitat fàctica dels esdeveniments ens demostra que l'instrument habitual per
canalitzar  aquesta possible obligació és el  Conveni  de col·laboració.  Dit  Conveni  està
pendent  de signar-se i  és en aquest  on es plasmaria  una encomana de gestió  entre
l’Ajuntament i el Consell, ja que el Consell de Mallorca ha vingut prestant aquest servei
des de l’any 1984.

La hipotètica firma d’aquest Conveni haurà de complir les previsions legals establertes en
l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i una d’elles
en l’apartat c) estableix que el Conveni haurà de contenir les obligacions i compromisos
econòmics que adquireixin les parts. La figura del Conveni s’engloba dins un àmbit de
bilateralitat i  no de unilateralitat,  és a dir,  el  Conveni per definició és un negoci jurídic
bilateral. 

Com a tal negoci jurídic bilateral, no es manifesta en el simple fet d’una prestació enfront
d’una contraprestació sinó que es tracte d’establir una col·laboració institucional per dur a
terme una actuació en resposta d’objectius compartits. La seva finalitat ha de ser el trasllat
de recursos públics entre entitats públiques i les prestacions, amb caràcter general seran
commutatives,  és a dir,  equivalents.  Aquestes prestacions s'han de derivar  fruït  de  la
negociació entre les parts comptant i descomptant aquelles que ja es venen realitzant per
part de l'Ajuntament, com per exemple la que deriva de la cessió gratuïta del solar per al
parc de Bombers. Però tot això a dia d’avui no s’ha produït.

Per altra banda els compromisos de despesa es defineixen com l’acte mitjançant el qual
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s’acorda, després dels tràmits legalment establerts, la realització de despeses, prèviament
autoritzades,  per  un  import  exactament  determinat.  El  compromís  és  un  acte  amb
rellevància  jurídica  amb tercers,  vinculant  l’entitat  local  a  la  realització  d’una despesa
concreta i determinada tant en la seva quantia com en les seves condicions d’execució
(article 56 de l'RD 500/1990).

En el  cas que ens ocupa, aquest compromís sorgiria de la signatura entre les parts i
entrada en vigor del corresponent Conveni del qual es desplegarien els seus efectes i
d’entre ells el sorgiment d'una potencial obligació exigible contra la Hisenda municipal,
però no abans.

2) Apartat 2: es desestima per no ser una de les causes taxades en l'article 170.2 del
TRLRHL. La motivació d'aquesta desestimació es conté a l'informe de la Tècnica inte-
rina d'Administració General que s'incorpora a l'expedient.

3) Apartat 3: es desestima per no ser una de les causes taxades en l'article 170.2 del
TRLRHL. 

El  punt  tercer de la  reclamació objecte d'aquest  informe se centra que el  mecanisme
ordinari de concessió de subvencions és el de concurrència competitiva que es regula en
l'Ordenança general de subvencions i que les subvencions nominatives que s'inclouen en
el Pressupost general de 2017 han de ser rectificades al no derivar-se d'un conveni o
d'una resolució.

En  relació  amb  els  antecedents  citats  al  paràgraf  anterior  posar  de  manifest  que
efectivament  el  mecanisme  ordinari  per  la  concessió  de  subvencions  és  el  de
concurrència competitiva i que de forma extraordinària es preveu a l’article 22.2a) de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions les atorgades nominativament 

La inclusió de subvencions nominatives en el Pressupost, és una facultat que ostenta el
batle  president  per  ser  l'encarregat  de  la  seva  elaboració  i  formació  (art.  168.1  del
TRLRHL).  És ell  que determina quines d'aquestes  subvencions poden arribar  tenir  la
consideració de nominatives.

La  seva  inclusió  en  el  Pressupost  és  un  acte  indispensable  per  poder  motivar  amb
posterioritat i dins l'exercici de referència les raons  d'interès públic, social, econòmic o
humanitari que justifiquen la concessió directa de la subvenció i, d'altra banda, les raons
que justifiquen la dificultat de la seva convocatòria pública. 

El reclamant, segons el nostre parer, confon els moments temporals en què es produeixen
els  distints  efectes.  Evidentment  que  qualsevol  subvenció,  sigui  nominativa  o  no,  a
d'esdevenir de la realització d'una sèrie d'actes administratius (resolució, acord aprovació
d'un conveni instrumental per canalitzar la subvenció, acord de reconeixement d'obligació
i pagament, etc.), però el moment en què es produeixen aquests actes són posteriors a la
integració de la subvenció nominativa en el Pressupost general de l'Ajuntament d'Inca de
l'any 2017.

CINQUÈ. La present proposta de resolució de les reclamacions serà remesa al president
de la Comissió Informativa d'Hisenda per a la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera
sessió i posterior debat, votació i emissió del corresponent dictamen.

SISÈ.  El  Dictamen s’elevarà  a l'Ajuntament  Ple,  per  tal  que procedeixi  a  resoldre les
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reclamacions presentades per majoria simple i aprovar definitivament al mateix temps, i
per idèntica majoria, el Pressupost de l’Ajuntament i el Pressupost General.

SETÈ. El Pressupost general definitivament aprovat serà inserit al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, juntament amb el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que
l'integren. Així mateix es publicarà al tauler d'anuncis de la corporació.

VUITÈ. L’acord que recaigui ha de notificar-se als reclamants indicant-los expressament
els recursos que procedeixin.

NOVÈ. Còpia del Pressupost general definitivament aprovat es remetrà a l’Administració
General de l’Estat i a la Comunitat Autònoma."

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

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió informativa
d'Hisenda per a l'aprovació definitiva del Pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2017.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER MODIFICAR L'ART.
13 DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I EL SEU PERSONAL FUNCIONARI

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per modificar
l'art. 13 del Conveni entre l'Ajuntament i el seu personal funcionari, de data 20 de febrer
de 2017, que transcrit textualment diu:

"Informe-proposta que emet la tècnica d'Administració general interina en relació amb la
modificació  de  l'article  13  del  Conveni  entre  l'Ajuntament  d'Inca  i  el  seu  personal
funcionari.

En data 26 de novembre de 2004, l'Ajuntament d'Inca en Ple va aprovar el 'Conveni entre
el personal l'Ajuntament d'Inca i el seu personal funcionari', el qual regula en l'article 13
els avançaments que es podran concedir als funcionaris, amb el següent contingut literal:

'Art. 13. Avançaments

Tots  els  funcionaris  amb  una  antiguitat  d'un  any  tindran  dret,  sempre  que  existeixi
consignació suficient i líquida i es justifiqui adequadament la petició, a la concessió d'un
avançament de dues pagues com a màxim, a tornar en un termini no superior als deu mesos
si és una sola paga i a dotze si és per dues, sense interessos.

No  podrà  concedir-se  un  altre  avançament  al  mateix  funcionari  fins  que  no  hagi  estat
amortitzat l'anterior.

En casos molt especials i degudament justificats, es podrà interessar un avançament que
arribi a la quantitat de quatre-centes mil pessetes, a tornar en vint-i-quatre mesos sense
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interès, previ dictamen de la Comissió Paritària.'

El supòsit que recull aquest article en el seu darrer paràgraf estava previst com un cas
excepcional, ara bé, el fet que aquest article no hagi sofert cap modificació ni actualització de
les quantitats des de l'aprovació del Conveni l'any 2004, ha provocat que en molts casos la
petició d'un avançament de dues pagues arribi  o, fins i  tot,  superi  les quatre-centes mil
pessetes (2.404,05 euros) de manera que aquell supòsit que s'havia previst per a casos molt
especials i en el qual era necessari el previ dictamen de la Comissió Paritària per a la seva
concessió, hagi esdevingut a dia d'avui en la tònica habitual, i la Comissió Paritària es veu
obligada a emetre dictamen en la majoria de peticions, quan la vocació que tenia aquest
supòsit era la de ser un cas extraordinari. 

Per aquest motiu, la mesa negociadora de personal funcionari en data 10 de febrer de 2017
va considerar que s'havia de restablir novament l'excepcionalitat del dictamen de la Comissió
Paritària, limitant-lo a casos molt especials i degudament justificats com era l'esperit de la
redacció de l'article.  13.  Per  això,  va aprovar  l'acord que s'adjunta a aquesta proposta,
segons el qual, en el cas de sol·licitar-se un avançament que no superi les dues pagues, ni,
en cap cas, els 5.000 euros, podrà concedir-se la seva devolució en 12 mesos si és una sola
paga i en 24 mesos si són dues pagues, sense necessitat de previ dictamen de la Comissió
Paritària.  Essent  necessari  el  dictamen  de  la  Comissió  Paritària  quan  se  sol·liciti  un
avançament que superi les dues pagues, respectant, en tot cas, el límit establert de 5.000
euros, el qual no podrà superar-se en cap cas. 

D'aquesta manera es modifica l'article 13 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu personal
funcionari, la redacció del qual seria la següent:

'Art. 13. Avançaments

Tots  els  funcionaris  amb  una  antiguitat  d'un  any  tindran  dret,  sempre  que  existeixi
consignació suficient i líquida i es justifiqui adequadament la petició, a la concessió d'un
avançament de dues pagues, a tornar en un termini no superior als dotze mesos si és una
sola paga i a vint-i-quatre si és per dues, sense interessos, i que, en cap cas, superi els
5.000 euros.

Sempre respectant la quantitat màxima dels 5.000 euros, es podrà concedir un avançament
que superi les dues pagues, sempre amb el dictamen previ de la Comissió Paritària.'

Per tot  això, la que subscriu emet informe favorable a la modificació de l'article 13 del
Conveni  entre  l'Ajuntament  d'Inca  i  el  seu  personal  funcionari  i  proposa  l'adopció  dels
següents acords: 

Primer. Aprovar la modificació de l'article 13 del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu
personal funcionari en el sentit abans expressat. 

Segon. Comunicar aquest acord als departaments afectats."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
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votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21). 

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per modificar l'art. 13 del conveni entre l'Ajuntament i el seu personal funcionari.

7. PROPOSTA DE LA BATLIA RELATIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

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

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia relativa al Dia Internacional de les Dones,
de data 23 de febrer de 2017, que transcrit textualment diu:

"El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, commemoració d’una data històrica i
reivindicativa de la Igualtat real de dones i homes. Ha passat un segle i hem après que la
igualtat  de  drets,  polítics,  socials  i  laborals  cal  reforçar-la  cada  dia,  perquè  quan  no
s’avança es retrocedeix i avui les amenaces per assolir la igualtat són reals i no difuses. El
context internacional ha canviat a pitjor amb els nous responsables polítics que, lluny de
reforçar la democràcia la debiliten atacant a dos dels seus pilars fonamentals, l'Estat de
Dret i la Igualtat.

Generacions de les nostres dones han vingut lluitant per la llibertat, les nostres àvies, les
nostres mares, fins i tot les nostres besàvies. Una llibertat que avui, gràcies a elles, és un
patrimoni  col·lectiu que cal  seguir  defensant cada dia perquè ningú ens la dóna, però
alguns si ens la volen llevar.

La 'Marxa de les Dones' a tot el món contra Trump ha estat l’expressió d’un crit de llibertat
i  dignitat  per defensar  els drets humans,  la  diversitat,  la  igualtat,  la inclusió,  els  drets
reproductius i condemnar el racisme. Més de sis milions de dones van sortir al carrer per
manifestar el  seu rebuig a les polítiques de la nova Administració nord-americana . Si
l'Estat  ha  de  garantir  l’ordre  social,  avui  s’observen  molts  núvols  a  l’horitzó.  Com el
desafiament  institucional  d’alguns  governants,  que menyspreant  la  importància  de  les
institucions i els acords Internacionals, vulneren els convenis ratificats pels seus països
front a totes les formes de discriminació contra les dones. 

Aquí a Espanya, cal continuar treballant en la matèria,  perquè a dia d’avui  encara es
treballa per complir  amb aspectes reflectits  a la Llei  orgànica 3/2007 per a la igualtat
efectiva de dones i homes (LOIEMH), com són per exemple amb els plans d’Igualtat per
promoure l’adopció de mesures concretes en favor de la igualtat en les empreses, situant-
les  en  el  marc  de  la  negociació  col·lectiva,  perquè  siguin  les  parts,  lliure  i
responsablement,  les  que  acordin  el  contingut.  Així  mateix,  incomplim  les  mesures
específiques sobre els processos de selecció i per a la provisió de llocs de treball en el si
de l'Administració General de l'Estat. També en les Forces i Cossos de Seguretat i en les
Forces Armades. 

Sabem que la discriminació, la desigualtat i el patriarcat segueixen estant presents en la
societat espanyola d’avui dia, entre totes les institucions caldria posar en marxa mesures
per  combatre  i  eradicar  la  desigualtat  cap  a  les  dones  i  anar  evolucionat  cap  a  un
concepte d’equitat a la societat.
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La violència masclista segueix creixent, també les dones assassinades i les seves filles i
fills, víctimes tots ells de maltractadors. La Subcomissió per a un Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere és un bon pas però cal continuar. 

Cal prevenir i garantir la formació en igualtat en tots els cicles formatius entre les i els
joves. 

Només educant en igualtat podrem viure en igualtat.

Mentre  segueixin  existint  atacs  a  les  dones  compromeses  amb  la  igualtat  real,  no
avançarem en igualtat.  És un símptoma d’una cultura masclista arrelada que esquitxa
també a responsables i personatges públics, que malauradament són models per molts.
No n’hi ha prou amb demanar perdó, s’han d’articular conseqüències.

Al nostre l'ADN com a institució i com a persones ha d’estar i ha de ser eliminar totes les
barreres contra les dones que segueixen en peu.

Volem una societat en la qual les dones visquin lliures de violència, una societat paritària i
participativa en la qual les dones ocupin el lloc que els correspon per dret i per capacitat.

El 8 de març estarem al costat de les organitzacions socials i feministes per defensar els
drets,  la  llibertat  i  igualtat  de  les  dones i  farem una crida  a  tota  la  ciutadania,  a  les
institucions  i  organitzacions  perquè  junts  avancem  cap  a  una  societat  més  justa  i
igualitària i en la qual ningú es quedi fora.

Visca el 8 de març! Dia Internacional de les Dones.

I aprovant aquesta proposta ens comprometem com a ajuntament a continuar treballant
per la visibilització i empoderament de les dones, a protegir les víctimes de la violència de
gènere dintre  les nostres competències i  a participar amb les escoles i  instituts  de la
nostra ciutat en la formació en igualtat i prevenció de la violència de gènere.

Així com, instem el Govern de l'Estat:

- Que recuperi les subvencions a les universitats per a la formació en igualtat, així com els
plans en les petites i mitjanes empreses.

- Que aposti per continuar implementant la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat."

Durant la intervenció de la Sra. Osés s'absenta de la sala el Sr. García.

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 relativa al  Dia
Internacional de les Dones.

8. PROPOSTA DE  LA BATLIA PER  RECONÈIXER  LA TASCA REALITZADA PEL
COL·LECTIU PLATAFORMA PRO-HOSPITAL
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Durant la lectura del ordre del dia el Sr. García s'incorpora a la sessió plenària.

Atès que aquesta proposta 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  Proposta  de la  Batlia  per  reconèixer  la  tasca realitzada pel
col·lectiu  Plataforma  Pro-Hospital,  de  data  20  de  febrer  de  2017,  que  transcrita
textualment diu:

"El pròxim 26 de febrer es compleix el desè aniversari de l'obertura de l'Hospital d'Inca als
ciutadans. Una infraestructura sanitària per la qual la nostra ciutat va lluitar durant anys
des de la Plataforma Pro-Hospital. Un col·lectiu social que va fer sentir la seva veu amb
multitud d'actes i reunions. Cal recordar que al Pla Sanitari de 1987 ja es va reivindicar la
construcció d'un hospital comarcal a Inca, que permetés una bona i més propera atenció
sanitària per als residents dels municipis de la comarca.

L'Hospital Comarcal d'Inca va obtenir el consens de tota la població i d'aquesta institució.
Des de l'any 1992 fins a l'any 2007 va ser una batalla dura, però que acabà amb un
complex que dóna servei a un grapat de municipis. Actualment, amb una plantilla de prop
de 857 professionals, l'Hospital Comarcal d'Inca atén a una població de referència d'unes
121.999 persones.

L'Hospital d'Inca ha tengut sempre una connexió especial amb la nostra ciutat. No sols
perquè està dins el  municipi  sinó perquè ens ha duit  millores. Gràcies a l'interès dels
diferents  gerents  que  ha  tengut  el  centre,  s'ha  realitzat  diverses  col·laboracions  amb
l'Ajuntament. De fet, hi ha una relació permanent entre ambdues institucions. Des d'Inca
sempre hem aconseguit que s'atenguin les peticions dels nostres veïns.

Per tot l'exposat, el qui subscriu eleva a la consideració del ple les següents propostes
d'ACORD:

- Reconèixer la tasca realitzada pel col·lectiu Plataforma Pro-Hospital que des de l'any
1992 i fins al mes de març del 2007 va lluitar per aconseguir l'Hospital Comarcal d'Inca.

- Reconèixer la feina de tots els professionals que durant aquests deu anys han treballat
per una sanitat excel·lent pels habitants d'Inca i de la comarca.

-  Promocionar  conjuntament  amb  l'Hospital  Comarcal  d'Inca  un  esdeveniment  per  la
celebració del desè aniversari i reconeixement a la Plataforma Pro-Hospital i professionals
del centre."

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals,  se sotmet a votació 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 reconèixer la
tasca realitzada pel col·lectiu Plataforma Pro-Hospital.
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9. PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  PER  APROVAR  LA  MOCIÓ  PRESENTADA  PER
L'ASSOCIACIÓ CAP ENDAVANT PLATAFORMA GARANTITZEM LES PENSIONS,
DESTINADA A PRESERVAR EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

Atès que aquesta proposta 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  Proposta  de  la  Batlia  per  aprovar  la  Moció  presentada  per
l'Associació Cap Endavant Plataforma Garantitzem les Pensions, destinada a preservar el
sistema públic de pensions, de data 20 de febrer de 2017, que transcrita textualment diu:

"En  data  de  2  de  febrer  de  2017,  registre  d’entrada  núm.  1.234,  l’Associació  Cap
Endavant Garantitzem les Pensions presenta als grups polítics municipals una proposta
de moció per presentar i debatre al pròxim Ple, destinada que els successius governs de
l'Estat hagin de preservar el sistema públic de pensions. 

Tenint  en compte que segons la  legislació  aplicable les associacions no poden dirigir
directament  mocions  al  Ple  municipal,  però  considerant  que  s’ha  de  donar  suport  a
aquesta iniciativa, es proposa al Ple municipal que aprovi la Moció del següent contingut
literal: 

Exposició de motius 

En els últims anys, especialment entre 2013 i 2016, s’ha donat un procés de deterioració
del sistema públic de pensions i de pèrdua del poder adquisitiu d'aquestes. Vivim una
situació  d’alarma  social  pel  perill  que  corre  un  dels  pilars  fonamentals  de  la  nostra
societat, un eix de solidaritat intergeneracional i interterritorial. Les pensions públiques no
solament  són  un  dret,  un  símbol  de  progrés  i  una  conquesta  democràtica,  sinó  que
aquests anys han suposat un autèntic matalàs per a milers de famílies durant la crisi. I ho
segueixen sent.

Per això és necessari  reaccionar per protegir-les per sobre de qualsevol correlació de
forces polítiques, sense importar quin sigui el color del Govern o la situació del país. Tota
la  ciutadania  es  mereix  que  les  pensions  públiques  siguin  tractades  com la  columna
vertebral de l’estat social, un dret que roman al marge de qualsevol disputa política, de
diferències ideològiques o de projecte en el marc de les institucions democràtiques. 

Per  aquestes  raons  es  crea,  el  04/05/2016,  l'Associació  Cap  Endavant  Plataforma
Garantitzem les Pensions (ACEPGP, Pro Referèndum de les Pensions), amb l’objectiu de
promoure una reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol
govern, actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar el sistema públic de pensions. Un
article que reculli com a obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real
de  les  pensions  i,  per  tant,  la  impossibilitat  d'implantar  cap  tipus  de  mesura  com
retallades, pujades d’impostos, copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o
qualsevol altra que pugui afectar les pensions, excepte aquelles que siguin favorables per
a elles.

És necessari promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en el qual tota la societat
tingui  l’oportunitat  de conèixer amb serietat,  rigor i  profunditat  les diferents posicions i
alternatives que existeixen sobre el futur de les pensions. Un debat imprescindible perquè
la ciutadania pugui formar-se, en condicions d’igualtat per a totes les opcions, una opinió
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fonamentada. 

Per a això, és imprescindible un ampli moviment social que, sense distinció d’ideologies,
credos  religiosos  o  sigles  partidistes,  uneixi  els  qui  creiem que  el  manteniment  d’un
sistema  de  pensions  públiques  dignes  és  una  lluita  que  afecta  a  tota  la  ciutadania.
Qualsevol retallada, qualsevol rebaixa, qualsevol empitjorament en les condicions d’accés
a la pensió afecta el nostre poder adquisitiu, la nostra qualitat de vida present o futura.
Preservar i millorar l'actual sistema públic de pensions va en benefici del conjunt de la
societat, i tota la societat ha d'implicar-se en la seva defensa.

Des  d’aquesta  convicció,  l'ACEPGP  flama  a  promoure  i  impulsar  la  recollida  de
signatures, el debat, la reflexió i la participació majoritària de la societat en un assumpte
de tan vital transcendència. I flama a tota la ciutadania a sumar-se a aquesta iniciativa. A
participar activament a recollir una allau de centenars de milers de milions de signatures
que evidenciïn l’opinió d’una immensa majoria davant un assumpte de tanta rellevància. 

Cobrar  una  pensió  pública  digna  és  un  dret  infrangible  proclamat  per  la  Constitució
espanyola i  la Declaració Universal de Drets Humans. Pensions dignes i  suficients no
poden dependre de res més que de la voluntat política per garantir un dret. I així i tot, és
tanta la pluralitat  d’opinions i  alternatives rigoroses sobre les pensions,  sobre la  seva
sostenibilitat, sobre els ingressos que han d’assegurar un dret tan bàsic, que cap qüestió
tècnica ni alternativa de gestió pot estar per sobre de la seva defensa i garantia.

Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari ampliar
l’esperit que ja recull la Carta Magna, promovent una reforma que modifiqui l’article que
estableix la garantia de pensions adequades i periòdicament actualitzades, en el sentit
que es reforci com a obligació i mandat constitucional inexcusable per als poders públics
la prohibició de qualsevol tipus de privatització i el manteniment del poder adquisitiu real
de les pensions. Tocar les pensions és creuar una línia vermella que no hem de permetre. 

L'ACEPGP està formada ja per 195 organitzacions i 95 personalitats que són un exemple
de pluralitat ideològica, política i territorial, i de sectors representatius de la societat, la
qual cosa evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. És important que el
municipalisme participi en aquest debat, aporti iniciatives i es posicioni en una qüestió de
tanta transcendència per al conjunt de la ciutadania.

És per tot l'anterior que es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Inca per a la seva aprovació la
següent: 

MOCIÓ:

1. Instar el Govern i el Congrés dels Diputats que s’atengui la reivindicació de l'ACEPGP,
promovent  una  reforma  de  la  Constitució  que  inclogui  la  prohibició  expressa  que
qualsevol  govern,  actual  o  futur,  pugui  tocar,  retallar  o  privatitzar,  totalment  o
parcialment,  el  sistema públic  de  pensions.  Un  article  que  reculli  com a  obligació
constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions i, per tant, la
impossibilitat  d'implantar  cap  tipus  de  mesura  com retallades,  pujades  d’impostos,
copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra que pugui
afectar les pensions, excepte aquelles que siguin favorables per a elles.

2. Donar trasllat d’aquests acords al Govern i al Congrés dels Diputats."
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El  grup  municipal  del  Partit  Popular  proposa  dues  esmenes,  la  primera  consistent  a
eliminar del primer paràgraf de l'exposició de motius la frase "especialment entre 2013 i
2016",  i  la  segona,  a  eliminar  del  sisè  paràgraf  de l'exposició  de motius la  frase "de
milions".

Una vegada finalitzades les intervencions es passen a votar les esmenes i n'esdevé el
següent resultat: unanimitat (21).

Seguidament se sotmet a votació la Proposta esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (21).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia relativa per aprovar
la Moció presentada per l'Associació Cap Endavant Plataforma Garantitzem les pensions,
destinada a preservar el sistema públic de pensions

10.MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A BEQUES I AJUDES
A L'ESTUDI

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar 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 relativa a beques i
ajudes a l'estudi, de data 20 de febrer de 2017, que transcrita textualment diu:

"Exposició de motius: 

Una política educativa basada en l'EQUITAT és l'única que ens fa a tots iguals, indepen-
dentment de les nostres condicions socioeconòmiques i un dels instruments fonamentals
per aconseguir-ho és una política de beques que arribi a tots aquells ciutadans amb pro-
blemes econòmics per poder estudiar.

La combinació de retallades pressupostàries, reformes legals i decisions de gestió dels
darrers anys han conduït a un canvi de model que implica una regressió important en un
dret fonamental com és l'educació, sacrificant l'equitat que havia constituït una de les nos-
tres majors fortaleses educatives i deixant un futur d'oportunitats educatives, accessible
per a uns pocs.

Un dels capítols de major regressió és el de les ajudes i beques a l'estudi. Entre les prime-
res mesures que va prendre durant la legislatura 2011-15 per a l'educació al nostre país
està la promulgació de dos reials decrets: el Reial decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, que
reglamenta la modificació dels preus públics de les taxes universitàries existents fins a
aquest moment i el Reial decret 1000/2012, de 29 de juny, que va modificar totalment les
condicions per poder ser beneficiari d'una beca d'estudis. A partir del curs 2012/2013 es
produeix una autèntica discriminació cap als alumnes becaris, ja que ara se'ls exigeix, a
més de complir els llindars de renda i patrimoni, una nota mitjana d'un 5,5 punts per a bat-
xiller i 6,5 punts per a una beca universitària, trencant-se la igualtat fins llavors que amb
un 5 podien estudiar els que tenien recursos econòmics i els que no, mitjançant beques.

Les modificacions i regressions en el sistema de beques i ajudes a l'estudi, acompanyat
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d'una pujada desproporcionada dels preus públics de matrícula universitària, ha suposat
una combinació letal per a milers d'estudiants que han ha vist com la crisi feia estralls en
les seves economies familiars, dificultant de manera injusta la seva possibilitats d'accés a
l'educació universitària.

Els preus públics de matrícula i el sistema de beques i ajudes a l'estudi formen un binomi
central per a la garantia de la igualtat d'oportunitats i han d'assegurar en conjunt que cap
persona deixi d'estudiar per mancar de recursos econòmics. 

Però no només es castiga els que menys tenen exigint-los més notes que als que no ne -
cessiten beca, sinó que, a més, se'ls rebaixa la quantitat d'aquesta.

Aquest nou sistema crea, a més, incertesa, ja que es divideix la beca en una quantitat fixa
i una altra variable, depenent aquesta última de l'existència de recursos econòmics, per la
qual cosa els alumnes no saben en començar el curs la quantitat que rebran. 

Amb aquest Reial decret es trenca amb la consideració de la beca com a 'dret subjectiu'
per a tots els alumnes que aprovin i que no disposin de recursos econòmics, ja que ara
dependrà de la quantitat econòmica pressupostada. 

En aquests cinc anys la quantia mitjana de les beques ha baixat en més d'un quinze per
cent, i en les beques compensatòries dedicades a aquells alumnes amb menys recursos
econòmics i que necessiten residència per estudiar una carrera universitària la baixada ha
estat de més d'un quaranta per cent.

Aquestes mesures, al costat de la pujada de les taxes universitàries, ha ocasionat que
més de 100.000 alumnes hagin estat expulsats del sistema educatiu. 

A més, el nou sistema ha tingut enormes dificultats d'aplicació per la falta de coherència,
previsió i incertesa. Entre les més greus estan el retard en el pagament de les beques,
una disminució generalitzada en la quantia de les mateixes a la qual s'afegeix la impossi-
bilitat de conèixer amb suficient antelació la quantia i, per tant, la dificultat de reclamar en
cas de rebre una dotació inferior. 

Aquesta reforma ha estat també un exemple de la falta de diàleg i participació en la presa
de decisions de les polítiques en matèria educativa. La reforma del sistema de beques im-
plantada durant aquesta època ha estat una decisió unilateral que ha obviat, no només a
les parts afectades, sobretot l'alumnat, sinó que, a més, ha incomplit la pròpia normativa
que obliga a convocar l'Observatori de Beques, fòrum pertinent per a la presa de decisi -
ons en aquesta matèria creat a través del Reial decret 1.220/2010, d'1 d'octubre. 

Per tots aquests motius exposats, el grup municipal del PSIB-PSOE presenta a la consi-
deració del Ple d’aquesta corporació la següent proposta d’acord per instar el  Govern
d'Espanya a: 

1. Convocar amb caràcter d'urgència l'Observatori de Beques, creat a través del Reial de-
cret 1220/2010, d'1 d'octubre.

Aquest Observatori emetrà un informe, preceptiu, abans de les convocatòries anuals de
beques i ajudes a l'estudi.
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2. Modificar  la  normativa  reguladora  de  les  beques  per  recuperar  el  veritable  sentit
d'aquestes com a dret subjectiu, sense que cap estudiant que compleixi els requisits es
quedi sense beca per qüestions pressupostàries. 

3. Modificar els requisits acadèmics actuals per a l'obtenció d'una beca, tot proposant que
siguin els mateixos que per a qualsevol alumne no becari, per la qual cosa es restabliran
els requisits disposats en el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, de beques i aju-
des a l'estudi personalitzades.

4. Establir criteris clars, objectius i ponderables per a la seva obtenció, de tal manera que
el sol·licitant pugui conèixer per endavant els criteris pels quals se li atorguen i la quantia
que percebrà si li és concedida, en el cas de complir-los.

5. Fer la convocatòria anual de beca immediatament després de la publicació del Reial
decret de beca, de manera que la Resolució i el pagament de les mateixes es realitzi
abans del començament del curs.

6. Revisar els llindars de renda i patrimoni per al dret a una beca, seguint el Recollit en els
dictàmens a la convocatòria de beques i ajudes a l'estudi aprovades i emeses pel Consell
Escolar de l'Estat, i adaptant-ho a les circumstàncies de cada moment, i no computar en
el límit patrimonial familiar, fixat en 1.700 €, les subvencions o prestacions econòmiques
concedides per les administracions públiques que tinguin per finalitat atendre situacions
de necessitats socials puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.

7. Eliminar les traves establertes per a les Beques Erasmus, amb els nous requisits, recu-
perant els anteriors i ampliar en els exercicis successius els crèdits pressupostaris desti-
nats per a aquest programa. 

8. Crear una beca de 'rescat' que permeti que aquells alumnes que hagin hagut d'abando-
nar els estudis pels criteris acadèmics introduïts en la reforma de 2012 es puguin incorpo-
rar al sistema universitari.

9. Oferir una modalitat d'Ajuda Específica per a aquells alumnes que necessitin realitzar
l'acreditació lingüística i que actualment és el nivell B1.

10. Impulsar una modalitat de convocatòria que inclogui el pagament de la matrícula als
llicenciats i graduats en situació de desocupació perquè realitzin estudis de postgrau en
universitats públiques.

11. Recuperar les dotacions pressupostàries destinades a la convocatòria de Beques Sè-
neca, de mobilitat nacional, i que van ser eliminades en el curs 2012-2013.

12. Promoure, en el marc de la Conferència General de Política Universitària i del Consell
d'Universitats, un nou marc estatal de preus públics de matrícula equitatiu i que permeti
mantenir un marc coherent de preus en el conjunt de l'Estat, tant per als graus de màxima
com de mínima experimentació i els màster, assegurant així la igualtat d'oportunitats i que
comporti una reducció del preu d'aquests."

El  grup municipal  del  Partit  Popular proposa quatre esmenes:  afegir  abans de la part
dispositiva on diu "Per tots aquests motius exposats, el Grup MUniciapl del PSIB-PSOE,
presenta a la consideració del ple d’aquesta Corporació la següent proposta d’acord per
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instar al Govern d'Espanya...” afegir  “i al Govern de les Illes Balears”; eliminar els punts 2,
7 i 9; modificar el punt 11, a on posa recuperar, posar millorar; i afegir un punt 13: "Instar
el Govern de les Illes Balears a estudiar la possibilitat de la implantació d'una deducció de
l'IRPF lligada al fet de cursar estudis universitaris oficials de grau o de cicle de grau mitjà
o de grau superior de Formació Professional fora de l'illa de residència de l'alumne, i per
falta d'aquesta oferta a la seva illa de residència, i a definir els requisits que s'han de
complir per acollir-se a l'esmentada deducció."

Finalitzades  les  intervencions,  es  passen  a  votar  les  esmenes  proposades  pel  grup
municipal d'Independents d’Inca 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 relativa a beques i ajudes a
l'estudi, que una vegada esmenada té el següent contingut literal:

"Exposició de motius: 

Una política educativa basada en l'EQUITAT és l'única que ens fa a tots iguals, indepen-
dentment de les nostres condicions socioeconòmiques i un dels instruments fonamentals
per aconseguir-ho és una política de beques que arribi a tots aquells ciutadans amb pro-
blemes econòmics per poder estudiar.

La combinació de retallades pressupostàries, reformes legals i decisions de gestió dels
darrers anys han conduït a un canvi de model que implica una regressió important en un
dret fonamental com és l'educació, sacrificant l'equitat que havia constituït una de les nos-
tres majors fortaleses educatives i deixant un futur d'oportunitats educatives, accessible
per a uns pocs.

Un dels capítols de major regressió és el de les ajudes i beques a l'estudi. Entre les prime-
res mesures que va prendre durant la legislatura 2011-15 per a l'educació al nostre país
està la promulgació de dos reials decrets: el Reial decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, que
reglamenta la modificació dels preus públics de les taxes universitàries existents fins a
aquest moment i el Reial decret 1000/2012, de 29 de juny, que va modificar totalment les
condicions per poder ser beneficiari d'una beca d'estudis. A partir del curs 2012/2013 es
produeix una autèntica discriminació cap als alumnes becaris, ja que ara se'ls exigeix, a
més de complir els llindars de renda i patrimoni, una nota mitjana d'un 5,5 punts per a Bat -
xiller i 6,5 punts per a una beca universitària, trencant-se la igualtat fins llavors que amb
un 5 podien estudiar els que tenien recursos econòmics i els que no, mitjançant beques.

Les modificacions i regressions en el sistema de beques i ajudes a l'estudi, acompanyat
d'una pujada desproporcionada dels preus públics de matrícula universitària, ha suposat
una combinació letal per a milers d'estudiants que han ha vist com la crisi feia estralls en
les seves economies familiars, dificultant de manera injusta la seva possibilitats d'accés a
l'educació universitària.

Els preus públics de matrícula i el sistema de beques i ajudes a l'estudi formen un binomi
central per a la garantia de la igualtat d'oportunitats i han d'assegurar en conjunt que cap
persona deixi d'estudiar per mancar de recursos econòmics. 
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Però no només es castiga els que menys tenen exigint-los més notes que als que no ne -
cessiten beca, sinó que, a més, se'ls rebaixa la quantitat d'aquesta.

Aquest nou sistema crea, a més, incertesa, ja que es divideix la beca en una quantitat fixa
i una altra variable, depenent aquesta última de l'existència de recursos econòmics, per la
qual cosa els alumnes no saben en començar el curs la quantitat que rebran. 

Amb aquest Reial decret es trenca amb la consideració de la beca com a 'dret subjectiu'
per a tots els alumnes que aprovin i que no disposin de recursos econòmics, ja que ara va
a dependre de la quantitat econòmica pressupostada. 

En aquests cinc anys la quantia mitjana de les beques ha baixat en més d'un quinze per
cent, i en les beques compensatòries dedicades a aquells alumnes amb menys recursos
econòmics i que necessiten residència per estudiar una carrera universitària la baixada ha
estat de més d'un quaranta per cent.

Aquestes mesures, al costat de la pujada de les taxes universitàries, ha ocasionat que
més de 100.000 alumnes hagin estat expulsats del sistema educatiu. 

A més, el nou sistema ha tingut enormes dificultats d'aplicació per la falta de coherència,
previsió i incertesa. Entre les més greus estan el retard en el pagament de les beques,
una disminució generalitzada en la quantia de les mateixes a la qual s'afegeix la impossi-
bilitat de conèixer amb suficient antelació la quantia i, per tant, la dificultat de reclamar en
cas de rebre una dotació inferior. 

Aquesta reforma ha estat també un exemple de la falta de diàleg i participació en la presa
de decisions de les polítiques en matèria educativa. La reforma del sistema de beques im-
plantada durant aquesta època ha estat una decisió unilateral que ha obviat, no només a
les parts afectades, sobretot l'alumnat, sinó que, a més, ha incomplit la pròpia normativa
que obliga a convocar l'Observatori de Beques, fòrum pertinent per a la presa de decisi -
ons en aquesta matèria creat a través del Reial decret 1.220/2010, d'1 d'octubre. 

Per tots aquests motius exposats, el grup municipal del PSIB-PSOE, presenta a la consi -
deració del  ple d’aquesta corporació la següent proposta d’acord per instar el  Govern
d'Espanya i el Govern de les Illes Balears: 

1. Convocar amb caràcter d'urgència l'Observatori de Beques, creat a través del Reial de-
cret 1220/2010, d'1 d'octubre.

Aquest Observatori emetrà un informe, preceptiu, abans de les convocatòries anuals de
Beques i ajudes a l'Estudi.

2. Modificar els requisits acadèmics actuals per a l'obtenció d'una beca, tot proposant que
siguin els mateixos que per a qualsevol alumne no becari, per la qual cosa es restabliran
els requisits disposats en el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, de beques i aju-
des a l'estudi personalitzades.

3. Establir criteris clars, objectius i ponderables per a la seva obtenció, de tal manera que
el sol·licitant pugui conèixer per endavant els criteris pels quals se li atorguen i la quantia
que percebrà si li és concedida, en el cas de complir-los.
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4. Fer la convocatòria anual de beca immediatament després de la publicació del Reial
decret de beca, de manera que la Resolució i el pagament de les mateixes es realitzi
abans del començament del curs.

5. Revisar els llindars de renda i patrimoni per al dret a una beca, seguint el recollit en els
dictàmens a la convocatòria de beques i ajudes a l'Estudi aprovades i emeses pel Consell
Escolar de l'Estat, i adaptant-ho a les circumstàncies de cada moment, i no computar en
el límit patrimonial familiar, fixat en 1.700 €, les subvencions o prestacions econòmiques
concedides per les administracions públiques que tinguin per finalitat atendre situacions
de necessitats socials puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.

6. Crear una beca de 'rescat' que permeti que aquells alumnes que hagin hagut d'abando-
nar els estudis pels criteris acadèmics introduïts en la reforma de 2012 es puguin incorpo-
rar al sistema universitari.

7. Impulsar una modalitat de convocatòria que inclogui el pagament de la matrícula als lli -
cenciats i graduats en situació de desocupació perquè realitzin estudis de postgrau en uni-
versitats públiques.

8. Millorar les dotacions pressupostàries destinades a la convocatòria de Beques Sèneca,
de mobilitat nacional, i que van ser eliminades en el curs 2012-2013.

9. Promoure, en el marc de la Conferència General de Política Universitària i del Consell
d'Universitats, un nou marc estatal de preus públics de matrícula equitatiu i que permeti
mantenir un marc coherent de preus en el conjunt de l'Estat, tant per als graus de màxima
com de mínima experimentació i els màster, assegurant així la igualtat d'oportunitats i que
comporti una reducció del preu d'aquests.

10.  Instar el Govern de les Illes Balears a estudiar la possibilitat de la implantació d'una
deducció de l'IRPF lligada al fet de cursar estudis universitaris oficials de grau o de cicle
de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional fora de l'illa de residència de
l'alumne i per falta d'aquesta oferta a la seva illa de residència, i a definir els requisits que
s'han de complir per acollir-se a l'esmentada deducció."

11.MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT  POPULAR  RELATIVA  A  LA
REDISTRIBUCIÓ DE LA RECAPTACIÓ DE LA LLEI D'ESTADES TURÍSTIQUES

Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar 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  Partit  Popular  relativa  a  la
redistribució de la recaptació de la Llei  d'estades turístiques, de data 14 de febrer de
2017, que transcrita textualment diu:

"Exposició de motius:

El passat mes de setembre el Govern de les Illes Balears va aprovar el Pla anual d'Impuls
del  turisme  sostenible  per  al  període  2016.  Aquesta  convocatòria  estava  oberta  a  la
presentació de projectes per part dels ajuntaments, altres institucions supramunicipals i
entitats.  això va suposar  que els  ajuntaments  fessin  un  esforç  important  per  elaborar
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projectes,  que van ser  presentats  amb les  màximes expectatives  'aconseguir  millores
importants  per  al  seus  municipis,  en  molts  casos,  en  relació  directa  amb  el  ema
mediambiental, que era l'objectiu prioritari d'aquest Pla.

Ja en el moment de l'aprovació de la llei de l'impost d'estades turístiques, el Partit Popular
va manifestar el seu rebuig a l'esmentat impost i al sistema de distribució dels ingressos,
ja que no era el més adequat, ja que els municipis no tenien el pes suficient dins de la
Comissió de Impuls de Turisme Sostenible, encarregada d'aprovar els projectes que es
finançaran amb aquest impost.

Els municipis són les administracions que més esforç econòmic realitzen per mantenir les
infraestructures i els serveis que afavoreixen el foment i l'impuls del turisme a les Illes, on
es generen els ingressos de l'ecotaxa, en canvi, ara veuen com no han estat aprovats cap
dels seus projectes, que van haver de realitzar en un termini molt breu i amb una despesa
tècnica i econòmica molt important.

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER PUNT. Instar el Govern de les Illes Balears, a deixar sense efecte l'acord de la
comissió d'Impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova proposta tenint en compte
els projectes municipals.

SEGON PUNT.  Instar  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  la  modificació  del  sistema de
distribució dels ingressos obtinguts amb l'impost sostenible, donant més per als municipis
dins de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.

TERCER  PUNT.  Instar  el  Govern  de  les  Illes  Balears,  que  en  cas  que  la  proposta
aprovada segueixi endavant, es facin càrrec del cost que han tingut els ajuntaments per a
la redacció dels projectes no aprovats."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació  el  Dictamen i  n’esdevé el  següent  resultat:  onze (11)  vots a favor  dels  grups
municipals Partit Popular, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i deu (10) vots en
contra dels grups municipals del PSIB-PSOE i MÉS per Inca.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del Partit
Popular relativa a la redistribució de la recaptació de la Llei d'estades turístiques.

12.  MOCIONS URGENTS

DACIÓ DE COMPTES DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES I
INGRESSOS  DE  L'AJUNTAMENT,  I  DELS  SEUS  ORGANISMES  AUTÒNOMS  I
DACIÓ  DE  COMPTES  DE  LA  COMUNICACIÓ  REALITZADA  AL  MINISTERI
D'HISENDA  I  ADMINISTRACIONS  PÚBLIQUES  DEL  PERÍODE  MIG  DE
PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016,

En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de les dacions de comptes i n’esdevé el
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següent resultat: unanimitat (21).

Els  reunits  consideren  la  dació  de  comptes  de  l'estat  d'execució  del  pressupost  de
despeses i ingressos de l'Ajuntament, i dels seus organismes autònoms, de data 23 de
febrer de 2017, i que transcrita 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 l’exercici de 2016, 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 2016.

- Estat  de  liquidació  del  pressupost  d’ingressos  de  l’Ajuntament  i  dels  seus
organismes autònoms a 31 de desembre de 2016.

- Estat de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a data 31 de
desembre de 2016."

Els  reunits  consideren  la  dació  de  comptes  de  la  comunicació  realitzada  al  Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques del període mig de pagament corresponent al quart
trimestre de 2016, de data 23 de febrer de 2017, que transcrita textualment diu:

"Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, es dóna compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del període mitjà
de  pagament  corresponent  al  quart  trimestre  de  2016,  de  conformitat  amb  l'Ordre
HAP/2015/2012, d'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."

Una vegada debatut aquests punts els regidors se'n donen per assabentats.

13.  PRECS I PREGUNTES 

Abans de començar el punt de precs i preguntes, el Sr. Batle recorda als reunits que, com
marca el reglament, cal cenyir-se a pregunta-resposta. Comenta que el grup municipal del
Partit Popular els ha fet arribar un suggeriment de preguntes, i allò que ells demanarien és
que aquestes preguntes fossin comunicades des del primer moment en la forma literal en
què després seran realitzades, perquè estan fetes d’una manera genèrica, i una vegada
facilitades als regidors hi pot haver diferents temes que es poden relacionar amb el mateix
contingut de la frase que el grup municipal del Partit Popular els posa.

El Sr. Torres dóna les gràcies al Sr. Batle, recullen el seu suggeriment, comenta que en el
pròxim Ple li enunciaran totes les preguntes en veu. Exposa que ells ho fan per agilitzar el
tema, recorda que a diferents plens en què varen començar enunciar les preguntes perdi-
en 20-25 minuts enunciant preguntes. Creuen que és més correcte que sigui a partir del
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pròxim Ple. Diu que no es preocupin, que un regidor del Partit Popular els transmetrà lite-
ralment totes les preguntes que volen fer i que, si estan mitja hora abans de començar, no
hi ha cap problema, forma part de la seva responsabilitat.

El Sr. Batle manifesta que no hi ha cap problema a fer-ho d'aquesta manera, que ells a les
19 h en punt són aquí.

El Sr. Torres indica que el Ple comença a les 19.30 h.

El Sr. Batle hi està d'acord, però reitera que ells a les 19 h en punt són aquí, per si el Sr.
Torres vol venir.

El Sr. Torres insisteix que el Ple comença a les 19.30 h.

El Sr. Batle repeteix que ell a les 19 h ja hi és i que, si li volen presentar les preguntes mit -
ja hora abans del Ple, poden quedar mitja hora abans.

El Sr. Torres comenta que la convocatòria del Ple és quan pertoca i no quan el batle vol, 
però que, si el Sr. Batle el vol convocar a les 19 h, hi està conforme.

El Sr. Batle diu al Sr. Torres que ho pot fer com vulgui.

El Sr. Torres respon que no, que ells complint el reglament formulen les preguntes per es -
crit i que si les han d’enunciar...

El Sr. Batle diu al Sr. Torres que això no és complir el reglament, que ells els formulen un
enunciat que no serà literalment la pregunta que després faran.

El Sr. Torres demana si el Sr. Secretari els pot donar llum en aquest aspecte.

El Sr. Secretari explica que el reglament en aquest punt és del tot clar, que allò cert és que
en anteriors legislatures l’oposició formulava els precs i preguntes verbalment i no es pre-
sentaven per escrit, i es va donar per bona aquesta manera d’actuar. Amb això vol dir que
tant es poden enunciar verbalment com presentar-los per escrit.

El Sr. Torres comenta que avui la discussió és que ells presenten uns enunciats resumits
per escrit per no presentar-los verbalment. Si els han de presentar verbalment, no hi ha
cap problema, però el problema és que verbalment els du un temps.

El Sr. Secretari indica que tal vegada, si els presenten per escrit, és millor que concretin la
pregunta, però no lleva que després que ells puguin optar per formular-la verbalment.

El Sr. Batle hi està d'acord, allò que diuen és que, si les fan per escrit, les hi puguin fer,
però posa un exemple al Sr. Torres perquè l'entengui, sobre una pregunta que diu "perju-
dicis al comerç d'Inca".

El Sr. Torres diu que ho entén tothom.

El Sr. Batle comenta que són perjudicis al comerç, és clar.

El Sr. Torres diu aquesta pregunta no presenta dubtes, que una altra potser sí.
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El Sr. Rodríguez fa una comparació amb els titulars que surten al diari, però demana qui -
na és la pregunta.

El Sr. Batle diu que ara la farà.

El Sr. Torres diu al Sr. Rodríguez que, si els lleva la part de protagonisme, no els queda
res. 

El Sr. Rodríguez contesta que no els vol llevar protagonisme.

El Sr. Torres esmenta que en el punt sobre precs i preguntes és en el qual poden desen-
volupar part de la seva tasca d’oposició.

El Sr. Batle hi mostra el seu acord.

El Sr. Torres expressa que ells ho presenten per escrit per estalviar temps, per agilitzar el
tema. Ara bé, manifesta que en principi, si han de venir i enunciar les preguntes, no hi te -
nen cap problema.

El Sr. Batle diu al Sr. Torres que pot iniciar el seu torn de precs i preguntes.

El Sr. Torres formula els següents:

1. Comencen amb un prec, des del Partit Popular que han tingut noticies a través de la
premsa que l'inquer Lluís Martí heroicament va salvar dues persones de morir ofegades.
Així, proposen a l'actual equip de govern que li faci un reconeixement públic i institucional.

El Sr. Batle respon que queda recollit el seu prec.

2. Al passat Ple els varen dir que la subvenció del Constància estava a punt de pagar-se,
fins i tot el regidor d’Esports va dir que, si podia ser l'endemà, seria l'endemà, i un mes
després encara la subvenció no està pagada. Demana quins són els motius de no haver
pagat la subvenció de fa dos anys.

El Sr. Ferrà demana si li pot tornar a repetir la pregunta, perquè no l’estava escoltant.

El Sr. Torres torna a formular la pregunta.

El Sr. Ferrà respon que la subvenció de 2016 està més a punt que al Ple anterior, esperen
no arribar al pròxim Ple i no l’hagin pagada. Ell té constància que tota la documentació es -
tà correcta i està a punt de ser abonada; només manquen petites passes burocràtiques
perquè es puguin procedir al pagament.

El Sr. Torres respon que perfecte i li dóna les gràcies per la seva resposta. En relació amb
aquesta pregunta, demana si té res a veure no pagar la subvenció del Constància amb les
tres ordres d'embargament que aquest equip de govern ha enviat a l'ATIB contra el Club.
Si no hi té res a veure, voldrien saber si les tres ordres d'embargament no es podrien ha-
ver solucionat d’una altra manera, ja que l'Ajuntament deu al Constància 90.000 €, més
30.000 € de corrent, i li reclamen 15 € per via executiva d'un cartell. Des del Partit Popular
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els demanen si ningú no ha estat capaç de controlar això i no perjudicar la imatge d'un
dels símbols de la ciutat.

El Sr. Ferrà respon que per via executiva no s’ha arribat a dur.

El Sr. Torres respon que s’ha aprovat a Junta de Govern.

El Sr. Ferrà respon que sí, però que es va poder esmenar a temps, que aquest tema està
regulat i que es varen dur a terme els pagaments.

El Sr. Torres respon que l’única informació de què disposen són les actes de les juntes de
govern que ell els envien, i hi ha una Junta de Govern en què hi ha tres ordres d'embarga-
ment juntament amb d'altres d'enviades per l'ATIB al Constància.

El Sr. Ferrà respon que s’havien d'enviar, però que no es van enviar perquè el Club va pa-
gar.

El Sr. Torres demana, si es va pagar, per què es va aprovar a Junta de Govern.

El Sr. Ferrà respon que per un problema informàtic.

El Sr. Torres comenta que pel botó famós.

El Sr. Ferrà respon que eren totes del CPU les que no anaven bé.

El Sr. Batle demana que segueixin l'esquema de pregunta-resposta.

3. Des del Partit Popular volen denunciar la deixadesa de la imatge de la ciutat i especial-
ment del centre d'Inca. Per això volen demanar-los per quin motiu han de passar setma-
nes perquè un forat de la voravia del carrer de Jaume Armengol estigui envoltada amb
unes barreres sense llum al vespre, i no siguin capaços de posar-hi una simple tapa me-
tàl·lica.

El Sr. Batle respon que aquest tema no s’ha deixat de banda, que ha estat tancat, ha estat
ben anunciat que hi havia una tapa. Exposa que allò que fan és reclamar a qui pertoca
col·locar la tapa que la posi, en aquest cas a les telecomunicacions, que aquest cas és
l'empresa a qui correspon fer-ho.

4. Volen denunciar que a una plaça tan cèntrica com és la de l'Àngel els contenidors duen
romputs més d’un mes, sense que ningú els hagi reparat. Expressa que aquest fet suposa
un perill per als vianants, perquè la base dels contenidors sobresurt de la seva base un
centímetre.

La Sra. Barceló respon que aquests contenidors, que com ell sap són soterrats, han donat
múltiples problemes. Explica que la darrera vegada que es varen espenyar resulta que la
seva reparació té un pressupost de 14.000 €. Tenen en compte que, respecte a les dues
àrees de contenidors soterrats de la plaça de l’Àngel, en el nou plec de condicions n'hi ha
una que s’ha delimitar, i precisament és aquesta la que s’ha rompuda. Esmenta, doncs,
que la reparació i l'eliminació de la bateria de contenidors estan en el plec de condicions,
que, a més, està a punt de sortir. Exposa que s’està valorant, entre altres qüestions per no
incórrer en una despesa que, a més, no els pertoca, perquè està inclosa al plec de condi -
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cions; així, han optat per substituir-los. Comenta que és cert que no és allò que més els
agrada per als contenidors de superfícies i que sobresurt un parell de centímetres. S’està
intentant trobar una solució, encara que sigui  transitòria i  menys costosa, per eliminar
aquesta petita alçada que fa la base del contenidor, però indica que és un elevat cost eco-
nòmic per una reparació que està previst en el plec de condicions, i que aquest cal que el
faci la nova empresa a la qual s’adjudiqui el contracte de la recollida de fems.

5. El seu grup municipal va escoltar totes les campanyes dels partits que actualment go-
vernen, on s’anunciaven canvis i crits d’auxili. No entenen per què tenen tanta manca de
papereres al carrer del Bisbe Llompart i a altres llocs cèntrics de la ciutat; a més, les po-
ques papereres que es posen es col·loquen sense tenir en compte els portals oberts dels
comerços.

La Sra. Barceló respon que al carrer del Bisbe Llompart les papereres que hi ha –ara no
pot anar a comptar-les– però són les mateixes que hi havia, i allò que sí s’ha fet és de for -
ma provisional afegir-ne dues al carrer Major. Comenta que és vera que una d’elles –el
seu grup precisament va ser partícip d’aquesta comunicació– s'ha col·locada a un lloc on
no pot estar, i que ja està donada l’ordre de modificar la seva ubicació.

6. Aprofitant que parlaven del centre d'Inca, voldrien fer arribar un prec referent a les jardi -
neres del centre de la ciutat, perquè fa setmanes i mesos que criden SOS. És un prec i
allò que especifica, més que no hi hagi plantes, flors, és que estan molt descuidades. Co-
menta que hi aniran amb un cartells, s'hi posaran al davant i hi posaran SOS, li és igual,
com l'arròs i si és bomba millor.

El Sr. Batle demana que segueixi l'esquema de pregunta-esposta.

El Sr. García respon que sent molt que es canviï el talant de què ha estat aquest ple, però
evidentment afirma que s’ha dut a terme un esforç amb relació a les dites jardineres, que
s’han sembrat no sap quantes vegades. Informa que actualment la tècnica està valorant
quines plantes hi poden posar, i ja li ho avança per darrera vegada, perquè no hi ha mane-
ra que res hi sobrevisqui ni regant ni sense regar, als 10 minuts que se sembra qualsevol
cosa s'arrabassa. Aleshores esmenta que haurien de cercar solucions alternatives, que
podrien ser traslladar de lloc les jardineres, a altres llocs prosperen, i en aquestes a les
quals es refereix el Sr. Torres no hi ha manera; no vol caure en la situació de referir-se ni a
veïnats, ni a incivisme, ni vol pensar que sigui el mateix Partit Popular qui arrabassi les
plates, no ho vol pensar.

El Sr. Torres li diu que pensi allò que vulgui, que està en el seu dret.

El Sr. García diu que no vol pensar; a més, n'està convençut.

El Sr. Torres respon que no ho pensa, però que, com que ho diu, ell li contesta, que pensi
allò que vulgui.

El Sr. Batle reitera que segueixin el guió de pregunta-resposta.

El Sr. García afirma que, a més, està convençut que no és així.

El Sr. Torres li diu que, si està convençut que no és així, que no ho digui, és molt simple; li
diu que no insinuï.
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El Sr. Batle demana al Sr. Torres que deixi que el Sr. García utilitzi el seu torn de paraula. 

El Sr. García diu no tenir res a dir respecte de les jardineres.

El Sr. Torres diu al Sr. García que cal començar a aprendre que governa i que no està a
l'oposició. Evidentment ells fan una pregunta, ell fa un comentari, i han de contestar; si ell
diu que no creu que sigui el Partit Popular, que no ho digui, de totes maneres el Sr. Aguilar
té una proposta per al Sr. García per sembrar en aquestes jardineres.

El Sr. García diu que no si ells tenen 50 de propostes i la tècnica en té 50, que el proble -
ma no és la planta.

El Sr. Torres assenyala que el Sr. Aguilar té experiència.

El Sr. Aguilar proposa sembrar-hi un cactus.

El Sr. Batle afirma que aquesta pregunta no estava escrita.

El Sr. Torres comenta si es refereix a la del cactus i expressa que pot haver-hi aportacions
en positiu.

7. Durant el passat estiu varen patir sequera, l'Ajuntament va decidir deixar de regar els
jardins públics amb aigua potable i varen morir moltes de plantes, fet que varen denunciar
en aquest ple. Voldrien saber amb quin tipus d’aigua han estat regant el camp del Cons-
tància on sembraren herba natural.

El Sr. García respon que es va poder comprovar per tot aquell qui va voler que amb les
primeres pluges totes les zones que eren marrons varen tornar verdes; per tant, totes les
gespes que s’havien assecat per la sequera, que foren totes, no la immensa majoria, va-
ren tornar verdes a les primeres pluges. Aleshores hi havia zones que es van regar amb
aigua no potable, i en el camp del Constància es va fer la connexió d'aigua no potable. In-
forma que a la primera connexió d’aigua quasi varen buidar el pou i varen haver de tem-
perar el consum, i al final hi va haver alguns dies perquè s’arranqués la gespa. Explica
que va ser molt importat, que es mesclaven els dos tipus d’aigua; quant a les instruccions
–expressa que la veritat és que no en fan un seguiment exacte perquè han de col·locar un
comptador, que el col·locaran–, informa que es va continuar després regant amb aigua no
potable. Comenta que la dita connexió eren molts pocs metres, però no s’havia feta, i va-
ren regar amb aigua no potable. Espera que continuïn amb aigua no potable,  perquè
aquestes són els acords a què varen arribar amb el Constància, que es varen acceptar de
molt bon grau.

El Sr. Torres diu que també voldrien saber el cost de la campanya que varen fer de l’estal -
vi d’aigua.

El Sr. García respon que el cost econòmic li ho contestaran per escrit perquè aquest mo-
ment no en té ni idea.

El Sr. Torres exposa que des del Partit Popular es demanen si Inca realment necessita
l’aigua de la Marineta.
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El Sr. García respon que en els dos dies de formar part de la majoria municipal –i encara
no s’atreviria a donar lliçons de com s’ha de governar– els tècnics municipals els van dir
que això podria rebentar en qualsevol moment. Amb el pas del temps tècnics i regidor res-
ponsable de Medi Ambient i Servei d’Aigua estan convençuts que el subministrament d’ai-
gua de Son Fiol s’aturava per qualsevol tipus d'avaria del pou o per qualsevol circumstàn-
cia d’aquestes, no vol que s’agafi amb exactitud un 50 % menys d’aigua als habitatges. Ai-
xò es deu entre altres coses que el depòsit regulador que tenen és absolutament insufici -
ent per tenir emmagatzemada aigua, i cal mig dia o un dia per reparar qualsevol d’aques-
tes avaries, és a dir, l'avaria Son Fiol. Comenta que tot d’una es nota una baixada de
pressió,  inclòs el  subministrament d’aigua a molts habitatges d'Inca.  Amb la Marineta,
obra que s’ha començat i es fa ara, han intentat que en el moment que Son Fiol deixi de
funcionar, girant el grifo, girant la clau de pas, continuï arribant aigua a Inca. Aleshores
aquesta és la finalitat perquè es fan les dites obres de connectar la Marineta, però ell creu
que aquesta és una primera fase que ja està definida i acceptada pels tècnics; com ja ha
comentat en altres projectes, la idea és ja no deixar-la connectada en cas de fallida de l'ai -
gua de Son Fiol, sinó fer una canonada des d'aquest punt exacte també cap a Inca, i a un
moment determinat tenir la previsió que es podrà subministrar Inca d’aigua si fallen els
tancats, i tindrien un cabal suficient entre la Marineta i Son Fiol per continuar l'abastiment
d’aigua pertot Inca. En principi Son Fiol i la Marineta serien suficients per abastir aigua a
tota la ciutat. No sap si és necessari que s’estengui en el cost econòmic de l'aigua, en el
compromís que tenen firmat que tot això que ja ha passat per Ple està aprovat i és cone-
gut per tothom. Però, a hores d'ara aquesta connexió és per evitar un moment de falta de
subministrament d’aigua a Inca.

8. Ja fa setmanes des del dia del temporal de vent, hi va haver molts senyals de trànsit
tombats o romputs, la majoria han desaparegut. Demana quan preveuen restaurar tots els
referits senyals, la majoria dels quals són imprescindibles per al bon funcionament del
trànsit de la ciutat.

La Sra. Triguero respon que cada dia es van col·locant senyals, però que allò que passa
és que, com el Sr. Torres bé diu, varen ser molts les que pel vendaval varen caure, però hi
estan fent feina, en van posant cada dia.

9. Quant a manteniment, voldrien pregar que mirin el manteniment de la zona del pati de
les pistes del bàsquet de l'IES Pau Casesnoves, els consta que ahir van col·locar unes
xarxes, però són instal·lacions que tenen un públic i que estan bastant descuidades de la
mà del regidor. 

El Sr. García respon que els consta que van col·locar unes porteries amb unes xarxes ahir
no, abans d'ahir. 

El Sr. Torres comenta que ja havien enunciat la pregunta.

El Sr. García demana on havien enunciat la pregunta.

El Sr. Torres diu que a la comissió.

El Sr. García diu al Sr. Torres que no, que li agraeix la pregunta, però que no cola. Comen-
ta que el Sr. Aguilar sap perfectament des de quan s’està intentant col·locar les porteries.

El Sr. Torres diu que no, que ho estan intentant en la majoria de coses, els consta.
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El Sr. García respon que aquesta s’ha consumada, aquesta ha estat estona i està consu-
mada.

El Sr. Torres li contesta que això és causa de penalització matrimonial, que ho sàpiga.

El Sr. García diu que idò per això ha arribat a bon port.

El Sr. Torres diu tal vegada per aquí podrien arribar a un acord.

El Sr. García diu que a més d’un.

El Sr. Torres diu no a tants, que no siguin expressivament eufòrics.

El Sr. Batle diu que no es posin afectuosos al final del Ple.

El Sr. Torres comenta que l'esperit és bo, però...
 
10. Volen denunciar una manca de llum a la vorera davant l'Institut Pau Casesnoves.

La Sra. Barceló li demana si li pot indicar a quin indret exactament.

El Sr. Torres contesta que és a la vorera davant l'IES Pau Casesnoves, que hi falta llum.

El Sr. García comenta que, si és a on hi ha els fanals, és una qüestió de rebre la urbanit -
zació, per això ho demana. Informa que no s’ha rebut la urbanització, que està pendent de
Gesa,  que falta  dibuixar  un  plànol  i  en això  estan.  Espera  que també es consumeixi
aquesta possibilitat. Explica que va garantir a veïnats que estaria solucionat per Nadal,
després va haver de garantir que per Reis, però els veïnats ho entenen perfectament, per-
què saben que la responsabilitat no és municipal, sinó que està per damunt de l'Ajunta-
ment, i no sap quin problema té Gesa amb la promotora. Si parlen del carrer Sulpícia Gali-
eni, que està a la zona de l'IES Pau Casesnoves, aquesta és la informació de què dispo-
sa; si parlen d’un altre lloc, ja no ho sap.

El Sr. Torres comenta que parlen del carrer de davant l'IES Pau Casesnoves, carrer de
Joan Miró. 

El Sr. García diu que això no, que ara dia 2 entra la línia verda i que això serà amollar bo-
lla.

El Sr. Torres parla de l’alegria que els dóna que tot sigui amollar bolla, no hi ha més satis-
facció que demanar i que diguin que tot es fa.

El Sr. García diu que no importarà que demani, bastarà que enviï un avís a línia verda.

El Sr. Torres respon que ells seguiran demanant.

El Sr. Batle demana que se cenyeixin a pregunta-resposta.

El Sr. García contesta que s'ha animat.
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11. Continuant amb el tema de la imatge de la ciutat d'Inca, volen saber quan pensen can-
viar o arreglar les xarxes del camp de futbol del Poliesportiu Mateu Cañellas... Hi estan
fent feina. 
 
El Sr. Batle diu al Sr. Torres que ja es contesten.

El Sr. Torres diu que va apuntant...

El Sr. Ferrà informe que les xarxes estan comanades, que les tenen...

El Sr. Torres demana si estan comanades o les tenen.

El Sr. Ferrà respon que unes ja les tenen, les de 6 metros de futbol 11, i que el desig del
regidor era que les xarxes del futbol 7 fossin de 6 metres, però ha estat impossible d’una
forma molt econòmica. Com que ha superat tant el sostre de despesa, ahir varen decidir
deixar-les de 3 metres i les han canviades, les han fetes. Han retallat les xarxes i les fan
de 3 metres, amb la meitat n'han sortit, i més endavant ja veuran si les posaran de 6.
Aprofita la pregunta per dir-los, després de les intervencions que hi ha hagut sobre la pis-
cina, el camp de Constància i el del Bàsquet, ara és el torn del Poliesportiu Mateu Cañe-
llas, manifesta que treballaran a fons en el Mateu Cañellas, i per això tal vegada s'ha dei-
xat un poc de banda, perquè el personal és el que és i ara enguany 2017 veuran com el
Mateu Cañellas també millora bastant el seu aspecte perquè ja hi estan fent feina.

El Sr. Torres diu al Sr. Ferrà que li donen gràcies per la resposta i que li poden donar sug-
geriments; si retallen de propaganda i publicitat, sobretot de fotografia, podran comprar les
xarxes de 6 metros, és un suggeriment que fa el departament d’Hisenda a l'equip de go-
vern.

El Sr. Torres comenta que, ja que canvien les xarxes del Poliesportiu Mateu Cañellas, po-
drien passar a fer una volteta per la plaça dels Pobladors i canviar les xarxes de la instal -
lació esportiva que tenen allà.

El Sr. Ferrà diu han d'anar poc a poc, avui es col·locaran xarxes noves a la plaça d'Antoni
Mateu i amb el seu personal, i la setmana que ve o en poder aniran a la plaça dels Pobla-
dors; tot arribarà, això esperen.

El Sr. Torres esmenta que, ja que van a la plaça dels Pobladors, podrien aprofitar per reti-
rar unes tanques tombades des de fa setmanes i mesos en el camp d'skate que hi ha a la
plaça dels Pobladors, hi ha fotos en el Facebook, sovint...

El Sr. Ferrà respon que evidentment, de la mateixa manera que arreglaran les rampes
d'skate que s’espenyen, ho faran amb aquestes tanques. 

12. Tenen un dubte, o una pregunta, no entenen què fan les màquines de les cintes que
es varen retirar de la piscina coberta col·locades darrere el bar del Palau, no saben ben
bé què fan allà, si és un motiu decoratiu, si estan allà...; entre la rotonda de General Lu-
que i la visió del Palau es fan una idea un poc estranya del que és Inca.
 
El Sr. Ferrà respon que per evitar feines innecessàries estan cercant una ubicació definiti -
va per no tornar-les a moure una vegada més, perquè les màquines ja estan un poquet
marejades, i cada vegada que les mouen es van deteriorant. Estan cercant la posició idò-
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nia, i en principi serà aquí on estan, però una altra planta més a baix. Ara bé, mentrestant
com que tenen molta feina d'anar a posar xarxes, les deixaran aquí on estan i les munta-
ran darrere el bar. Això no obstant, la idea és a l'estiu, quan tinguin més temps, baixar-les
a baix.

El Sr. Torres diu que entenen, doncs, que aquestes màquines estan operatives.

El Sr. Ferrà respon que la majoria d'elles sí.

13. Aprofitant que van a la plaça dels Pobladors, posen xarxes noves, van al parc de pati-
natge a llevar les tanques que estan tombades i cerquen solucions a la instal·lació del Pa -
lau, considera que també podrien retirar les palmes que hi ha al carrer de Sant Sebastià,
que hi han estat devers un mes, i fins que el vent no se les ha endut el servei de manteni -
ment d'aquest ajuntament no ha estat conscient que hi havia aquesta ornamentació al dit
carrer.

La Sra. Barceló respon que no sap si ha estat la providència de Sant Sebastià, però la ve-
ritat és que és com un miracle que el temporal que hi ha hagut no se n’hagi endut les pal -
mes del c/ de Sant Sebastià. Comenta que és cert, que es va haver de suspendre la festa
el dia de Sant Sebastià, però també li ha de dir que de vegades allò urgent no deixa fer
allò necessari, i és el que ha passat en aquest cas. Exposa que la palma ja està retirada,
però que és cert que ha estat més temps del que hi havia d’haver estat. Esmenta que ar-
ran del temporal hi ha hagut molta feina a fer més necessària que llevar la palma i que
han establert prioritats.

El Sr. Torres diu que a ells no els molestava, sinó els veïnats que es queixaven a la pàgina
de l'Ajuntament, però ho diuen com a suggeriment i entenen que allò urgent no fa fer feina
en allò necessari.

14. Voldrien que els expliquessin la informació que ha sortit en els mitjans de comunicació
que dia 1 de juny l'Ajuntament farà una proposta d'expropiació dels terrenys del Constàn-
cia.
 
El Sr. Batle respon que és arran de les reunions que han mantingut tots els grups polítics
amb els representants de la junta de propietaris, i que és la proposta que va fer la dita jun -
ta. Com a ajuntament a ells els pertoca posar els mecanismes en marxa per poder arribar
en el mes de juny, amb uns informes i amb unes propostes d’actuació.

El Sr. Torres entenén que diu que fan una proposta fer expropiar els terrenys, que és allò
que diu la premsa.

El Sr. Batle exposa que en el mes de juny tindran tots els informes i totes les propostes
per poder reunir-se novament amb la junta de propietaris i parlar d’aquest tema, és clar
que sí; és allò que es va dir a l'assemblea, a les dues assemblees.

El Sr. Torres, si li ho permet, li demana què diran aquests informes.

El Sr. Batle respon que no ho sap, que no és endeví i que els tècnics han de fer la feina.

El Sr. Torres comenta que, si els informes van cap a una expropiació, hi haurà d’haver un
acord de preu d’expropiació, un acord de pagament...
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El Sr. Batle reitera que estan parlant del mes de juny; si no, li ho diria demà.

El Sr. Torres diu que, si no l’ha entès malament, el mes de juny faran una proposta d'ex -
propiació del camp del Constància.

El Sr. Batle indica que d'expropiació, o de conveni urbanístic..., allò que el tècnic que els
assessori els indiqui que es pugui fer. En parlaran amb tothom.

El Sr. Torres diu que ells governen, que facin allò que hagin de fer. Ells fan mocions i
s’aproven..., com ha estat avui...

El Sr. Batle diu que a ells també, que n'han fet dues i les han aprovades....

El Sr. Torres comenta que n'han aprovades dues.

15. Han vist a premsa darrerament que l'equip de govern té com una quimera d'expropiar-
ho tot: instal·lació de Gesa, carrer tal..., cases del carrer del Teatre, instal·lacions esporti-
ves del Constància. Voldrien demanar si han reflexionat sobre quina capacitat econòmica
té aquest ajuntament, i allò que és pitjor, amb l’endeutament futur, per expropiar tot allò
que volen.

El Sr. Batle respon que amb la mateixa capacitat que anteriors equips de govern varen
aprovar un Pla General a on hi havia una proposta, canal o quadre lineal, o quatre anys
en què s’havien d’expropiar moltíssimes de zones verdes en el  municipi.  Posa com a
exemple una de les que ja havien d'haver expropiat, com els marca el Pla General que es
va aprovar a l’any 2012, que era la zona de Gesa; esmenta que se'ls va acabar el temps
per poder expropiar aquesta zona verda el passat mes d’octubre. Evidentment això forma
part de tota d’una sèrie d’actuacions que es volen dur a terme en el futur, com el Sr. Torres
sap, i que s’hi ha de començar a fer feina, modificacions puntuals en una sèrie de tramita-
cions, etc., etc. Comenta que després evidentment hi ha d'haver la seva consignació pres-
supostària.

El Sr. Torres diu que entenen per la seva resposta que són enunciats de premsa.

El Sr. Batle diu que són estudis que s’estan fent i que en el moment que es duguin hi hau -
rà una consignació pressupostària i es realitzaran, si el sostre de despesa ho permet. Pe-
rò bé, totes les expropiacions que anuncien no en fan. Hi ha hagut expropiacions que les
han fetes.

El Sr. Torres diu que li ha demanat per tres que no ha fet i que han anunciat.

El Sr. Batle diu que, respecte a les del Constància, encara han de fer els informes i de les
altres també. 

El Sr. Torres comenta que en el cas de les cases del Teatre han de fer les modificacions
del Pla General i dels altres també.

El Sr. Batle respon que òbviament.

El Sr. Torres diu que convé que les idees es transformin en realitat.
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El Sr. Batle insisteix que se cenyeixin a formular pregunta-resposta.

16. Demana quines són les accions formatives proposades pel pla de dinamització comer-
cial que ha dut a terme l'Ajuntament de totes les proposades per l'IDI.

El Sr. Tortella respon que el pla de dinamització comercial inclou moltes moltes accions i,
quant a formació, l'IDI els en va transmetre una. Comenta que a l'Àrea de Promoció Eco-
nòmica s’han organitzats diferents xerrades i que sí que és cert que han fet per ventura un
poquet de pana en aquest procediment. Informa que han parlat amb l'Associació de Co-
merciants  d'allò  que es proposa sobre  el  pla  de  dinamització comercial,  intentarà  ser
breu...

El Sr. Torres diu que li agrada molt escoltar-lo.

El Sr. Tortella dóna les gràcies al Sr. Torres i explica que allò que es proposa des del pla
de dinamització comercial no sempre és el mateix que demanen a vegades les associaci-
ons comercials. Per tant, pot ser que el procés vagi un poc més lent, però no han fetes
gaires accions, la intenció és dur-les a terme durant aquest any si de cas.

17. Voldrien saber com estan les negociacions per reobrir el pàrquing d'Antoni Mateu. Ex-
posa el dubte que els genera si el Govern balear no es fa càrrec de les despeses per es-
menar les deficiències per tenir la llicència d’activitats. Demana quina postura adoptarà
l'actual equip de govern per obrir la dita instal·lació.

El Sr. Batle respon que és un tema sobre el qual han mantingut moltíssimes reunions, en
tenen constantment, i cada vegada que pot en parla amb el director general de Transport,
que a la vegada és el responsable de Serveis Ferroviari de Mallorca; està damunt ells,
han fet la seva feina, han fet pressupost, l’han posat damunt la taula i ara estan mirant de
quina manera s’ha de costejar la modificació, l'obra que s’ha de fer per complir el Pla Ge-
neral. Tenen molt clar que l’ha de costejar el Govern, perquè es va ficar un gol amb aquest
conveni i amb aquest pàrquing, els va donar un pàrquing que no tenia els papers, els va
donar un aparcament que no podien obrir, que no complia la normativa. Per això ells volen
fer entendre sobretot als tècnics de la Conselleria que, encara que sigui via conveni de ti-
tularitat municipal, aquí els han regalat un cotxe fora papers, i en el seu moment quan es
va firmar el conveni ja ho varen advertir, i va ser aleshores que ho havien d'haver llegit,
però bé, està en una fase encara de negociació i després podran prendre mesures, per-
què a ells allò que els interessa és tenir al més aviat possible el pàrquing obert. Això no
obstant, no volen tirar la tovallola, perquè això ho ha de pagar el Govern.

18. Duen mesos i mesos sense posar-se d’acord amb el projecte que agradi als quatre
partits referent a la ronda nord. Mentrestant estan fent una sèrie d'obres en els carrers de
la ciutat, unes de municipals i altres no, que estan causant un gran caos circulatori. Co-
menta que prova d’això són aquests dies passats, aquestes setmanes; a més, afirma que
és incòmode per a residents i sobretot per als visitants. Els demana si no creuen que amb
aquestes actuacions estan perjudicant el comerç d'Inca.

El Sr. Batle respon que el sorprèn que el Sr. Torres, que ha estat batle i ha estat governant
aquest ajuntament durant 20 anys, li faci aquestes preguntes. Com és obvi quan fan obres
a vegades són més molestes les unes que les altres, però, justament en aquesta, que tal
vegada pot fer referència a l'obertura de General Luque, justament –li ho pot dir tant el re -
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gidor d'Inversions com el de Comerç– la part més comercial va ser la primera en què es
va intervenir, pràcticament en tres dies va estar acabada, tenint també en compte les visi-
tes que varen tenir amb els comerços i amb el compromís que afectés com menys millor
aquella zona. És evident que quan hi ha una obra hi ha prejudicis, però sempre es fa amb
una intenció de planificar-ho de la millor manera possible, perquè no perjudiqui o perjudi -
qui el mínim.

El Sr. Torres simplement vol fer-li un comentari; si han tengut responsabilitat de 20 anys
de govern, no li pot fer cap pregunta.

El Sr. Batle diu que home...

El Sr. Torres comenta que per les característiques que li planteja segurament els va pas-
sar durant 20 anys, però com el Sr. Batle sap ara els pertoca una altra responsabilitat, i
evidentment el que va passar la setmana passada, allò que està passant avui, va crear un
caos circulatori a la ciutat. Si el Sr. Batle durant 20 anys quan ha fet obres han tingut pro-
blemes, li ha de respondre que sí, però parla d’avui, d’ahir, la setmana passada i les quei-
xes de la gent, perquè al final el seu grup municipal el que fa és recollir les queixes dels
ciutadans, que molts d’ells, segurament, no són els de fa 20 anys, són altres. Toca una al -
tra responsabilitat.

El Sr. Batle comenta que això està clar, però no comparteix parlar de caos circulatori, per-
què és cert que hi ha hagut una magnífica planificació entre departaments perquè es po-
gués obrir una banda i tancar l'altra, i a la vegada que també es pogués informar els veï-
nats.

19. Voldrien saber quina valoració fan de la fireta dels enamorats que varen anunciar.

El Sr. Batle dóna la paraula a la Sra. Fernández.

La Sra. Fernández respon que ells van estar també evidentment cercant el lloc i que la
gent que la va anar a visitar la veritat és que va estar satisfeta.

El Sr. Torres diu que idò va ser un 10.

La Sra. Fernández respon que no vol dir un 10; les coses sempre són millorables, és evi-
dent, però creu que va ser una fireta que va quedar bastant digna i bastant bé.

El Sr. Torres dóna les gràcies per la resposta. A continuació volen formular una pregunta
que és complicada, perquè no volen que se'ls malinterpreti, però no entenen com és que,
d'una banda, una part de l'equip de govern promociona la fireta dels enamorats i una cam-
panya comercial d'Inca que s’ha fet tota la vida, no han inventat res, a vegades fan alguna
cosa..., però no, i de l'altra, el mateix equip que governa –tenint en compte que és cert
que són quatre partits i a vegades els missatges són diferents– s'acullen a una campanya
que literalment s'anomena –s'ha preocupat bé de no equivocar-se– "Desmuntant Sant Va-
lentí", amb un lema que està en el pòster que ells varen publicar, prevenció de la violència
de gènere pel mite de l’amor romàntic. Osigui, per una banda, fireta del enamorats, pro-
moció comercial de Sant Valentí, i per l'altra, relacionen la prevenció de la violència de gè -
nere en el mite de l'amor romàntic. Manifesta que ells no ho entenen. Vol reconèixer públi -
cament que varen estar a punt d'adherir-si, perquè quan la Sr. Osés els crida,  igual que a
la Sr. Weber, li diuen que sí a tot, i li varen dir que sí, que s'hi sumarien, però...
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El Sr. Batle diu que ara entén allò de la fireta dels enamorats.

El Sr. Torres comenta que la Sra. Osés els demanà si hi volien participar en això, i li digue-
ren que és clar que sí, és una regidora que els fa partícips de les activitats i actuacions de
l'equip de govern; però, quan ho varen veure en premsa, varen quedar un poc sorpresos i
no varen entendre que, d'una banda, promocionessin una cosa i, de l'altra, desmuntin un
mite. Suposa que l'equip de govern va tenir els mateixos dubtes que ells, però evident-
ment ho voldrien saber. De vegades estan molt bé les campanyes, han aprovat una moció
institucional de l'equip de govern, però pensa que generalitzar aquestes coses en ocasi-
ons és un poc complicat, per la qual cosa voldrien conèixer quin és el seu parer.

La Sra. Osés diu al Sr. Torres que ja li va expressar en el seu moment que li sabia molt de
greu que no hi haguessin participat, ell s’ha fet eco del millor, la revolta que hi ha hagut
sobretot amb el Consell, amb la Direcció Insular. Fa referència a la gent que té coneixe-
ment quant a la prevenció de violència de gènere i en violència de gènere concretament.
Expressa que la seva formació professional des de 2009 hi és, i el mite de l'amor romàntic
existeix, i és una de les bases i de les conseqüències que es produeixi aquesta violència.
Exposa que amb això no volen dir que Sant Valentí no s'hagi de celebrar, per tant, felicita
la regidora de Comerç per aquestes iniciatives per reactivar el petit comerç, que han fet vi-
sible amb el seu vídeo. Si el mira, s’entén molt bé, en cap moment i en cap dels missatges
que l'Ajuntament d'Inca ha utilitzat –no entrarà a altres institucions–, part de la feina que
s’ha fet a l'Ajuntament d'Inca, no hi ha cap missatge que digui que no s’ha d'estar enamo-
rat, que no s’ha creure en Sant Valentí, que no s’ha d'estar enamorat perquè aquest fet
condueix a la violència de gènere, no. Expressa que allò que han potenciat ells és que les
relacions han de ser igualitàries i que hi ha d’haver un respecte, ni més ni manco. Així, si
ho volen treure de context, es pot fer, creu que no és el sentit, i en el vídeo va quedar molt
ben reflectit. Esmenta que quan vulguin ella els pot explicar més detingudament tot el cer-
cle de violència de gènere, perquè per això disposa d'aquesta formació.

El Sr. Torres agraeix les seves explicacions a la Sra. Osés. Explica que ells varen veure el
vídeo, perquè ella els ho va fer arribar, i efectivament el vídeo és diferent, però tal vegada
i en aportació en positiu podrien aprofitar per fer aquestes activitats o aquests missatges o
lemes associats no aprofitant unes dates tan concretes, sinó tal vegada aprofitar que el ví-
deo s’hagués fet dia 8 de març, que és el Dia de la Dona, o aprofitar altres campanyes
que han dut a terme. Comenta que la Sra. Osés afirma que l'Ajuntament d'Inca ha intentat
no entrar en la polèmica, però està clar que el Consell Insular de Mallorca anava per un
altre camí; és cert que ells en rectificat, afortunadament, però el lema del Consell i el pòs-
ter que ells varen penjar era bastant clar, amb la qual cosa li agraeix les explicacions. Afe-
geix que després ha d’entendre que no són professionals d’aquest tema, no filen tan prim,
com fila ell, però quan ho varen veure els va crear certa preocupació, perquè a vegades el
missatge confon la ciutadania, i en aquest cas reconeix que els varen confondre, perquè,
d'una banda, promocionen el comerç i, de l’altra, volen desmuntar un mite.

La Sr. Osés diu que el dia 8 ja està preparada i estan ben convidats.

El Sr. Torres esmenta que també val estar enamorats d'ell mateix, també val....

El Sr. Batle demana al Sr. Torres que segueixi l'esquema de pregunta-resposta.

20. Voldrien saber com tenen la regulació de la cartelleria publicitària dels comerços.
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El Sr. Tortella respon que no entén la pregunta.

El Sr. Torres recorda que han dit que regularien tota el tema de la cartelleria dels comer-
ços, va sortir en premsa...

El Sr. Tortella respon que sí, que està en procediment, varen enviar una comunicació o es-
tà enviada, començada a enviar a tots els establiments que tenen un anunci, això es refe-
reix a tots els rètols que hi ha drets a totes les rotondes, per les entrades d'Inca...

El Sr. Torres comenta que va ser l'equip de govern qui va fer l’anunci.

El Sr. Tortella respon que sí, però que no sabien si es referien als cartellets enamorat d'In-
ca penjats a un mostrador, però no seus. Explica que està en procediment i que la seva
intenció és crear un únic model de rètols, tots ubicats a una entrada, per ventura sobretot
del polígon o d’entrades comercials, etc.

21. Demanen com s’està repartint el totdInca i a quin comerços es distribueix, perquè ells
no el veuen, potser sigui un defecte seu, però no són capaços d’ubicar a on està repartit i
a on té presencia. Entenen que és una agenda pràctica i bona per a la ciutat, i voldrien sa-
ber com es reparteix i a on.

El Sr. Tortella respon que el totdInca el repartia una persona que ara mateix està de baixa,
comenta que hi ha una substituta, però que no té exactament les mateixes funcions. Ara
bé, comenta que per exemple el mes de gener segur que no l’han vist, perquè com que
varen allargar el full de la campanya de Nadal no varen editar el full de gener, el mes de
febrer sí. Fa broma dient que tal vegada en podrien parlar un dia en una moció en el Ple,
però tornant a la qüestió comenta que sí que és cert que en podrien parlar i fer propostes
de millora, perquè han estat observant els darrers mesos que tampoc es consumeix tant
com es pensa, tal vegada sí que hi ha uns usuaris fixos, i se segueix editant, però els
agradaria millorar-lo. Estan oberts a les propostes que tenguin, el Partit Popular els els pot
fer arribar.

El Sr. Torres diu que en poden parlar.

22. Demana quin cost va tenir el vinil que varen posar a la tanca que envolta el pàrquing
de Bisbe Cima.

El Sr. Tortella respon que no ho sap, que li ho pot contestar per escrit, perquè ara no es
recorda de la factura, espera pensar-hi.

El Sr. Torres comenta que passarà un altre mes.

23. Voldrien saber quin cost ha suposat el viatge i la participació a la fira de Fitur.

El Sr. Batle respon que l'hi poden passar per escrit, però creu que es tracta d'un vol.

El Sr. Tortella comenta que la despesa més gran és un vídeo promocional de la ciutat que
s'ha aprofitat per presentar allà i per poder enviar a totes les fires que s’esdevinguin suc-
cessivament, i és un espot publicitari que ha quedat molt bé. Aprofita per demanar si els
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poden explicar un poc el premi, en què va consistir i quin sentit té el premi que els varen
donar.

El Sr. Tortella contesta que no és un premi, sinó una certificació, sap que va veure a algun
mitjà que havia posat premi o que Inca havia estar premiada; no és vera, Inca ha estat
certificada pel fet d’adherir-se en el segell de qualitat SICTED, si no ho recorda malament.
Comenta que en el segell de qualitat poden participar tots aquells establiments que puguin
ser susceptibles de dedicar-se a un possible turista o a un possible visitant, però hi ha un
condicionant, això està clar; per a Tourespaña no té cap cost, no és un, perquè de vega-
des diuen i es distorsiona un poc la informació, no es compra aquesta titulació, aquesta
certificació, simplement s’hi ha de participar, i té unes despeses per a l'Administració i per
als establiments que participen, però hi han de participar junts. Comenta, doncs, que és
una feina d'avaluar tots els establiments que hi  prenen part, ells s’autovaloren; no és pu-
nitiu, sinó que són propostes de millora i tenen una certificació per dos anys que han
d’anar mantenint. Exposa que amb l'Ajuntament allò que fan és fer una mesa de qualitat
que s’anirà reunint una vegada o dues a l'any, depèn de com els encaixin els terminis, i
anar avaluant i fer propostes de millora de cara a la imatge o el manteniment, o les pro -
postes de millora de la ciutat en general que puguin tenir els dits establiments. Informa
que a dia d’avui hi ha 6 establiments que hi han participat, comenta que havien d’anar a
Madrid, perquè això es dóna el dijous posterior a la inauguració de la fira de Fitur a Ma-
drid, es recull allà, es crida els municipis, i la novetat és que ells enguany com a Ajunta-
ment d'Inca i com a ciutat hi prenien part per primera vegada i s’havia d’anar a recollir la
certificació, o enviar algú a recollir-la; en aquest cas varen enviar el Sr. Moreno, el batle.
D'altra banda, quant al certificat, fa que ara a tots els establiments que han participat en el
procediment ara se'ls doni una certificació a ells i un distintiu que podran posar en el seu
local perquè tothom el pugui veure. Informa que, si no canvien de data, està previst que
sigui aquesta setmana, dia 13 de març, i hi estaran convidats a participar i que ells mani-
festin com s’han sentit en tota aquesta història, que està molt bé.

El Sr. Torres dóna les gràcies al Sr. Tortella i manifesta que estan agraïts per la convidada
per dia 13 de març. La següent pregunta era quantes empreses estaven adherides a Fitur,
però entén que li ha dit 6 empreses de la ciutat. Es dóna per contestat a la pregunta.

24. Veuen que el projecte de camins escolars segur, de moment consisteix només a prohi-
bir la circulació de vehicles en el camí Vell de Pollença, mitja hora abans de l'entrada i sor -
tida del Col·legi Miquel Duran i Saurina. Si com es veu no hi ha intenció de l'actual equip
de govern de recuperar el projecte de camins escolars segurs, preguen que retirin la se-
nyalística del projecte de durant de dos cursos escolars i que la guardin per evitar que es
faci malbé i doni una informació que no correspon a la realitat. 

La Sra. Weber respon que està totalment d’acord amb el Sr. Torres, és una cosa que, com
altres de què han estat parlant, s’està estudiant, però des de diferents angles; evident-
ment és un tema molt endarrerit, ells ho saben molt bé, però està totalment d’acord amb la
senyalització. En tot cas estaria molt bé que en parlassin tots junts per trobar solucions
entre tots.

El Sr. Torres diu que confia en la seva predisposició per col·laborar.

25. Voldrien saber si tenen previst donar cap solució a l'APIMA del Col·legi Ponent, que
s’ha quedat fora de la subvenció municipal per a les seves activitats escolars.
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La Sra. Weber respon que va quedar fora per entregar fora de termini la seva sol·licitud,
considera que s’ha de complir estrictament la normativa i que aquesta ha de ser per a tot-
hom; per tant, en aquest cas segons el seu parer està fora, ha de dir que no hi ha quedat
perquè no n'estigués prou avisada, una i altra vegada per whatsApp, per escrit i per telè-
fon a l'equip directiu, en aquest cas estava ben avisada, i es va entregar fora de termini.
Així doncs, a pesar que li sap molt de greu, no es pot donar aquesta subvenció; ja li agra-
daria que les coses fossin d’una altra manera, però s’ha de complir.

El Sr. Torres diu que sí, però vol que entenguin que a ell li preocupa aquest tema i dema-
na que hi intentin trobar una solució. Afirma que en aquest cas ells estarien disposats a
donar-li suport, perquè entenen que les APIMA dels col·legis públics fan una feina molt es-
pecífica i és una llàstima que quedin fora per un reglament, per unes dates; com molt bé
ha dit el Sr. Aguilar, tenen la capacitat després per posar en el pressupost subvencions
nominatives. Considera que cal que intentin trobar una solució; a més, li consta que a ell
també li aniria molt bé trobar-hi una solució. Si serveix d'alguna cosa el seu oferiment per
trobar una solució, que compti amb ells.

La Sra. Weber diu que li ho agraeix moltíssim. 

26. Tenen constància que en el mercat dels encants o rastre, o com ho diguin, es venen
bosses de menjar empaquetat, creu que no és el lloc adient per fer-ho, i els agradaria que
la Policia Local en prengués nota i vigilés aquest tema.

La Sra. Fernández respon que li preocupa un poc l'assumpte, perquè realment sí que és
delicat, no en tenen constància. De fet, ara cada setmana hi ha una persona que va al
mercat dels encants de diumenge. Manifesta que a ella no li ha arribat aquesta informació
en cap moment i que evidentment està prohibit; si s’ha d'actuar, s’actuarà i, si s’ha de cri-
dar la Policia perquè es dugui a terme el control que s’hagi de dur a terme, és evident que
es farà.

El Sr. Torres diu que li faran arribar la informació.

La Sra. Fernández respon que encantada, que cap problema.

27. Voldrien saber també si ara que estan plantant una sèrie d’arbres, dels arbres que es
planten darrerament, han seguit les directius del pla d’arbrats. Si és així, els agradaria sa-
ber si hi ha un informe que avali tots els arbres que han plantat.

El Sr. García respon que efectivament varen aprovar una ordenança referent a això, que
era inexistent fins que varen aprovar aquesta. Exposa que la sembra de tots aquests ar-
bres està informada per la tècnica competent, quant a arbres més adients, fins i tot pres-
supost i solucions. S'enduen sorpreses desagradables perquè de vegades van a sembrar
un arbre a un forat que existia i es troben cables de corrent, i ja no poden sembrar. Però,
efectivament s’està intentant fent de la forma més tècnica i professional possible, seguint
l'Ordenança corresponent i seguint tots els plans oportuns i projectes anteriors adaptats a
la tècnica.

28. Voldrien saber si ja tenen una altra alternativa per ubicar l'Agrupació de Protecció Civil
del municipi; li varen dir que l'estaven cercant, i voldrien saber si ja han donant solució a
aquesta gent.
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El Sra. Triguero respon que li dirà el mateix que amb els senyals, que hi estan fent feina,
però que és vera i que estan cercant una solució, suposa que ben aviat la tindran.

El Sr. Torres diu és una resposta que serveix per a tot, hi estan fent feina, li agrada.

La Sra. Triguero diu que no està oblidat, que hi estan fent feina.

El Sr. Torres considera que tal vegada seria més coherent dir que tenen això o allò, però
dir que hi estan fent feina...

La Sra. Triguero diu que en el següent Ple segur que ho té enllestit.

El Sr. Torres diu que hi seguiran fent feina.

29. No sap si formular la següent pregunta, però han detectat a la xarxes socials que hi ha
nul·la participació del policia tutor. De fet, hi ha un dia que s'atura totalment la seva activi-
tat. Voldrien saber si això està complint la normalitat, si hi ha algun problema o hi estan
fent feina.

La Sra. Triguero respon que no sap a què es refereix que un dia s'atura pel treball del poli -
cia tutor. Explica que tenen un policia tutor, que és Juanjo López, i que està molt orgullosa
de la seva tasca i no sap a què es refereix.

El Sr. Torres li demana si sap que el policia tutor té un compte de Facebook.

La Sra. Triguero respon que és clar que ho sap.

El Sr. Torres demana des de quan no té activitat el Facebook del policia tutor... Comenta
que ja fa més d'un mes i mig.

La Sra. Triguero contesta que tenen un policia tutor i un policia d'educació vial que està
fent una molt bona feina, afirma que el fet que no pengin coses a les xarxes no significa
que no treballin.

El Sr. Torres comenta que és estrany perquè hi ha coses que les pengen 4 i 5 vegades, i
és el mateix, i aquest que està treballant no penja res; ho troba estrany, però, si ella li ho
diu...

El Sr. Batle demana que se cenyeixin a pregunta-resposta.

La Sra. Triguero diu al Sr. Torres que la perdoni, però que tenen coses més importants a
la Policia que penjar coses en el Facebook.

El Sr. Torres respon que, si ella li ho diu, ell s'ho creu.

30. Han vist fotos en el Facebook que estan avisant que s’ha processionària no s’ha eradi-
cat del tot en els pins municipal, amb el nou sistema que s’ha utilitzat. Si després d’un any
ja han comptat els pins que havien de comptar far un any, els suggereixen que tornin a
mètodes anteriors i que canviïn per millorar, no per empitjorar.
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El Sr. García considera que han millorat substancialment, que a les xarxes socials varen
sortir tres focus en el Campet del Tren, ho han detectat perquè hi fan un seguiment. Si
s’ha formulat la pregunta en aquest sentit, disposen de l’informe, hi ha tres pins no sap a
on, en el serral cap ni un, i a infinitat de llocs cap ni un; per tant, considera que el tracta -
ment ha estat més que efectiu, a més en aquest moment no s’han detectat bosses, no vol
dir que n'hi hagi una, que n’hi hagi tres... Exposa que varen requerir l'empresa que ho ha-
via fet, que ja havia presentat l’informe, perquè ho tornés a revisar, i creu que el sistema
ha estat molt efectiu.

31. Demana com està la investigació d’assassinat d’un arbre que va caure damunt d’un
cotxe, en paraules del Sr. García.

El Sr. García respon que tal vegada les va dir ell. Rectifica això d'assassinat per "arborici -
di", però perquè un arbre aparegui amb més de 15 tatxes clavades a la base, no a una al-
çària determinada, per estendre roba, creu que és tenir molt mala bava. Comenta que el
seu departament no investiga aquestes qüestions, en té constància i suposa que el depar-
tament oportú farà les gestions oportunes per aclarir aquest sinistre, que qualifica de molt
desagradable i molt trist; afirma que encara varen tenir sort que pegués damunt un cotxe,
però se li'n van les rialles quan pensa que amb aquesta actitud d’un ciutadà l'arbre hagués
pogut caure damunt d’una persona, a ell francament no li fa cap gràcia, va ser la seva re -
acció inicial. Pensa si en lloc de pegar damunt d’un cotxe hagués pegat damunt d’una per-
sona, amb una cosa tan evident com tatxes clavades a la base de l’arbre i perquè caigués
cap al mig del carrer; és a dir, no és una qüestió agradable. 

El Sr. Torres afirma que no es refereixen a un departament en concret, el Sr. García diu
que el seu departament no fa investigacions i ells ho creuen, allò que passa és que va
sortir en premsa que obririen una investigació, i el Sr. García li ha contestat que el seu de-
partament no investigava.

El Sr. García respon que el seu departament no, però que sap que la investigació està
oberta.

El Sr. Torres diu que els poden contestar que era la pregunta, com està la investigació.

El Sr. García respon que oberta.

32. Demana com valoren les darreres rompudes massives de canalitzacions que han su-
posat el tall de subministrament d’aigua a diferent carrers com la Corona, Sant Antoni, c/
Nou i General Luque.

El Sr. Batle es disculpa i li demana a quins carrers es refereix.

El Sr. Torres diu que voldrien saber com valoren les darreres rompudes massives de ca-
nalitzacions d’aigua que han suposat els talls de subministrament d’aigua als carrers com
puguin ser de la Corona, c/ de Sant Antoni, c/ de Crist Rei Nou i av. del General Luque.

El Sr. García respon que no són massives, que són puntuals. Posa l'exemple que hi ha
gent que els diu que s'ha quedat sense aigua, que els haurien pogut avisar... Comenta
que les avaries no avisen, es produeixen, i que ell no és capaç de delimitar les causes de
les distintes avaries, des de qualcú que fa feina i la forada, de l'estat de les canonades
que deixa molt per desitjar, situacions com General Luque... No sap si es refereix a la in -

42



versió que duen a terme a tota l'avinguda del General Luque canviant canonades i claus
de pas que ja ni es movien, ni es podien ni obrir ni tancar, perquè duien 30 anys sense
cap tipus de manteniment. No sap si d'aquest carrer els ha arribat algun avís que hi ha
avaria a tal lloc, o tal altre, que estaran una hora que estaran mitja hora. Així doncs, procu-
ren donar informació, encara que de les avaries que siguin produïdes de sobte no en po-
den donar, però està molt satisfet de les actuacions de l'equip d’aigua potable, perquè res -
ponen amb una celeritat i amb una rapidesa i amb una eficàcia fantàstica, a la vegada que
també demana a la gent que si alguna vegada hi ha una avaria insignificant tampoc han
de magnificar aquesta situació, perquè tampoc es pot actuar creu que més del que ho fan.

33. Voldrien saber a quant estan pagant el m2 d’asfalt.

El Sr. García respon que també li ho contestaré per escrit. Si es refereix a l’asfaltatge del
projecte d'asfaltatge de carrers, allò cert és que han tingut molta sort, perquè sortien pro-
jectes que per un import determinat i s’han produït baixes de l'ordre del 30 per cent, confia
absolutament que els tècnics municipals no permetin una rebaixa de la qualitat de l'asfalt
del 30 per cent, però sí que el preu s’ha rebaixat en funció d’haver triat el sistema de sub-
hasta pública, que ha abaixat el preu. Recorda que en el tema d’asfalt varen tenir alguna
qüestió de baixa temerària, però se'ls va acreditar que el preu a què compraven l'asfalt
era perfectament real, amb la qual cosa estan asfaltant a un preus molt favorables per a
l'Ajuntament. Ara bé, si la pregunta del projecte d’asfaltar és el cost del m2, li ho contesta-
rà, demanarà als tècnics que li diguin exactament en quin preu surt el m2.

34. Voldrien saber a on s’estan aturant els autocars que no poden arribar ara a l'estació
de busos, a causa de les obres.

El Sr. Batle respon que just davant Buades, a l'altra banda de l'estació, informa que ja es
va fer l'avís que es realitza per part de la Policia Local al Consorci de Transports i que ja
varen quedar d’acord que per evitar problemes doncs mourien l'estació, donat que havien
de fer una gran voltera per poder entrar.

35. Han rebut queixes per la retirada del semàfor de l'avinguda de Lluc, de què ja varen
parlar el darrer Ple, les queixes venen motivades perquè es veu poc la senyalística nova
que han posada i sobretot que és bastant perillós per als vianants.

La Sra. Triguero respon que no té constància del que el Sr. Torres li està comunicant, que
és la primera vegada que ho sent, o sigui que no sap què ha de dir-li.

El Sr. Torres respon que el responsable de propaganda i publicitat de l'Ajuntament li ho pot
dir, les queixes estan publicades, però bé..., com que no hi ha queixes, no hi pensen do-
nar una solució.

La Sra. Triguero respon que ella no és oficial de trànsit, que no li pot donar una solució.

El Sr. Torres respon que, això no obstant, la Sra. Triguero n'és la responsable, que si ell
ha de demanar alguna cosa a l'oficial de trànsit ja li ho demanarà, però que ell li demana a
la Sra. Triguero, que és la regidora.

La Sra. Triguero contesta que i tant, però li està dient que fins ara no ha tingut cap queixa,
no li pot donar una solució i no farà d'oficial de trànsit, per a això ja en tenen un.
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El Sr. Torres diu que hauran de venir al Ple amb les fotografies i les publicacions.

La Sra. Triguero respon que molt bé.

El Sr. Torres diu que durarà més, no hi tenen cap problema. Cada pregunta hauran d'ex-
posar la documentació. No és la primera vegada que els passa, que els diuen que no en
tenen constància.

La Sra. Triguero respon que li ho diu de veritat, que no en tenia constància, que ella mai
menteix, és un defecte que té.

El Sr. Torres contesta que els altres sí que menteixen.

La Sra Triguero diu que no.

El Sr. Batle reitera que se cenyeixin a pregunta-resposta.

36. Com que no menteixen, els agradaria saber per quin motiu la Policia Local i la seva
responsable, la Sra. Regidora, segueixen mantenint la senyalització del pàrquing de Bisbe
Cima si com diuen ells no compleix la normativa que l'empari. Comenta que ja és una pre-
gunta que li feren en el darrer Ple, i hi continua havent els rètols a l'aparcament que no
s'ajusten a la normativa, llavors voldrien saber si la responsable de Trànsit d'aquest ajun-
tament té constància dels dits senyals i si pensa fer res al respecte.

El Sr. García respon que no sap si no han entregat al seu grup la normativa que està en
tràmit, però comenta que almanco s’han donat les instruccions que se’ls entregui.

El Sr. Torres afirma que, això no obstant, els rètols continuen exposats.

El Sr. García comenta que aniran per parts; li sembla que se'ls ha donat trasllat de la nor -
mativa per regular tots aquests espais que no tenien regulació possible i que es pretén
que hi estiguin, evidentment en aquest moment no li consta que se sancioni a ningú. Es
refereix una mica a la qüestió dissuasiva des que empren el pàrquing; ell l'utilitza, perquè
sempre troba lloc i, si no, esperant un minut sempre se'n troba lloc. Comenta que sense
sancionar la gent s'ha convertit aquest aparcament en rotatori, que estaria millor el senyal
o hauria d’estar tapat amb una bossa color butà, però que tampoc no se sanciona; per
tant, no ho sap. És un servei com a informatiu-dissuasiu i a la vegada tramitant la normati -
va, recalca que no té constància que s'hagi sancionat a ningú.

El Sr. Torres afirma que ells sí saben que s’ha sancionat gent, sobretot al principi, però és
igual, a ells no els preocupa que s’hagi sancionat, sinó que l'Ajuntament està tenint una in -
formació dissuasiva. Considera que l'Ajuntament no ha de dissuadir a ningú, sinó que ha
de complir normativa i legalitat. No hi està d'acord.

El Sr. García assenyala que també hi ha un rètol que diu que un ca no hi faci defecacions i
que és per dissuadir-lo.

El Sr. Torres diu que és perquè hi ha una normativa l’empara. Si no hi ha una normativa,
ell no ho pot posar. Diu al Sr. García que pensi que no pot fer allò que vulgui.

El Sr. García li respon que té raó....
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El Sr. Torres diu que l’estranya que jurídicament el Sr. García li plantegi aquest criteri.

El Sr. García comenta que no jurídicament, que tramiten la normativa.

El Sr. Torres diu que està clar o que ha de llevar la cartelleria mentre no compleixi la nor -
mativa, perquè està enganant el ciutadà, està donant una informació que no s’ajusta a la
realitat ni a dret, i el Sr. García ho sap. Considera que el Sr. García està coaccionant gent
que pugui aparcar allà tot el dia, perquè li està dient que el sancionarà, quan no l'empara
cap normativa ni cap legalitat, i el Sr. García no pot dissuadir a ningú, no té competència.

El Sr. García li dóna la raó, però comenta que tenien les ratlles de l'ORA pintades durant
un parell d'anys, venia a ser el mateix.

El Sr. Torres diu que si li dóna la raó s'entenen.

El Sr. García exposa, i ningú el va criticar, que es digué que les ratlles no es pintassin per
damunt perquè suposaven una despesa extraordinària.

El Sr. Torres diu que no li digui que ningú el va criticar, perquè el Sr. García no feia altra
cosa.

El Sr. García demana si es refereix a la ratlla de l'ORA i li respon que no.

El Sr. Torres diu que devia ser una altra cosa.

El Sr. Garcia expressa que ell vol arribar al final amb pau i concòrdia.

37. Voldrien saber com en el  Facebook oficial d'aquest ajuntament, que té la transparèn-
cia per bandera, no surten notícies relacionades amb l'Ajuntament, com és la denúncia
que va fer el Partit Popular davant els mitjans de comunicacions del milió d’euros extraju -
dicial més desviació pressupostària, i que han superat la despesa o el sostre de despesa,
i en canvi altres notícies sí que hi surten. Afirma que les notícies que no són favorables a
l’equip de govern en el Facebook de la transparència no surten.

El Sr. Frontera respon que ell contestarà, simplement comenta que el Facebook és una
bona eina per comentar les diferents notícies que van apareixent, i li consta que altres ve-
gades sí que s’han anat trobat i s’han anat penjant; però, aquest és un tema de comunica -
ció, facilita la paraula al Sr. Tortella.

El Sr. Tortella agraeix que li donin la paraula i manifesta que vol fer dos aclariments. Co-
menta que no sempre és així, que es publiquen moltes coses, no sempre positives per a
l'Ajuntament, de vegades negatives, no hi tenen cap problema. Explica que el criteri em-
prat és publicar tot allò que a primera hora del dematí apareix a la premsa digital; si és un
poc més tard, a vegades passa per alt. Simplement és això, però vol dir que no hi ha crite -
ri de dir si una notícia es publica i una altra no, perquè no els agrada ni els convé. Si la no-
tícia està a la premsa digital, es tracta de compartir, retuitetjar, etc. Si no s’ha penjat algu -
na notícia, afirma que és perquè és circumstancial, però recorda que se n'han penjades
moltes que per ventura no són avantatjoses ni elevadores ni de lloances múltiples per a
l'Ajuntament.
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38. El Partit Popular vol agrair a l'equip de govern, no sap si al regidor de Comunicació o
al regidor de Transparència, que els retalli de les fotografies oficials de les festes dels tre-
balladors que es jubilen o del Patronat del Teatre Principal. S'adreça al Sr. Frontera per
dir-li que és una bona transparència, un exercici de transparència extraordinari. Abans el
Sr. García ha manifestat que no els criticaven res, i vol recordar que el Sr. García cada Ple
es queixava de la publicitat i propaganda del Partit Popular, però com canvien els temps..,
quina figurera que tenen ara, comenta que n'hi ha que surten a totes les fotos i, a més, un
parell de vegades amb la mateixa notícia. Però, adreçant-se al Sr. García, li diu que esti -
gui tranquil o que, per sort, per moltes fotos que es faci no són tan fotogènics com ells,
tanta sort, per moltes fotos que es facin i surti moltes vegades el mateix. Voldrien que els
contestessin per què les fotos oficials a on ells participen misteriosament desapareixen.

El Sr. García respon que perquè són massa fotogènics.

El Sr. Torres comenta que fins i tot la Sra. Tarragó es col·loca estratègicament per sortir i
els l'esborren.

El Sr. Batle diu li haurà de fer un parell de classes per sortir a la foto.

El Sr. Torres diu que si la Sra. Tarragó si fos baixa podrien posar una excusa, però que és
alta. Comenta que ben segur que ho fan a posta. 

El Sr. Tortella diu queden dos minuts i intentarà ser breu, no té constància que es retalli a
ningú a cap foto; per ventura en aquella foto, en un moment determinat la bellesa dels
components del Partit Popular superava l'equip de govern i no podien estar junts, però sí
que saben que a aquest regidor sempre que s’ha de fer una foto corporativa, sempre que
depèn d'ell, li encanta sortir tots junts a les fotos de l'Ajuntament. Per tantn no entén a qui -
na foto ha passat, pentura a l'estratègia li falta pràctica o ha d'estudiar més, no ho sap.

El Sr. Torres diu que, si aquest és l'argument, els ha convençut.

39. Una pregunta que els preocupa és si és cert que l'Ajuntament va dir que no tenia do-
blers per reparar l'escultura de la plaça d'Antoni Fluxà. Volen recordar que és un Fill Il·lus -
tre de la nostra ciutat, que està recent en aquest ple i que no tan sols no tenien doblers
per reparar l'escultura, sinó que han obert un expedient d’infracció a la família per decidir
ella afrontar el cost de la seva restauració.

El Sr. Rodríguez respon que creu que qui li ha donat la informació li ha donat equivocada.

El Sr. Torres comenta que la hi ha facilitat família.

El Sr. Rodríguez se sorprèn i li diu que, si el deixa, li contarà com anaren les coses. Resul-
ta que els varen donar compte que havien fet unes pintades al dit monument, va fer unes
fotos, les va passar a Serveis, i en el mateix moment la família es va posar amb contacte
amb Batlia i es va oferir per fer el monument net, i Batlia li va dir que sí; per tant, es tracta -
va d'una col·laboració. Al cap de dues setmanes els membres de la Comissió Científica de
les Jornades d’Estudis Locals l’avisaren que en el monument d’en Fluxà s’havia fet una in-
tervenció, aleshores ell va anar a veure'l i hi va fer una sèrie de fotografies. Explica que el
monument s’havia restaurant en part així com tocava, però que allò que no s’havia restau-
rat en part era una intervenció que s’havia fet directament sobre del monument, i era que
s’havien eliminat les lletres que hi havia amb plom a la banda de denominació del monu-
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ment, etc., etc. i això s’havia substituït per una pedra d'una qualitat diferent a la que hi ha-
via en el monument. Explica que es va posar en contacte amb el batle, que també varen
parlar amb Serveis, i que la intenció en cap moment ha estat la de sancionar; ara bé, sí
que aturaren el procés, es posaren en contacte amb una persona especialitzada que es
dedica a la rehabilitació de monuments i aquesta persona els està elaborant un estudi,
que els ha d'entregar, i en cap moment pretenen sancionar la família, perquè ells veuen
que la família l’únic que han tingut és bona voluntat. Allò que passa és que per desconei-
xement de la família s’actua d’una manera que no és l'adequada, aleshores allò que de-
manen a la persona que els ha fet aquest estudi és, en primer lloc, en quin estat es troba i
com ho poden fer per solucionar allò que s’ha fet, però en cap moment –això ho pot ben
assegurar– no han parlat mai que hi hagi una intenció de sancionar la família perquè ells
creuen que aquesta en tot moment ha actuat amb bona predisposició, però per desconei-
xement va fer una actuació que no pertocava, i ara estan cercant la millor manera d’arre -
glar-ho. Conclou que això és tot, li ho pot ben assegurar.

El Sr. Torres diu, però, que la pregunta és si li han obert expedient.

El Sr. Rodríguez respon que no, que han encomanat realitzar un estudi a un tècnic perquè
els digui com es pot reparar de la millor manera possible, però en cap moment se li ha
obert expedient per infracció. No és la intenció, i així ho va fer saber ell també a la tècnica
que va venir per fer aquest estudi.

El Sr. Batle comenta que evidentment la voluntat de la família és tenir aquell monument al
més acurat possible, fins i tot des de Serveis es va fer tot allò de la pedra de baix ben net
amb aigua, i es va intentar també amb el servei de neteja llevar allò de grafiti i fer netes
aquelles lletres i no hi va haver manera, i la família es va oferir; en el moment en què es
va oferir, ells els varen dir que només faltaria, que poguessin actuar, i després bé per des-
coneixement es va realitzar una actuació, es van llevar totes aquelles lletres de plom i es
van substituir per unes altres. Conclou que ara allò que estan fent i volen fer en tot mo-
ment és arribar a una solució d’una manera col·laborativa. En cap moment hi ha la inten-
ció d’obrir un expedient.

40. Aquests dies hi ha hagut moltes de queixes de ciutadans d'Inca a causa de les vagues
que està fent el Serveis Ferroviaris de Mallorca, voldrien saber si l'Ajuntament està inter-
cedint pels drets d’aquests usuaris.

El Sr. Batle respon que ell allò que tenien era molta comunicació amb la gerència de Ser-
veis Ferroviaris de Mallorca, en moments determinant fins i tot varen parlar per anteriors
vagues com la que va poder afectar, i no va ser això, tant de bo que es va suspendre
aquesta vaga per Dijous Bo. Informa que varen parlar amb membres del comitè de vaga
per explicar-los la importació per a Inca del servei de tren, allò que afecta la seva ciutat, i
també els han dit que és clar que tothom té dret a vaga, evidentment l'empresa està com-
plint o, millor dit, s'estan establint els horaris mínims, però per a ells, per a la ciutat, tenir
vagues en el servei del tren afecta moltíssima gent, estan intentant animar que puguin ar-
ribar a un acord al més aviat possible.

41. Voldrien saber com estan les gestions que està duent a terme el Sr. Batle amb Serveis
Ferroviaris de Mallorca perquè els cedeixin unes instal·lacions per dur a Inca la seu de la
Mancomunitat des Raiguer.
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El Sr. Batle respon que bé, comenta tractaren el tema a la darrera reunió de la Mancomu-
nitat. Exposa que la comunitat ha crescut per nombre de treballadors i treballadores, i jus-
tament també l'Ajuntament de Binissalem va deixar en el seu moment una sala de l'edifici
de l'Ajuntament de Binissalem, i els varen oferir a fer totes aquelles gestions que fossin
possible i que estiguessin dins les seves possibilitats per poder tenir la Mancomunitat des
Raiguer a Inca; ells creuen que seria molt positiu per a Inca que totes les dependències
de la Mancomunitat estiguessin ubicades com no pot ser d’una altra manera a la capital
des Raiguer, ell creu que en el seu moment quan ja es va prendre la decisió es va acordar
que la Mancomunitat se n'anés o s’establís a Binissalem. En aquell moment ja varen dir
que entenien que havia d’estar a Inca, però acords que es varen prendre en aquell mo-
ment es va decidir que se n'anés cap a Binissalem, i ells allò que faran és intentar al mà-
xim que puguin venir a Inca. Evidentment tenen molts pocs edificis municipals a disposició
d’altres entitats, però estan cercant altres possibilitats, una de les quals és a través de
Serveis Ferroviaris de Mallorca. Conclou que han fet aquesta gestió i a hores d'ara els
Serveis Ferroviaris de Mallorca estan analitzant la dita proposta.

42. Voldrien demanar també quin posicionament té l'actual equip de govern davant la pro-
posta del Govern balear de potenciar les línies turístiques d’autocar, de busos, i això està
creant un conflicte amb els treballador autònoms dels taxis. Vol recordar que a la seva ciu-
tat hi ha tretze llicències de taxis que veuen afectats els seus llocs de feina, fins i tot si el
Govern balear arriba a posar en marxa totes aquestes línies, qualcuns d’ells veuen la pos-
sibilitat de perdre el seu lloc de feina.

El Sr. Batle respon que en aquest tema el seu posicionament és molt clar, i és que Inca
guanya una gran connectivitat, per primera vegada en la història amb l'aeroport, perquè
en 20 minuts hi seran i en 20 minuts des de la porta de sortides; a més, la nova estació
del transport públic d’aquesta línia d'aerobús que es crearà directament amb Inca estarà
ubicada just devora la parada de l'EMT, només serà sortir agafar el bus i en 20 minuts ser
a Inca, perquè no hi ha cap altra aturada, és la sort que tenen tant per agafar el bus de
l'aeroport a Inca, no hi ha cap tipus d’aturada i quan passa el bus al revés, d'Inca cap a
l'aeroport, tampoc hi ha cap aturada; és a dir, que ells guanyen una gran connectivitat. En-
tén la problemàtica que pot causar això altres municipis en el sector dels taxis, però entén
que aquí en poden sortir beneficiats, perquè molts de visitants poden agafar aquest bus i
venir cap a la seva ciutat, i després que el servei de taxi que puguin agafar aquests visi -
tants i dur-los als diferents indrets a on estiguin allotjats. Comenta que quan estan parlant
d'allotjaments es refereixen a agroturismes que puguin tenir no només al seu municipi o
altres tipus de petits hotels d’altres municipis voltants. Creu que en aquest tema poden
sortir beneficiats i que és una bona notícia per a Inca perquè es podrà guanyar molta con-
nectivitat directa amb l'aeroport.

El Sr. Torres manifesta que no comparteixen aquest parer de l’equip de govern i sí que en-
tendrien que l'actual equip de govern fos bastant més reivindicatiu davant el Govern bale-
ar per millorar el servei de la línia de l'Hospital d'Inca. És una qüestió que preocupa direc-
tament els inquers, hi ha moltes queixes del servei actual que es dóna, no es compleixen
els horaris ni les freqüències; a més, literalment hi ha gent que està tirada a la parada de
bus més d’una hora. Considera que els seus esforços com a ajuntament haurien d’anar a
defensar i potenciar el serveis de bus de l'Hospital, aquestes línies i no unes línies turísti -
ques que ells no veuen gaire clar que siguin tan efectives com ha explicat el Sr. Batle.

El Sr. Batle respon que les línies turístiques no són línies turístiques, sinó línies a les quals
els inquers i les inqueres, els visitants i tota aquella persona que vulgui agafar una línia de
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bus de l’aeroport directament cap a Inca la podrà agafar; a més, no sap si estan mal infor-
mats, però no només seran de temporada, sinó que es mantindran moltes d'aquestes líni-
es durant tot l’any. Comenta que i una de les obsessions de l'equip de govern és connec-
tar l'Hospital amb la ciutat, això és una herència, però ja no només el bus, sinó a peu tam-
bé. Li encanta que li hagi fet la pregunta sobre l'assumpte del bus, encara que sigui de les
darreres, perquè hi ha exactament 49 horaris al  dia per poder anar des de l'estació a
l'Hospital, 49. Així mateix, ha estat una reivindicació que han fet des d’aquí, des del minut
0 d’aquesta legislatura, perquè es torni a posar en marxa la línia 333, que era la que es va
crear expressament per a l'Hospital i la tornen a recuperar des del dia 4 de gener d'en-
guany en 49 freqüències, 49 freqüències diàries, 22 abans de les dues del migdia i 27 a
partir de les 14.00 hores fins a les 21.00 hores del vespre. Està clar que poden tenir o no
la comoditat que també és compartible de quan tenien aquell bus que connectava directa-
ment, no sap si tenien aquestes 49 freqüències diàries, però sí que és vera que l’esforç
que s’està duent a terme per part de la Direcció General de Transport i el Consorci quant
a connectar l'Hospital  amb Inca considera que ha estat un compromís des del principi
d’aquesta legislatura. A més, els passaran els horaris, perquè, a banda de l'estació, tenen
una aturada urbana com saben molt bé, que és a la Gran Via, i després el recorregut
d’aquesta línia 333 Estació-Gran Via-Hospital, i allò que passa és que no hi ha un bus es-
pecífic, sinó que s’aprofiten totes les línies que hi ha, però des de les 7.10 del matí fins a
les 21.35 h hi ha la possibilitat i entremig hi ha 49 horaris per poder planificar-los anar amb
transport públic cap a l'Hospital. Li torna a repetir que és una obsessió connectar l'Hospital
amb la ciutat per a vianants i també a través del transport públic.

43. Voldrien demanar si els poden facilitar una còpia de la sol·licitud d’ajuda pels danys
provocats pel temporal.

El Sr. Batle contesta afirmativament.

44. Han rebut queixes d'una família que ha tengut la seva tomba oberta més de dues set-
manes sense que l'Ajuntament li hagi donat una solució i que cert, aquesta família està
molt enfadada amb la resposta rebuda per part de l'Ajuntament.

Respon el Sr. Ferretjans. Manifesta que no té constància que hagi estat així, les setmanes
del 23 al 29 de gener és veritat que es va procedir a obrir unes tombes per fer una cala
per part de l'aparellador d'aquest ajuntament, però pràcticament les tombes obertes no hi
varen estar. Una vegada el fosser va obrir la capsa es varen tornar a tancar i en el cas
que hi estiguessin va ser com a màxim –que ell  en tengui coneixement– dos dies i el
fosser va rebre l'ordre tot d'una de tancar-les.

45. Referent al cementeri també els consta que hi ha queixes de famílies que es queixen
que el vespre queden obertes les instal·lacions i que darrerament estan desapareixent
flors, centres, gerros i que tampoc són gaire ben escoltats quan plantegen aquestes quei-
xes a l'Ajuntament.

Respon  el  Sr.  Ferretjans.  Comenta  que  a  ell  només  se  li  ha  queixat  una  persona.
Manifesta que té constància, i no hi ha res que no passés fa 10, 15, 20 anys a allò que
està passant ara a l'Ajuntament. De totes formes posa en el seu coneixement –dirigint-se
al Sr. Torres– que des que governen ells han instal·lat 7 càmeres de vigilància, i estan
intentant  posar  una  persona  els  capvespres,  que  no  s'ha  pogut  enguany  i  que  ho
intentaran l'any que ve. Conclou dient que l'Ajuntament més vigilat no hi havia estat mai,
com està ara.
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46. Al darrer Ple els varen dir que la rotonda situada devora del Palau Municipal ja estava
contractada, que ha passat un mes i la rotonda segueix sense estar començada, i a més a
més, en aquest mes els consta que hi ha hagut denuncies patrimonials contra l'Ajunta-
ment degut al moviment de les peces i que qualque vehicle ha denunciat a l'Ajuntament.

Respon el  Sr.  García. Indica que no sap si  li  va contestar  l'altra vegada, però que la
rotonda està contractada, forma part del projecte d'asfaltatge de carrers que s'han estat
asfaltant a la zona de Crist Rei. L'empresa que el programa com ella vol, ha decidit primer
asfaltar i després començar la rotonda, té un pla d'execució de les obres i aquest plaç
s'està complint. Començarà en el moment que ella estimi oportú començar. Insisteix que
la  rotonda  està  contractada  i  està  dins  aquest  projecte  d'execució.  Explica  que  s'ha
endarrerit perquè asfaltar en temps de pluja no és el més adient, però no els produeix cap
angoixa i tenen la seguretat absoluta que la rotonda serà una realitat. L'únic problema és
allò que sembraran damunt encara que encara no ho saben. 

El Sr. Torres diu que ells varen dir que anunciarien el seu vot favorable si decidien posar el
siurell que va regalar com Independents. Manifesta que els hi va bé, que no és que els
agradi molt, però per cercar una concòrdia...

El Sr. García indica que el siurell dels Independents és molt petit, que no es veurà.

El Sr. Torres li demana si no el faran més gran.

El Sr. García respon que sí, perquè ara governen.

El Sr. Torres diu que ho han de fer tot en gros, i a més a més, com que no miren prim amb
les despeses.

El Sr. Batle diu que faran una moció en relació amb aquest assumpte i que passin al
següent punt.

47. Fa un mes varen demanar pels clots dels camins rurals. En aquell moment quan varen
fer la pregunta n'hi havia molts. Ara malauradament n'hi ha molt més. Els preguen si tenen
l'amabilitat  d'anar a tapar els clors els camins rurals perquè n'hi  ha qualcun que està
bastant impracticable.

Respon el Sr. García. Manifesta que, evidentment, les pluges que s'han produït aquestes
darreres setmanes han tractat a uns camins que no estaven en massa bon estat, els han
convertit en uns camins desastrosos. Aquests darrers dies es dona la situació simpàtica
però preocupant de gent que els segueix dient que hi ha camins en els quals hi pot haver
fuites d'aigua. Exclama que no n'hi ha fuites, que són albellons. Continua explicant que ha
deixat de ploure fa molt de temps i  encara corren els albellons. Són temes difícils de
resoldre. En el tema de rústic –com ells saben perfectament– no basta asfaltar, que si no
es resol el tema dels albellons pots estar asfaltant cada dia. En els camins dels que tenen
constància, que són molts, clots que s'han fet en poc temps d'un pam de fondària o més,
procuren tapar-los encara que no d'una forma perfecta, però sí han canviat la planificació
que tenien de camins a asfaltar encara que en el pressupost d'enguany precisament per
afrontar camins que amb aquestes pluges han quedat amb un estat bastant deficitari. 
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48. Voldrien conèixer el cost de l'aplicació mòbil pels ciutadans per avisar dels desperfec-
tes de l'Ajuntament i si aquesta aplicació està en funcionament.

Respon  el  Sr.  García.  Contesta  que  aquesta  aplicació  definitivament  entrarà  en
funcionament dia 2 de març, demà dematí a les 9 hores si acaben d'hora tenen una reunió
amb distints funcionari, com han fet en distintes ocasions, perquè ells agafin la pràctica a
aquesta aplicació i el cost eren 4.000 € anuals. Però és més complex que tot això i no vol
dir que a la reunió de demà, però que en el moment que ells vulguin, els podran explicar
el funcionament encara que és molt senzill i que als ciutadans no els costarà res crear
aquesta aplicació. El Sr. García diu que no sap si ha entès bé la pregunta, però que a
l'Ajuntament li costa això i el ciutadà a partir de dia 2 la podrà utilitzar. Tenen un emperò
important,  però  ho  afrontaran  com altres  han  afrontat  i  és  que  la  plantilla  d'operaris
municipals es trobarà baix mínims històrics degut que no poden utilitzar el  sistema de
col·laboració  social,  o  no  poden  cobrir  places,  i  la  veritat  és  que  estan baix  mínims.
L'esforç que haurà de fer  el  personal  municipal  serà molt  elevat  perquè esperen que
almanco d'arrancada sigui molt important la col·laboració ciutadana per aportar aquelles
coses que es puguin millorar. Però confien que funcionarà bé. A part que no és només
l'aplicació aquesta com ells saben perfectament, no és només dir allò que no funciona,
també hi haurà una interconnexió d'informació perquè, a més, no és només l'aplicació sinó
que també hi ha una pàgina web que també permet molta més informació. 

El Sr. Torres manifesta que entén que els hi passaran el cos per escrit.

El Sr. Garcia diu que ja li ha dit, però que si ho vol per escrit li donarà.

El Sr. Torres diu que no ha sentit cap xifra.

El Sr. García contesta que sí, que ha dit que eren 4.000 €, euro endavant, euro enrere...

49. Manifesta que n'han parlat abans, però que com tenen la pregunta i és una hora apro -
piada per demanar-la... Voldrien saber quina és la valoració que fan els diferents membres
de l'equip de govern en relació amb les beques Erasmus, 977 €. Vol recordar que –dient
que n'hi ha que són nous membres– quan ells donaven 4.000 € qualcú d'aquesta sala
deia que era una vergonya, els remeten a les actes: "quina falta d'aposta per l'educació
del nostre municipi, donar 4.000€ a les Beques Erasmus,". Manifesta que els temps posa
cadascú en el seu lloc. Avui l'equip de govern dóna 977 €, un 25 % d'allò que ells dona-
ven. Demana que si allò era una vergonya, quina qualificació li donen a això. Demana si la
qualifiquen com a broma de mal gust o si se'n riuen del ciutadà. perquè està ben clar que
si donar 4.000 € era poc, 977€ no es pot ni qualificar. I quina causalitat que n'han parlat de
posar entrebancs i d'arreglar-lo i que han estat ells i no l'herència del PP que donen 977 €
a les Beques Erasmus, el 25 % d'allò que qualificaven de vergonyós al Partit  Popular
quan governava. Simplement és saber que pensen.

Respon la Sra. Weber. Manifesta que estaria fantàstic que les coses fossin d'una altra
manera, és evident, però que no ho qualificaria de vergonyós ni molt manco. Indica que sí
que qualificaria de vergonya si per exemple posassin 3.000 € i si es presenta una persona
que ha estat dues setmanes se'ls en du, o si es presenten dues i una persona ha estat
dues setmanes i una altre un mes, 1.500 € per cadascuna. Creu que seria una manera
dolenta de fer un repartiment que va destinat a un ajut addicional, a un ajut que ja existeix.
Per tant sí que li  agradaria que les coses administrativament fossin més senzilles, per
suposat, però com ha dit abans la normativa és la que és i ha de ser igual per tothom i li
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encantaria que no fos aquesta, li encantaria que fos una altra, però les regles del joc són
les que són, per tant ells sí que és veritat que varen destinar un poquet més de la partida
que hi havia anys anteriors, varen destinar una partida de 2.500.000 €, que podria ser
molt més alta, tant de bo arribi a ser més alta, però perquè sigui més alta –com que no es
tracta ni de regalar diners ni de fer gresca– mentre es plantegen un canvi de les bases, un
canvi  de repartiment,  allò normal és que es vagi  amb cautela,  perquè haurà coses a
millorar o coses que funcionen o no. En aquest cas per tenir un repartiment més equitatiu,
com tothom sap, varen destinar a 4 € diaris i  d'aquesta manera tots els que s'havien
presentat  tenien de partida inicial  una proposta de repartiment  de 2.476 €.  Si  tothom
hagués justificat el  100 % d'allò que sol·licitava s'haguessin repartit  2.476 €, per tant,
estaven molt a prop dels 2.500 €, però el que ha passat és que no s'han justificat les
despeses  que  es  demanaven.  Creu  que  aquest  sistema  és  bo,  realment  ho  creu,
probablement si hi ha propostes per millorar fantàstic, benvingudes siguin, les plantejaran
als tècnics si són viables. Considera que perquè no passin aquestes coses allò que s'ha
de fer és molta més difusió del funcionament de les beques i prèviament l'inici d'Erasmus.
Manifesta que personalment s'ha reunit amb gent de la UIB, amb la Vicerectora, per tal
que es faci  una difusió a tots els alumnes inquers que hi puguin haver a la UIB, que
puguin gaudir d'una beca Erasmus, així com en els programes de FP que n'hi ha que
inicien a l'Erasmus a partir del mes de març, per tant, tots aquests alumnes ja sabran
prèviament com serà el  funcionament i  que han de guardar totes les factures i tota la
documentació que hauran d'aportar per poder justificar. Espera i  desitja que d'aquesta
manera sempre es reparteixi el 100 % de la despesa perquè com ha dit la Sra. Tarragó,
evidentment, que la il·lusió és repartir, que per això destinin uns diners. I tant de bo, arribin
al punt de poder-li destinar més diners i seguir invertint amb l'educació. En tot cas, només
pot parlar per allò que ella coneix i allò que ha viscut que són els dos darrers anys, i creu
que els canvis que s'han introduït són bons i seguirà apostant per ells.

50. Volen saber quina valoració fa l'actual equip de govern del suport institucional que ens
dona el Govern balear en relació amb el Teatre Principal. Comenta que ha posat en el seu
pressupost una partida de 1.000 € pel 2017 i volen recordar que tenen compromès per
conveni 207.000 €. A més, s'ha d'explicar que hi ha d'haver una nova aportació amb la
modificació del projecte. 

Intervé el Sr. Rodríguez. Expressa que aquesta informació que li han donat no és certa. Li
indica que sí hi va a transferències de capital del pressupost de la Comunitat Autònoma, la
Direcció General de Cultura fa un entretraspàs a la Fundació Teatre Principal, la partida
74.417, de 206.128 €, Teatre Principal 2017. Li  diu que qui l'ha informat o estava mal
informat o no en tenia ni idea.

El Sr. Torres li dona les gràcies al Sr. Rodríguez per la informació donada. Declara que
segurament qui l'ha informat no ho sap ni en té ni idea, però que normalment la mala llet
ve de l'altra banda.

El Sr. Rodríguez contesta que ell sabrà qui li ha dit, que ell allò que li ha dit és que l'han
informat malament, li han mentit, no li han dit la veritat, s'han confús, no ho sabien, tenien
mala llet,... els adjectius pot posar els que el Sr. Torres vulgui. Que ell li diu 206.128 € del
2017, número de partida 74.417 i el Sr. Batle sí té el seu número li pot enviar ara mateix
una  foto  del  pressuposts  perquè  ell  s'ha  quedat  sense  bateria.  Comenta  que  més
informació no li pot donar.. i que com veu estaven preparats per aquesta pregunta.

El Sr. Torres diu que esperen que estiguin preparats per la pròxima.
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Els Fons Feder depenen de Madrid, diu el Sr. Rodríguez.

El Sr. Torres demana com estan els Fons Feder que havien d'arribar a final del 2016, que
varen anunciar. 

El Sr. Rodriguez li diu que li demani al seu govern.

El Sr. Torres diu que a dia d'ara no saben res, que no sap si és mala llet, si és mala
informació, però avui 23 de febrer no saben res de res. I que ho diu amb bon to, perquè la
mala llet ve d'una altra banda.

El  Sr.  Batle  explica  que  el  tema  dels  Fondos  Feder  estan  pendents,  que  des  de  la
Comissió Avaluadora de projectes ja ha remès tota la informació a Madrid i  ara estan
esperant. Manifesta que faran allò que han fet fins ara, són molt cauts, que tenen els peus
enterra, optimistes que puguin venir aquests 3.000.000 €, el 50 % del projecte i els diuen
que dins el mes de març pot ser sigui ja la data definitiva per poder tenir la resolució de la
subvenció dels Fons FEDER.

El Sr. Torres demana si serà a final de març.

El Sr. Batle contesta que els han dit el mes de març, que no els han dit ni principi ni final.

51. Per una altra banda, voldrien fer un prec. Manifesta que els sembla més adient que els
premis del Carnaval, de la rua, ja duguessin aplicat el 19 % d'IRPF, i no que la gent es tro-
bi que ha de tenir un premi i després li hagin d'aplicar el 19 %. El més apropiat seria que,
si donen un premi, fos la quantitat que pertoca i ja fessin la retenció, això es pot fer perfec-
tament i no ha cap problema i per aquell que guanya un premi si li donen 1000 € i li lleven
190 €, doncs, és un poc molest, perquè li han donat 1.000 € i li han llevat un 20 %.

El Sr. Peña respon. Contesta que ho parlarà amb els tècnics, ho varen especificar a les
bases que es faria aquesta retenció, però que ho parlaran amb els tècnics per saber si es
pot  aplicar  la  retenció del  premi.  Expressa que en aquest  moment  no ho sap,  que a
aquestes hores els números no li surten. 

El Sr. Torres respon que allò important és la predisposició a trobar una solució, sigui l'hora
que sigui.

52. Per altra banda, els han arribat notícies que estan demanant documentació a perso-
nes amb discapacitat que ja tenien la bonificació de l'impost de circulació. Manifesta que
no entenen com persones que fa anys tenien aquesta bonificació ara se'ls torna requerir
tota la documentació, no sap si és que han perdut els expedients o quin és el motiu real
de tornar demanar aquesta documentació a les persones que ja tenien consolidada una
bonificació. 

Respon el Sr. García. Comenta que farà la consulta als Serveis tècnics i li contestarà per
escrit o verbalment. 

El Sr. Torres diu que serà més fàcil verbalment perquè si no han d'esperar un mes.

El Sr. García contesta que no ja que li dirà a la pròxima Comissió d'Hisenda.
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El Sr. Torres comenta que ja no fan preguntes a la comissió. Li demana si no ho sap.

El Sr. Garcia diu que aquesta no l'han de fer, que ja l'han feta, que només li contestaran.

El Sr. Torres expressa que li agrada que li contesten en el Ple i que per això duen les
preguntes.

El Sr. García li demana, doncs, que no facin preguntes sorpresa.

El Sr. Torres diu que està apuntada, no sap com l'ha demanat, però està apuntada.

El Sr. García llegeix la pregunta. Comenta que aquesta diu "bonificació fiscal, imposta de
circulació" i ell havia d’intuir que era que als discapacitats se'ls demana documentació.

El Sr. Torres indica que és l'única pregunta que tenen en relació amb les bonificacions.

El Sr. Garcia diu que s'estima molt, però no tant com per saber moltes coses. Explica que
hi ha distintes bonificacions a l'impost de circulació, a la qual cosa el Sr. Torres li replica
que ja no perquè les varen llevar.

El Sr. Batle manifesta que no, que també hi ha vehicles històrics.

El Sr. Garcia insisteix que no, que no s'han llevat.

El Sr. Torres dona les gràcies pels aclariments ja que sempre són il·lustratius.

53. Per altra banda, han sabut que dia 11 de febrer es va produir la reunió que el Partit
Popular va demanar a la Batlia amb una representació dels afectats pels canvis d'ubicació
del mercat. Voldrien saber a quins acords han arribat.

El Sr. Batle, i abans de donar la paraula a la Sra. Fernández, vol agrair la predisposició
dels  placers  a  tenir  aquesta  reunió  i  agrair  també la  predisposició  a  arribar  acords  i
enteniment.  Explica que en aquella reunió que varen tenir en el  Museu del Calçat on
varen parlar de la situació i varen explicar els projectes i els hi varen informar d'allò que
varen parlar en el plenari dies abans, i varen parlar d'una partida de possibilitats.

Intervé la Sra. Fernández. Comenta que s'uneix a les paraules del Sr. Batle, li agraeix molt
la  seva  preocupació  per  aquest  tema  i  també  li  trasllada  que  aquí  estan  per  donar
solucions i això és el que intenten. Es varen comprometre amb els venedors que ferien
una reunió, tot d'una que es va poder dur a terme degut que hi va haver un parell de dies
que  no  va  ser  possible,  es  varen  reunir  amb  ells  i  han  començat  a  parlar  d'aquest
assumpte.  Encara no han arribat  a  cap solució  definitiva,  però sí  que realment  hi  ha
predisposició per ells per intentar arribar a aquesta solució que entenen els podrà alleujar
un poc les seves pèrdues que hagin pogut tenir i creu que s'entendran perquè quan hi ha
voluntat tot va bé.

Intervé el Sr. Torres. No sap si els han informat bé o malament, però els han dit que han
acordat un termini de temps per veure si aquests canvis són negatius o positius.

La Sra. Fernández manifesta que els hi varen demanar un poc de paciència, un poc de
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confiança al projecte, que ells creuen que és un projecte que realment a la llarga serà
beneficiós per tots els venedors i els varen demanar una mica de paciència. Ells entenen
que a una persona que l'han canviada de lloc en dos dies no tornaran a recuperar a per
ventura la seva clientela, però pensen que a la llarga, com deia abans, serà benefici per a
tots i allò que els varen demanar, entre altres coses, va ser això.

El Sr. Torres demana si dins aquests acords que han establert amb ells si han parlat que
no pagaran la taxa en el 2017.

La Sra. Fernández respon que els ho han demanat.

El Sr. Torres demana si ells no ho han oferit, sinó que són ells que ho han demanat.

La Sra. Fernández repeteix que ho varen demanar ells i  que això evidentment, no és
possible, però ells ho varen demanar i els varen respondre que esperassin a veure què
passava i que ja veurien.

El Sr. Torres declara que sempre els hi poden bonificar.

El Sr. García diu que sí, sempre que el Tribunal de Comptes ho permeti.

El  Sr.  Torres demana si  hi  ha possibilitats que tornin al  seu lloc original i  que és una
proposta que els hi varen fer ells. 

La Sra. Fernández respon que en cap moment i  que, a més a més, ella creu que la
intenció d'aquesta regidoria, d'aquest equip de govern és mantenir els canvis, i anar per
aquest camí, que han començat aquest pla de treball i  seguir fent les passes que els
marquen.  En  tot  cas,  sí  que  és  cert  i  li  pot  dir  que  allò  que  els  varen  dir  és  que,
evidentment, abans que entri una persona de fora, qualsevol lloc buit que quedàs se'ls
oferiria a ells primer que a un de fora de la llista d'espera.

El Sr. Torres diu que això tampoc es pot fer. Ha d'anar per llista.

La Sra. Fernández contesta que sí que s'ha fet.

El Sr. Torres diu que està mal fet.

La Sra. Fernández respon que com que sap que li preocupa molt li ha contestat a totes les
preguntes que els han fet per escrit. Que els han pogut contestar abans perquè havien de
tenir la documentació preparada.

El Sr. Torres argumenta que no les ha vist, que no sap si les han donades a Comissió.

La Sra. Fernández respon que les té la Sra. Tarragó.

El  Sr.  Torres diu que li  ha contestat la seva pregunta si  s'havien compromès i  havien
demanat que podrien retornar al seu lloc i que les vendes afectaven negativament, que
havien de tenir paciència. Després li ha dit que fan comptes mantenir el canvi a una altra
pregunta. Manifesta que entenen que la postura d'aquest equip de govern és que no ha
possibilitat de canvi, es mantenen els llocs i que no s'avalua si hi ha pèrdues o guanys.
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La Sra. Fernández es dirigeix al Sr. Torres per dir-li que li sap greu, però que ella no li ha
dit això. Que allò que lli ha dit és que els varen demanar paciència, que sí que valorarien a
veure com va el tema i que evidentment els varen oferir l'opció si es dóna el cas que una
persona deixi la parada ells seran els primers als quals se'ls oferirà, abans que els que
figurin a la llista d'espera. Insisteix que evidentment aniran valorant, però això que puguin
tornar al seu lloc ja els varen dir que era impossible.

El Sr. Torres diu que els hi ha quedat clar. Tenien diferents preguntes, però li ha resumit
molt bé.

54. En el darrer Patronat de la Residència Miquel Mir, el seu representant va poder com-
provar la queixa dels representants sindicals dels treballadors de la Residència davant la
manca d’informació de l’ajuntament cap als residents i els seus familiars respecte al futur
de la gestió de la Residència. Atès que els familiars i els residents només disposen de les
notícies de premsa, els genera molts dubtes que han de resoldre el personal de la Resi-
dència, convertint-se ella mateixa en tutora i informant d'una funció que no li correspon.
Voldrien demanar-los que s'informi adequadament els afectats de la situació actual, e les
negociacions i les conseqüències de la signatura del conveni entre l'Ajuntament i l'IMAS. 

Intervé el Sr. Ferretjans. Suposa que el Sr. Sánchez li  va contar allò que realment va
passar. Li demana al Sr. Torres si per favor li pot fer la pregunta concreta.

El Sr. Torres indica que vol saber qui informa els usuaris de les negociacions de l'IMAS
amb l'Ajuntament.

El Sr. Ferretjans contesta que als treballadors els informa el sindicant, les representants
que va al Patronat i que representen els treballadors. Quant als familiars comunica que els
van informant individualment per part seva i per part del director. I que als "vellets" encara
no els hi han dit res –seguint el consell del director, que en sap molt més que ell– per no
crear una situació en la qual es posin nerviosos, ja que encara no hi ha res segur. S'ha
iniciar un procés i abans que s’aixequi la llebre o la perdiu, i crear un crear un malestar
amb els vellets, ells, com ha dit abans, seguint el consell del director –aprofita per dir que
li mereix tots les seves felicitacions– encara no els hi han dit res. Als familiars els van
puntualment informant un per un, sobretot a aquells que els hi demanen del "run run del
carrer", als altres potser encara tardin un poc perquè com ha dit abans el procés de les
negociacions i el procés d'aquest fet està molt verd encara.

El Sr. Torres demana si els poden informar a ells com a grup municipal a quin punt estan
les negociacions.

Intervé el Sr. Batle. Manifesta que el Sr. Aguilar ho ha dit molt bé a una de les seves
intervencions,  que  ells  varen  estar  molt  de  temps  intentant  que,  en  aquest  cas,
l’administració competent pogués assumir aquestes competències. Comenta que ells tot
d'una que varen poder establir aquestes negociacions amb l'IMAS, Consell de Mallorca,
tot d'una ho varen comentar i ara en aquest moment continuen aquestes reunions, però
sobretot estan dins el Consell de Mallorca analitzant com es pot dur a terme el compliment
d'aquest conveni que s'ha proposat des de l'IMAS per tenir la gestió de la Residència
Miquel Mir. Explica que en aquest moment està així.

El Sr. Torres explica que és una de les seves preocupacions, que si no s'arribés a un
acord se segueixi  donant  el  servei.  Especifica que és una de les preocupacions dels
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usuaris i familiars i que com els arriba a ells, si li diuen que mantendran el servei els hi
podran transmetre.

El Sr. Batle respon que sempre, que el servei de la Residència Miquel Mir i el del Centre
de dia està garantit.

El Sr. Torres argumenta que, per altra banda, la representants sindical va recordar que els
estatuts del  Patronat de la Residència Miquel  Mir contemplen que els patronats hi  ha
d’existir  un  representant  dels  residents,  fet  que  ara  no  es  dóna.  Demana  si  existeix
actualment representant dels residents al Patronat.

El Sr. Ferretjans contesta que sí i que és el Sr. Rafel Socias.

El  Sr.  Torres demana si  el  pot informar de quin és el  motiu pel qual  el  Sr.  Socias no
assisteix als patronats.

El Sr. Ferretjans respon que li contestarà per escrit aquesta pregunta.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les zero hores
50 minuts (00.50 h) del dia 24 de febrer de 2017, de la qual s’estén la present acta, que jo,
el secretari accidental, certific.
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