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Sra. Margalida Horrach Beltrán
SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
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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
26 d'octubre 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.
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.
NO HI ASSISTEIXEN:
Sra. Margalida Horrach Beltrán
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 21 DE DESEMBRE
DE 2017
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l'Acta
esmentada.
Seguidament se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 21 de desembre
de 2017, que s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.821 AL 1.976 DE
2017 I DE L’1 AL 44 DE 2018
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.821 al 1.976 de 2017 i de l’1 al 44 de
2018.
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'AJUNTAMENT 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. 1.858/2017, 1.936/2017 i 1.969/2017
de l’Ajuntament, 105/2017, 109/2017 i 112/2017 de l'IMAF, 38/2017 i 43/2017 de Toninaina
i 26/2017 de l'Escola de Música, 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 22 de gener de 2018, que transcrites textualment diuen:
"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 25 de gener de 2018 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.
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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 justificativo
su actuación.

de

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad
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
resoluciones 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
documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados
por la Corporación local.
Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per ser incloses en l'ordre del dia.
AJUNTAMENT
Número de
Decret
2017001858
2017001936
2017001969

Data

Observació

Documentació

19/12/2017
27/12/2017
29/12/2017

Factures
Factures
Factures

(8 pàgines)
(5 pàgines)
( pàgines)

Data

Observació

Documentació

22/12/2017
29/12/2017
29/12/2017

Factures
Factures
Factures

(2 pàgines)
(1 pàgina)
(1 pàgina)

Data

Observació

Documentació

29/12/2017
29/12/2017

Factures
Factures

(1 pàgina)
(5 pàgines)

Data

Observació

Documentació

12/12/2017

Factures

(1 pàgines)

IMAF
Número de
Resolució
105/2017
109/2017
112/2017
TONINAINA
Número de
Resolució
38/2017
43/2017
ESCOLA DE MÚSICA
Número
Resolució
26/2017

Intervé el Sr. Torres. Manifesta que a ells, quan governaven, no els varen dur cap
objecció. Retreu que el Sr. Batle afirma que han de continuar fent els serveis i que no els
poden deixar de fer. Efectivament té l’obligació de prestar-los, però de prestar-los bé, no
malament. Vol que consti en acta que els dos ascensors que hi ha en aquest ajuntament a
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dia d'avui haurien d'estar clausurats, ho repeteix. Explica que un té la revisió caducada en
el mes de setembre de 2017 i l'altre, caducada en el mes desembre de 2017. Segons la
llei no poden estar operatius. Demanen al Sr. Batle si ells presten els serveis i de quin
servei parlen. Insisteix que ells tenen l'obligació de prestar-lo i que contracti la revisió dels
ascensors. Diu que avui l'equip municipal del Partit Popular ha pujat amb l'ascensor i que
no els passat res afortunadament. No volen que passi res a ningú, però reitera que
aquests dos ascensors haurien d'estar clausurats perquè no han passat la revisió del
setembre de 2017, i insisteix que contractin la seva revisió anual. Es dirigeix al Sr. Batle
per dir-li que no els vénguin dient que donen el servei i que han mantingut els contractes
que varen heretar de l'equip de govern, perquè per a una qüestió tan bàsica com és la
seguretat de les persones que fan feina en aquest ajuntament i les que vénen a fer les
seves gestions tenen dos ascensors que haurien d'estar clausurats, afirma que ho diu la
llei. Esperen que no passi res, evidentment, perquè primer és la integritat de les persones
que una discussió administrativa, però aquesta és la realitat de la gestió de l'equip de
govern. Avui, a final del mes de gener, els dos ascensors de l'Ajuntament d'Inca haurien
d'estar tancats.
Una vegada debatut aquest punt els regidors se'n donen per assabentats.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER MODIFICAR
L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA MUNICIPAL
ANTONI TORRANDELL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per modificar
l'Ordenança reguladora dels preus públics de l'Escola Municipal Antoni Torrandell, de data
22 de gener de 2018, que transcrit textualment diu:
"En data 2 de novembre de 2017 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a
l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per
un termini de quinze dies la proposta per la modificació de l'Ordenança reguladora dels
preus públics per a la prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música Antoni
Torrandell d'Inca, publicant-se a la pàgina web municipal en data 13 de novembre de 2017
i finalitzant el termini d'exposició en data 4 de desembre de 2017;
Havent finalitzat el termini d'exposició sense que cap ciutadà o organització representativa
hagin manifestat la seva opinió en relació amb la modificació de l'Ordenança reguladora
per la prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca;
Aquesta corporació considera adient que l'Ajuntament d'Inca procedeixi novament a la
modificació del preu públic que regula la prestació de serveis a l'Escola Municipal de
Música Antoni Torrandell d'Inca, a l’efecte que es pugui incloure una bonificació que no
està prevista en la modificació del preu públic que es va dur a terme pel Ple de data 29 de
juny de 2017;
Vist l'expedient que es tramita per la modificació del preu públic per a la prestació del
servei a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca;
Vista la memòria economicofinancera que consta en l'expedient, de la qual es dedueix
que el preu públic no cobreix el cost de l'activitat; això no obstant, es troba justificat per
motius culturals i socials atesa la importància que representa que la ciutat d'Inca pugi
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comptar amb una Escola de Música que ofereixi estudis reglats als seus habitants;
Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal;
Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal;
Atès que la competència per a l'aprovació del preu públic correspon al Ple de la
corporació, tal com es dedueix de l'informe emès per la Secretaria Municipal.
Per tot l'exposat, s'eleva al Ple de l'Ajuntament, amb dictamen favorable previ de la
Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural, els
següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el següent text regulador de la modificació del preu públic
per a la prestació del servei a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca:
(El text que es modifica apareix en cursiva)
Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l’Escola
Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca
Article 1r. Fonament legal
De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de l’RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per a la prestació de
serveis de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell, que es regularà mitjançant la
present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable
El fet imposable del preu públic són els serveis i les prestacions motivats per l'assistència
a les activitats realitzades.
Article 3r. Subjecte passiu
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn de l'ús i dels serveis existents a l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.
2. Estan obligades al pagament les persones sol·licitants de la prestació del servei o
utilització.
Article 4r. Quota tributària
Les quotes a pagar pels serveis de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell es
fixarà amb l'aplicació del següent quadre de tarifes:
Taxes per matrícula: 40 € (cada alumne pagarà una única matrícula).
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A. DEPARTAMENT DE MÚSICA LOMQE
Grau

Assignatura

Hores

Quota mensual

Aproximació a la música

1,50

36 €

Música I
Moviment I

0,75
0,75

18 €
18 €
36 €

Música II
Moviment II
Taller d’orientació instrumental

0,75
0,75
1,00

15 €
15 €
15 €
45 €

0,75
0,50
0,75
0,75

19 €
19 €
19 €
19 €
76 €

Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu

1,00
2,00
1,00

50 €
25 €
25 €
100 €

Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu

1,00
2,00
1,00

50 €
25 €
25 €
100 €

Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu
Conjunt coral

1,00
2,00
1,00
1,00

50 €
25 €
25 €
10€
110 €

Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu
Conjunt coral

1,00
2,00
1,00
1,00

50 €
25 €
25 €
10€
110 €

GRAU INICIAL
Primer
Segon

Tercer

GRAU PREPARATORI
Primer
Llenguatge
Instrument individual
Conjunt coral
Expressió corporal
GRAU ELEMENTAL
Primer

Segon

Tercer

Quart

5

Altres
Assignatura pendent d’acord art.13.2
Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011)

preu de l’assignatura pendent més un 10 %

GRAU MITJÀ (PREP)
Primer
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, GUITARRA, ORGUE, CLAVECÍ,
PERCUSSIÓ, PIANO, VENT-FUSTA, VENT METALL
Instrument individual
Llenguatge musical
Conjunt/Orquestra

1,00
2,00
1,50

42 €
27 €
20 €
89 €

Cant
Repertori
Llenguatge musical
Cor
Italià aplicat al cant
Francès aplicat al cant

1,00
1,00
2,00
1,50
1,00
1,00

39 €
20 €
26 €
24 €
20 €
20 €
149 €

CANT

Segon
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, GUITARRA, PERCUSSIÓ,VENTFUSTA, VENT METALL
Instrument individual
1,00
42 €
Llenguatge musical
2,00
27 €
Conjunt/Orquestra
1,50
20 €
Piano complementari
0,50
15 €
104 €
PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
Instrument individual
Llenguatge musical
Conjunt

1,00
2,00
1,50

42 €
27 €
20 €
89 €

1,00
1,00
2,00
1,50
1,00
1,00
0,50

39 €
20 €
26 €
24 €
20 €
20 €
15 €
164 €

CANT
Cant
Repertori
Llenguatge musical
Cor
Italià aplicat al cant
Francès aplicat al cant
Piano complementari
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Tercer
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ, VENT-FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual
1,00
42 €
Harmonia
2,00
27 €
Conjunt/Orquestra
2,00
35 €
Piano complementari
0,50
15 €
Música de cambra
1,00
15 €
134 €
PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
Instrument individual
Harmonia
Cor
Música de cambra

1,00
2,00
1,50
1,00

42 €
27 €
27 €
15 €
111 €

Instrument individual
Harmonia
Cor
Música de cambra
Piano complementari

1,00
2,00
1,50
1,00
0,50

42 €
27 €
27 €
15 €
15 €
126 €

Cant
Repertori
Harmonia
Música de cambra
Alemany aplicat al cant
Piano complementari

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,50

39 €
20 €
27 €
15 €
20 €
15 €
136 €

GUITARRA

CANT

Quart
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT-FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual
1,00
42 €
Harmonia
2,00
27 €
Història de la música
1,00
15 €
Conjunt/Orquestra
2,00
35 €
Piano complementari
0,50
15 €
Música de cambra
1,00
15 €
149 €
PIANO
Instrument individual
1,00
42 €
Harmonia
2,00
27 €
Història de la música
1,00
15 €
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Cor
Música de cambra
Acompanyament
ORGUE I CLAVECÍ
Instrument individual
Harmonia
Història de la música
Cor
Música de cambra
Baix Continu/Improvisació

1,50
1,00
1,00

27 €
15 €
26 €
152 €

1,00
2,00
1,00
1,50
1,00
1,00

42 €
27 €
15 €
27 €
15 €
26 €
152 €

GUITARRA
Instrument individual
Harmonia
Història de la música
Cor
Música de cambra
Piano complementari

1,00
2,00
1,00
1,50
1,00
0,5

Cant
Repertori
Harmonia
Història de la música
Música de cambra
Alemany aplicat al cant
Piano complementari

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,5

42 €
27 €
15 €
27 €
15 €
15 €
141 €

CANT
39 €
20 €
27 €
15 €
15 €
20 €
15 €
151 €

B. DEPARTAMENT DE MÚSICA MODERNA
Grau

Assignatura

Hores

Quota mensual

Primer
Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical

0,75
1,00
1,00

55 €
26 €
26 €
107€

Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical
Harmonia/improvisació

0,75
1,00
1,00
1,00

50 €
26 €
26 €
26 €
128 €

Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical
Harmonia/improvisació

0,75
1,00
1,00
1,00

50 €
26 €
26 €
26 €
128 €

Segon

Tercer

8

Quart
Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical
Harmonia/improvisació

0,75
1,00
1,00
1,00

50 €
26 €
26 €
26 €
128 €

C. DEPARTAMENT DE DANSA
Grau

Assignatura

Hores

Quota mensual

GRAU ELEMENTAL
Primer
Dansa clàssica
Dansa espanyola
Llenguatge musical

3,00
1,50
1,00

30 €
15 €
11 €
56 €

Dansa clàssica
Dansa espanyola
Llenguatge musical

4,00
2,00
1,00

35 €
20 €
11 €
66 €

Dansa clàssica
Dansa espanyola
Llenguatge musical

6,00
2,50
1,00

58 €
25 €
11 €
94 €

Dansa clàssica
Dansa espanyola
Llenguatge musical

6,00
3,00
1,00

58 €
30 €
11 €
99 €

Segon

Tercer

Quart

Altres
Assignatura pendent d’acord art.12.2
Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011)

preu de l’assignatura pendent més un 10 %

D. ALTRES
Grau

Assignatura

Hores

Quota mensual

Big band
Informàtica musical

1,50
2,00

35 €
45 €
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Tècniques d'enregistrament
PERFECCIONAMENT
Instrument/Veu
Master class
Taller

1,00

45 €

1,00

130 €
35 €
15€ sessió
75 € setmanals
250€ mensuals

E. ENSENYAMENTS NO REGLATS
Grau

Assignatura

Hores

Quota mensual

Música tradicional

1 sessió setmanal 70€

MÚSICA

Instrument individual
Llenguatge musical

0,50
1,00

48 €
24 €
72€

Instrument individual
Llenguatge musical

0,75
1,00

70 €
24 €
94€

Instrument individual
Llenguatge musical

1,00
1,00

94 €
24 €
118€

Cant
Corepetició
Llenguatge musical

0,50
0,50
1,00

48 €
48 €
24 €
120€

Iniciació (4 a 6 anys)
Assignatura complementària

2,00
1,00

43 €
24 €
67€

Bàsic (7 a 9 anys)
Assignatura complementària

2,00
1,00

43 €
24 €
67€

Intermedi
Assignatura complementària

3,00
1,00

64 €
24 €
88€

CANT

DANSA
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Article 5è. Bonificacions
1. Les reduccions de quotes i l'exempció de pagament s'aplicaran d'acord amb el
Reglament de prestacions no tècniques de serveis socials vigent. Els serveis socials
municipals informaran prèviament sobre la conveniència d'aplicació, en els supòsits
derivats de causes econòmiques.
2. Podran gaudir d'una bonificació del 25 % de la quota resultant d'aplicar els subjectes
passius que d'acord amb la normativa vigent tenguin la condició de família nombrosa de
conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003, de 18 de novembre (BOE
277/2003), de protecció a les famílies nombroses, quan es compleixin simultàniament els
següents requisits:
a) Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família
nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l'exercici pel qual es demana la
bonificació.
d) Que la base imposable de l'impost de la renda de les persones físiques del darrer
exercici disponible en l'AEAT a la petició de la bonificació dels subjectes passius no superi
els 34.358,07 €. Aquesta limitació serà de 57.272,05 €, en el cas de famílies nombroses
de caràcter especial.
3. En el cas de matriculació de dos o més germans, les tarifes es redueixen en un 25 % a
partir del segon germà o germana.
4. Els alumnes matriculats que tenguin la consideració legal de minusvàlid en grau igual o
superior al 33 % gaudiran d'una bonificació del 50%, a més d’acreditar que la renda total
percebuda pels membres de la unitat familiar no supera el salari mínim interprofessional
(SMI), segons el següent barem:








Unitats familiars d'1 membre, sense superar una vegada l'SMI.
Unitats familiars d'2 membres, sense superar 1,25 vegades l'SMI.
Unitats familiars d'3 membres, sense superar 1,5 vegades l'SMI.
Unitats familiars d'4 membres, sense superar 2 vegades l'SMI.
Unitats familiars d'5 membres, sense superar 2,5 vegades l'SMI.
Unitats familiars d'6 membres, sense superar 3 vegades l'SMI.
Per cada membre més s'aplica un índexs de +0,5...

Per tal d'aplicar aquesta bonificació serà responsabilitat del subjecte passiu acreditar la
condició de minusvalidesa, mitjançant la presentació de la documentació següent,
juntament amb la tramitació de la matrícula.
- Certificat de minusvalidesa expedit per l'òrgan competent.
- DNI i dades bancàries de l'obligat al pagament.
- Documentació justificativa del nivell de rendes de la unitat familiar o autorització per la
comprovació per part de l'Ajuntament d'Inca.
5. Els subjectes passius que pertanyen a una altra entitat musical d'Inca tendrà dret a un
bonificació del 10 % havent de presentar la documentació que acrediti tals extrems a
l’efecte de poder acollir-se a la bonificació.
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6. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per resolució del
president del Patronat de l'OAAT i informades al Consell d'Administració de l'EMMAT, i
caldrà realitzar en tots els casos la petició/sol·licitud d'exempció a l'EMMAT.
Les bonificacions dels punts 2 i 3 d'aquest article no es poden simultaniejar i, per tant,
s'aplicarà la que més beneficiï la unitat familiar.
Article 6è. Normes de gestió
1. El pagament de matrícula es farà efectiva mitjançant un ingrés al compte bancari de
l’Organisme Autònom Antoni Torrandell abans de formalitzar la corresponent matriculació i
serà irreductible.
2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'EMMAT, mitjançant domiciliació de rebuts o
bé mitjançant ingrés en els primers cinc dies hàbils de cada mes al compte bancari a
l’Organisme Autònom Antoni Torrandell.
En el supòsit que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les
despeses que es generin seran degudament assumides per l'usuari del servei, i se
l’informarà del deute pendent, el qual s'haurà de liquidar abans de la finalització de la data
d'emissió del rebut.
En el cas que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'aplicarà un recàrrec d'un 5 %.
Una vegada transcorregut el termini d'un mes comptat a partir de la data d'emissió dels
rebuts no abonats es procedirà en el mes següent a donar de baixa l'usuari del servei, i
perdrà els drets que li correspondrien sobre aquesta plaça.
3. Les matriculacions que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar, i sempre que
siguin conformades per l'Escola de Música en funció de la prestació del servei, seran
objecte de prorrateig, i completades amb el pagament íntegre de la matrícula.
4. Una vegada realitzades les liquidacions seran presentades al cobrament mitjançant
càrrecs de nou períodes mensuals (període 1 correspondrà al mes d'octubre i així fins al
període 9, que correspondrà al mes de juny).
5. Les baixes i les altes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per
escrit per part dels usuaris i/o dels seus responsables legals. Una vegada comprovades
per la direcció de l'Escola i tramitada la documentació escaient, es remetrà informe al
departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa o alta de la quota de les
mensualitats restants del curs escolar.
6. En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració,
els usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.
Article 7è. Infraccions i sancions tributàries
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb el preu públic
regulat en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei
general tributària, el Reglament general de recaptació, o norma que les derogui o
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substitueixi.
Disposició final. Vigència
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el moment de la seva
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i continuarà en vigor
fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació.
SEGON. Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant
edicte que haurà de publicar-se al tauler d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província per tal
que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.
TERCER. Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu
cas, es formulin per resoldre-les. En el cas que no se’n presentàs cap, s'entendrà elevat
automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial.
QUART. Que l'acord d'aprovació definitiva o en el seu cas de l’inicial elevat a tal categoria,
i del text íntegre de l'Ordenança, es publiqui al Butlletí Oficial de la Província."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER DECLARAR
L'INTERÈS O LA UTILITAT MUNICIPAL DE LES OBRES A REALITZAR EN EL CEPA
FRANCESC DE BORJA MOLL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per declarar
l'interès o la utilitat municipal de les obres a realitzar en el CEPA Francesc de Borja Moll,
de data 18 de gener de 2018, que transcrita textualment diu:
"I. Vist l'informe emès en data 17 de gener de 2018 per la tècnica d'Administració general,
en relació amb la sol·licitud formulada pel Sr. Miquel Coll Cañellas, en representació de
l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, que té el següent
contingut literal:
‘Antecedents de fet
En data 16 de gener de 2018 (registre d'entrada núm. 629) va tenir entrada a l'Ajuntament
escrit del Sr. Miquel Coll Cañellas, en representació de l'Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals, en la qual sol·licita com a entitat promotora de les obres
públiques a executar a Inca, consistents en modificació d'una escala per crear una via
d'evacuació al CEPA Francesc de Borja Moll, l'exempció del pagament de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, i la taxa municipal derivada de l'atorgament de la
llicència, tot adjuntant pressupost de les obres a realitzar.
Fonaments de dret
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L'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
aprovada pel Ple de data 8 de setembre de 2016, i publicada en el BOIB núm. 142, de
data 10 de novembre de 2016, estableix en el seu article 4.2 les bonificacions que es
poden aplicar a l'impost sobre construccions, Instal·lacions i obres, i en el seu apartat a)
regula:
a) S’estableix una bonificació del 95 % de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal. Per gaudir
d’aquesta bonificació serà indispensable, amb la sol·licitud prèvia de la persona
interessada, que el Ple municipal, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, declari expressament que la construcció, instal·lació o obra és d’especial
interès o utilitat municipal pel fet que hi concorrin circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que així ho justifiquin.
L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu,
qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar
l’obtenció de la declaració d’especial interès o utilitat municipal.
Vist l'establert a l'Ordenança fiscal la tècnica que subscriu informa que per l'aplicació
d'una bonificació del 95 % a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el Ple
municipal ha de declarar expressament que la construcció, instal·lació o obra és
d'especial interès o utilitat municipal.
Per altra part, l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques,
publicada en el BOIB núm. 164 ext. de data 31/12/1991, estableix en el seu article 7 que
no es concedirà cap exacció ni bonificació en l'exacció de la taxa.
Per tot l'exposat, si l'Ajuntament d'Inca vol atendre la petició formulada per l'IBISEC ha de
presentar la sol·licitud al Plenari i s'ha d'aprovar pel vot favorable de la majoria simple dels
seus membres, i s'ha de declarar expressament que la construcció, instal·lació o obra és
d'especial interès o utilitat municipal.’
II. Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració general, aquesta Batlia considera que
les obres que s'han de dur a terme al CEPA Francesc de Borja Moll són d'especial interès
o utilitat municipal, ja que les mateixes es realitzen en unes instal·lacions educatives
ubicades a la ciutat d'Inca i redunden en benefici de la ciutat i dels ciutadans d'Inca que
són els principals usuaris d'aquestes instal·lacions.
III. Per tot l'exposat, aquesta Batlia sotmet a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Declarar que les obres a realitzar per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals, al CEPA Francesc de Borja Moll consistents en modificació d'una
escala per crear una nova via d'evacuació són d'especial interès o utilitat municipal.
SEGON. Notificar l'anterior acord a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME PER APROVAR
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d'urbanisme per aprovar
inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal, de data 22 de gener de 2018,
que transcrit textualment diu:
"L'article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local –
LRBRL–, atribueix al municipi la potestat reglamentària i d'autoorganització.
La genuïna expressió d’aquesta potestat, la constitueix el Reglament orgànic municipal, al
qual tant la Llei 7/1985 de bases de règim local com la Llei 20/2016, de 15 de desembre,
de règim local de les Illes Balears atribueixen importants funcions en ordre a l’organització
i el funcionament de les corporacions locals.
Ara la Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 20/2016, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, introdueix l’art. 122 ter, del següent
contingut: ‘Torn d’intervencions o consultes al públic. La persona titular de la batlia o la
presidència de la corporació, una vegada finalitzats els punts inclosos a l’ordre del dia i
aixecada la sessió, pot establir un torn d’intervencions o consultes al públic assistent
sobre temes concrets d’interès municipal.’
La Llei no estableix cap altra regulació sobre aquest torn, per la qual cosa és necessari el
seu desenvolupament mitjançant la potestat reglamentària municipal, considerant que el
reglament més adient és l’orgànic municipal, degut a les seves funcions d’organització i
funcionament que li atribueix la legislació, i tenint en compte que aquesta modificació
legislativa afecta el funcionament del Ple, màxim òrgan col·legiat municipal.
L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques –LPACAP–, amb l'objectiu de garantir la participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, estableix que
s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per recaptar l'opinió dels ciutadans i de les
organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per
aquest, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar
amb la iniciativa, la necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la
norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
L’apartat 4 d’aquest precepte exonera d’aquest tràmit de consulta, entre altres, les normes
organitzatives de l’Administració local, per la qual cosa, atès que aquí es tracta de
modificar el Reglament orgànic municipal, es podria contemplar la dita exoneració. No
obstant això, tenint en compte l’aspecte substancial de la modificació en tant que afecta
directament la participació dels ciutadans en els plens municipals, es considera adequat
aquest tràmit de consulta pública.
Per aquest motiu la Junta de Govern, a la seva sessió de dia 29 de novembre de 2017, va
acordar sotmetre a consulta pública prèvia, durant un termini de 20 dies hàbils, la
modificació del Reglament orgànic municipal amb la següent memòria:
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‘- Antecedents: talment com s’ha explicat la Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la
Llei 20/2016, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, introdueix
l’art. 122 ter, del següent contingut: ‘Torn d’intervencions o consultes al públic. La persona
titular de la Batlia o la Presidència de la corporació, una vegada finalitzats els punts
inclosos a l’ordre del dia i aixecada la sessió, pot establir un torn d’intervencions o
consultes al públic assistent sobre temes concrets d’interès municipal’. Però la Llei no
estableix cap altra regulació sobre aquest torn, per la qual cosa és necessari el seu
desenvolupament mitjançant la potestat reglamentària municipal.
- Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa: la Llei reconeix aquest dret de
participació ciutadana, però no estableix la seva regulació, la qual cosa impossibilita o,
com a mínim, dificulta el seu exercici, per la qual cosa és necessària la seva regulació.
- Necessitat i oportunitat de la seva aprovació: allò anteriorment expressat fa que sigui
necessària i oportuna la seva aprovació.
- Objectius del Reglament: establir la regulació per fer efectiu el dret de participació.
- Possibles solucions regulatòries:
Es proposa una modificació del Reglament consistent a afegir al final del document un
nou títol. La seva ubicació és idònia perquè ve després del títol IV sobre la intervenció
dels regidors i, dintre d’aquest, després del capítol dels precs i preguntes.
El contingut d’aquest nou títol seria el següent:
‘Títol V
Capítol únic
De la participació ciutadana a les sessions plenàries ordinàries
Art. 97. En compliment del que disposa l’art. 122 ter de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, una vegada finalitzats els punts
del ordre del dia i aixecada la sessió plenària ordinària, s’estableix un torn d’intervencions
o consultes al públic assistent sobre temes concrets d’interès municipal.
Art. 98. 1. Aquest torn, sumant els temps d’intervencions i contestacions, tendrà una
durada total de 30 minuts. Cada intervenció del públic no podrà tenir una durada superior
a 5 minuts i la del regidor/a que contesti tampoc podrà excedir de 5 minuts.
2. Per poder intervenir en aquest torn serà necessari que la persona interessada presenti
una sol·licitud, una setmana abans de la celebració del Ple ordinari, en el registre general
de la corporació, identificant-se amb nom, llinatges i document nacional d’identitat. Haurà
d’expressar a la sol·licitud l’assumpte sobre el qual versarà la seva intervenció o consulta,
i si representa el seu únic interès o el d’altres afectats, entitats, col·lectius o associacions.
De forma justificada el batle podrà denegar la intervenció.
3. L’ordre de les intervencions serà per ordre de presentació de les sol·licituds en el
registre general.
4. En atenció al nombre de sol·licituds, el batle reduirà proporcionalment el temps de cada
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intervenció i contestació per no superar la durada màxima d’aquest torn de 30 minuts.
5. En cap moment es podrà establir debat, una vegada feta la pregunta o consulta es
contestarà i es passarà a la següent.
6. En casos excepcionals i de forma justificada, atenent a la seva especial importància, el
batle podrà ordenar aquest torn de manera diferent. Per qüestions d’ordre públic o de
respecte als drets i llibertats fonamentals de les persones, el batle podrà suprimir tot el
torn o llevar la paraula a la persona que intervingui. Exercirà totes aquelles facultats que li
corresponen per mantenir l’ordre en els termes de l’art. 86 d’aquest Reglament i altra
normativa d’aplicació.’
Publicada aquesta consulta, resulta que no s’hi ha presentat cap suggeriment, observació
o al·legació, talment com consta a l’expedient, si bé per part de l’agrupació de Ciudadanos
de Inca en data de 15 de gener de 2018, registre d’entrada núm. 559, s’ha presentat una
moció en la qual, partint del precepte que introdueix la Llei 3/2017, proposa que qualsevol
entitat o associació pugui, mitjançant la intervenció d’un partit polític amb representació en
el consistori, formular proposicions al Ple.
Cal dir que aquesta iniciativa no afecta la modificació del Reglament orgànic que ens
ocupa, ja que ara es tracta de regular intervencions i consultes del públic assistent, una
vegada finalitzats els punts del ordre del dia i aixecada la sessió, mentre el que proposa
Ciudadanos és poder presentar mocions amb proposta d’acord que s’haurien de tractar
dins la sessió; per tant, estam davant qüestions diferents.
En conseqüència, la Comissió Informativa d’Urbanisme, a la seva sessió de dia 22 de
gener de 2018, va acordar elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal consistent a
afegir un títol V amb un capítol únic, que tendrà el següent contingut:
‘Títol V
Capítol únic
De la participació ciutadana a les sessions plenàries ordinàries
Art. 97. En compliment del que disposa l’art. 122 ter de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, una vegada finalitzats els punts
de l’ordre del dia i aixecada la sessió plenària ordinària, s’estableix un torn d’intervencions
o consultes al públic assistent sobre temes concrets d’interès municipal.
Art. 98. 1. Aquest torn, sumant els temps d’intervencions i contestacions, tendrà una
durada total de 30 minuts. Cada intervenció del públic no podrà tenir una durada superior
a 5 minuts i la del regidor/a que contesti tampoc podrà excedir de 5 minuts.
2. Per poder intervenir en aquest torn serà necessari que la persona interessada presenti
una sol·licitud, una setmana abans de la celebració del Ple ordinari, en el registre general
de la corporació, identificant-se amb nom, llinatges i document nacional d’identitat. Haurà
d’expressar a la sol·licitud l’assumpte sobre el qual versarà la seva intervenció o consulta,
i si representa el seu únic interès o el d’altres afectats, entitats, col·lectius o associacions.
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De forma justificada el batle podrà denegar la intervenció.
3. L’ordre de les intervencions serà per ordre de presentació de les sol·licituds en el
registre general.
4. En atenció al nombre de sol·licituds, el batle reduirà proporcionalment el temps de cada
intervenció i contestació per no superar la durada màxima d’aquest torn de 30 minuts.
5. En cap moment es podrà establir debat, una vegada feta la pregunta o consulta es
contestarà i es passarà a la següent.
6. En casos excepcionals i de forma justificada, atenent a la seva especial importància, el
batle podrà ordenar aquest torn de manera diferent. Per qüestions d’ordre públic o de
respecte als drets i llibertats fonamentals de les persones, el batle podrà suprimir tot el
torn o llevar la paraula a la persona que intervingui. Exercirà totes aquelles facultats que li
corresponen per mantenir l’ordre en els termes de l’art. 86 d’aquest Reglament i altra
normativa d’aplicació.’
Segon. Exposar al públic aquest Reglament pel termini de trenta dies, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.
Tercer. En el cas que no es presentin reclamacions al Reglament s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el que disposa l’art.
102 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins que
no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i no hagi transcorregut
el termini que assenyala l’art. 113 de l’esmentada Llei.’
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen la Proposta de la Batlia i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Urbanisme per aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME PER APROVAR
INICIALMENT EL REGLAMENT DEL CONSELL D'INFANTS D'INCA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per aprovar
inicialment el Reglament del Consell d'Infants d'Inca, de data 22 de gener de 2018, que
transcrit textualment diu:
"VIST què per part de l’Àrea d’Educació i Formació de l’Ajuntament d’Inca s’ha elaborat la
proposta del REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS D’INCA, amb l’objecte de procedir
a la regulació del Consell d’Infants d’Inca que es pretén crear, pels següents motius: ‘Els
projectes de Consell d’Infants han anat sorgint des de fa ja uns anys a diferents ciutats
d’arreu del món amb la idea d’aportar la mirada dels infants a la gestió de les seves
ciutats. Partint de diferents referents, com són el pedagog italià F. Tonucci, el municipi es
pensa i es construeix més des de la mida i les necessitats dels seus infants. Des de fa
també uns anys s’han portat a terme diferents experiències exitoses en aquest sentit a
Catalunya i a les Illes Balears’.
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És per tot això que des de l’Àrea d’Educació i Formació es contempla la creació del
CONSELL D’INFANTS D’INCA, allò que es pretén és iniciar una proposta a través de les
escoles en la qual els infants puguin arribar a sentir-se partícips i escoltats per les
autoritats locals.
El Consell d’Infants actuarà així com a òrgan consultiu i de participació sectorial, amb la
finalitat principal de possibilitar una reflexió dels infants sobre la ciutat i donar-los
mecanismes perquè les seves propostes i idees puguin incorporar-se als plans d’actuació
municipal.
Els objectius generals del Consell d’Infants són:
1. Donar valor a la veu dels infants i concretar de forma visible la seva
consideració de ciutadans amb plena capacitat d’opinió i expressió.
2. Establir un mecanisme de participació i anàlisi de la seva ciutat, i un canal de
comunicació amb els càrrecs electes d’Inca.
3. Facilitar a tots els centres educatius d’educació primària i el seu alumnat els
mecanismes de representació i participació democràtica, treballant els valors,
que seran essencials de forma permanent en la seva formació com a ciutadans
i ciutadanes.
4. Facilitar als infants les eines per poder participar en la transformació de la ciutat.
Per tot això, i per tal de regular el funcionament d’aquest òrgan, s’adjunta la proposta del
Reglament del Consell d’Infants d’Inca, per tal que, seguint els tràmits oportuns, es
procedeixi a la seva aprovació’.
En aquest sentit, es tramita el present Reglament del Consell d’Infants d’Inca, que consta
de sis articles on es regula el seu règim i funcionament;
VIST que d’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en data 7 de novembre
de 2017, la proposta del Reglament del Consell d’Infants d’Inca es va sotmetre a consulta
pública durant un termini de quinze dies, a través del portal web de l’Ajuntament, per
recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment
afectades per la futura norma reglamentària, d’acord amb els punts que estableix
l’esmentat article;
Durant aquest termini de consulta no s’ha presentat cap suggeriment i/o al·legació;
ATÈS el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i els articles 102 i 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, en relació amb el procediment a seguir per a l’aprovació
de les ordenances i reglaments municipals;
Així mateix, sense perjudici de la consulta pública esmentada en l’expositiu II, també es
podrà sotmetre a audiència als ciutadans i entitats afectades pel contingut del present
Reglament;
ATÈS el que disposa l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, per a l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals serà
necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de la
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corporació;
ATÈS el que disposen els articles 22.2.d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i els articles 50.3 i 123.1 del ROF, la Comissió Informativa
d’Urbanisme, en la seva sessió de dia 22 de gener de 2018, va acordar elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMERA. APROVAR inicialment el REGLAMENT DEL CONSELL D’INFANTS D’INCA, el
qual s’adjunta.
SEGONA. SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies aquest Reglament
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la pàgina web de
l’Ajuntament d’Inca, durant el qual es podrà examinar l’expedient i formular al·legacions i/o
suggeriments.
En el cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment, s’entendrà aprovat
definitivament el Reglament, de conformitat amb el què disposa l’article 102 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, si bé no entrarà
en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el BOIB i fins que no hagi transcorregut el
termini previst en l’article 113 de l’esmentada Llei."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20)
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
8. PROPOSTA DE LA BATLIA PER OBTENIR EL SEGELL INCA CIUTAT AMIGA DE
LA INFÀNCIA
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 (20).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per obtenir el Segell Inca Ciutat Amiga de la
Infància, de data 22 de gener de 2018, que transcrita textualment diu:
"El programa Ciutats Amigues de la Infància és una iniciativa internacional liderada per
UNICEF i es desenvolupa amb aliança amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l'Institut Universitari
Necessitats i Drets de la Infància i la Adolescència (IUNDIA).
Pretén millorar el benestar de la infància impulsant polítiques municipals que garanteixin
el desenvolupament integral dels nins, nines i adolescents. Un model que implica una
coordinació interna del govern local, coordinació amb altres actors locals, que promou i
genera mecanismes reals de participació infantil i compta amb una estratègia a llarg
termini per incorporar nins, nines i adolescents en les seves polítiques i accions.
El programa Ciutats Amigues de la Infància ha realitzat una convocatòria destinada que
les administracions locals puguin obtenir el Segell de Ciutat Amiga de la Infància (CAI)
que reconegui l’aplicació d’un model de gestió amb un enfocament de drets de la infància.
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Aquest segell implica que el govern local compta amb una política local de la infància, que
es basa en un diagnòstic de la realitat dels nins i nines i de la localitat, realitzat de forma
participativa; que el govern local té com a interlocutor reconegut un òrgan de participació
de la Infància i Adolescència dinàmic i que en el disseny, la implementació, el seguiment i
l’avaluació d'aquesta política les autoritats locals i equip tècnic treballen en xarxa, tant
dins la corporació com a nivell extern.
L'obtenció el Segell CAI és el primer pas per iniciar un camí de millora contínua cap al ple
compliment dels drets dels nins, nines i adolescents en l'àmbit local.
Ser una Ciutat Amiga de la Infància significa reconèixer als nins, nines i adolescents el
seu dret que:









Les seves veus, idees i opinions sobre el municipi que volen siguin escoltades i
tengudes en compte en les seves famílies, comunitats, entorn social i govern local.
Amb les seves aportacions es crea un espai de convivència millor per a tota la
ciutadania.
Tots els nins i nines tenen les mateixes oportunitats, amb independència del seu
origen, religió, gènere o discapacitat.
Tots els nins i nines són protegits de l'explotació, l'abús o la violència.
Tots els nins i nines poden caminar sols i segurs pels carrers.
Tots el nins i nines conten amb espais de trobada i de jocs per compartir amb les
seves amistats així com espais verds i un ambient sense contaminar.
Els nins i nines poden participar en esdeveniments socials i culturals.
Tots els nins i nines rebin serveis bàsics com sanitat i educació.

Considerant que el Programa Ciutats Amigues de la Infància i el Segell de Reconeixement
Ciutat Amiga de la Infància afavoriran els interessos de la població en general i de la
infància en particular, i considerant, a més, que el nostre municipi compleix amb els
requisits estipulats a les bases de la convocatòria oberta per UNICEF Comité Español,
aquesta Batlia sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
PROPOSTES D’ACORD:
Manifestam la nostra voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la
Convenció sobre Drets de l’Infant a la nostra localitat.
Sol·licitam a UNICEF Comité Español iniciar els tràmits per a l’obtenció del Segell de
Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància.
Sol·licitam a UNICEF Comité Español el seu posterior suport i col·laboració per al
desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques de la infància i
adolescència a la nostra localitat."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Proposta de Batlia i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta.
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9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE RELATIVA A L'ADEQUACIÓ DE
LA REGLA DE DESPESA DELS ENS LOCALS
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 (20).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal PSIB-PSOE relativa a l'adequació de la
regla de despesa dels ens locals, que transcrita textualment diu:
"El grup municipal del PSIB-PSOE de l'Ajuntament d'Inca, a l'empara de l'establert a
l’article 97 del Reglament d'organització i funcionament de les entitats locals i del
Reglament orgànic de l'Ajuntament d'Inca, formula la següent:
PROPOSICIÓ RELATIVA A L’ADEQUACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA DELS ENS
LOCALS
Exposició de motius:
Des de l’entrada en vigor de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
aprovada pel Govern de l’Estat l’any 2012, els ens locals han acumulat un total de 19.700
milions d’euros com a conseqüència de l’aplicació estricta de la regla de despesa que
preveu aquesta legislació.
De fet, només l’any 2016 aquesta xifra fou de 7.000 milions d’euros, un 0,64 % del PIB de
tot l’Estat. I, en el cas de les Illes Balears, la Federació d’Ens Locals de les Illes Balears
(FELIB) ha quantificat aquesta xifra en 489 milions el superàvit que ja acumulen els
ajuntaments de les nostra Comunitat Autònoma fins a novembre de 2017.
L’aplicació d’aquesta regla de despesa sobre els ens locals comporta que no puguin
reinvertir els superàvits que estan generant i que, malauradament, no puguin atendre les
polítiques socials que requereix la ciutadania o que no puguin realitzar les inversions
necessàries per millorar les seves infraestructures.
Si més no, els objectius de deute fixats per l’Estat per als anys 2018, 2019 i 2020, que són
del 2,7 %, 2,6 % i 2,5 %, respectivament, s’estan complint de manera anticipada.
D’aquesta manera, és evident que el Govern de l’Estat es recolza en els superàvits dels
ajuntaments per rebaixar el seu propi dèficit.
Davant d’aquesta situació, el PSOE ha presentat diferents iniciatives perquè es revisi
l’aplicació de la regla de despesa als ens locals i, en aquest sentit, a finals de novembre el
Congrés dels Diputats va aprovar una moció del Grup Parlamentari Socialista que
demana l’exempció d’aquesta norma per als ajuntaments que tenen els comptes sanejats.
De la mateixa manera, tant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) com
la FELIB també s’han mobilitzat per aconseguir una modificació de la regla de despesa
que els permeti disposar dels recursos que ara mateix no poden invertir o que, en tot cas,
només ho poden fer en casos molt concrets.
Els i les socialistes d'Inca també defensam que ha arribat el moment de revisar, actualitzar
i perfeccionar el finançament local i, per aquest motiu, demanam al Govern central que
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adeqüi, de manera immediata, la regla de despesa que preveu el sistema d’estabilitat
pressupostària.
De fet, si l’objectiu darrer de l’aplicació d’aquesta regla és la reducció del deute, no té
sentit que s’apliqui sobre aquells ens locals que no en tenen. Per això, es podria plantejar
que la regla de despesa només s’apliqués en aquells ajuntaments que, per exemple,
mantinguessin un deute per sobre del 75 %.
La realitat ens està mostrant situacions absurdes i injustes en relació amb aquells ens
locals que han sanejat els seus comptes, però es veuen obligats a aplicar una mesura
amb una exigència que, en aquests moments, podem considerar exagerada.
Finalment, els i les socialistes d'Inca valoram que s’hauria de replantejar l’aplicació de les
taxes de reposició dels efectius de les administracions locals per permetre als
ajuntaments ampliar les seves plantilles en relació amb la gestió dels serveis que han de
prestar de manera prioritària, com a administració més propera a les problemàtiques de la
ciutadania.
Per tots aquests motius exposats, el grup municipal socialista del PSIB-PSOE
presenta a la consideració del Ple d’aquesta corporació la següent proposta
d'acord:
1. Modificar la Llei d’estabilitat pressupostària per eliminar l’aplicació de la regla de
despesa a les entitats locals sanejades i poder utilitzar els superàvits acumulats per
invertir en polítiques socials i finançar infraestructures bàsiques per a la ciutadania.
2. Revisar les restriccions a la concertació d’operacions d’endeutament per part de les
entitats locals que presenten els comptes públics sanejats.
3. Eliminar la regulació de les taxes de reposició dels efectius en l’Administració local.
4. Derogar la disposició addicional 26a de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de
2017 per tal de possibilitar la internalització dels serveis públics per part de les
administracions públiques.
5. Traslladar la Moció als diferents organismes FELIB, FEMP, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques de les Illes Balears, Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques."
El grup de MÉS per Inca proposa una esmena que consisteix a afegir un punt 5 als acords
de la Moció, amb el següent contingut: "Dur a terme la modificació del sistema de
finançament local que millori el finançament d'aquestes entitats, amb l'objectiu d'una major
descentralització de l'Estat acostant els serveis públics als ciutadans", per la qual cosa el
punt 5 de la moció passaria a ser el punt 6. Així mateix, el Sr. Frontera indica que per una
qüestió de forma, totes les propostes d'acord haurien de començar dient "El ple de
l'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l'Estat...".
Amb aquestes esmenes el acords de la moció quedarien de la següent manera:
1. L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l'Estat a modificar la Llei d’estabilitat
pressupostària per eliminar l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals
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sanejades i poder utilitzar els superàvits acumulats per invertir en polítiques socials i
finançar infraestructures bàsiques per a la ciutadania.
2. L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l'Estat a revisar les restriccions a la concertació
d’operacions d’endeutament per part de les entitats locals que presenten els comptes
públics sanejats.
3. L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l'Estat a eliminar la regulació de les taxes de
reposició dels efectius en l’Administració local.
4. L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l'Estat a derogar la disposició addicional 26a de
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 per tal de possibilitar la internalització
dels serveis públics per part de les administracions públiques.
5. L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l'Estat a dur a terme la modificació del sistema
de finançament local que millori el finançament d'aquestes entitats, amb l'objectiu d'una
major descentralització de l'Estat acostant els serveis públics als ciutadans.
6. Traslladar la Moció als diferents organismes FELIB, FEMP, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques de les Illes Balears, Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació l'esmena proposada per l'equip municipal Més per Inca 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 cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal
del Partit Popular.
Seguidament se sotmet a votació la moció esmenada 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 cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal
del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció esmenada.
10. MOCIONS URGENTS
No se'n ha presentat.
11. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Tarragó formula els següents:
1. Comenta que aquests dies passats, els dijous, han estat voltant pel mercat municipal i,
tot i que saben que a l'hivern sempre hi ha menys parades i que el mal temps tampoc
ajuda, han vist d'una manera preocupant com per exemple a Santa Maria la Major, davant el portal principal de l’església, està totalment buit, i que al carrer de la Sirena
també hi ha molt poques parades. Volen saber si de les reunions que manté la regido24

ra amb els placers i del pla d'acció que es va engegar fa uns mesos si hi ha solucions,
si hi ha propostes o si hi ha algun tipus de solució.
Respon la Sra. Fernández. Explica que és una situació que any rere any s'ha donat i
que se segueix produint. Manifesta que evidentment el mercat que hi ha a l'estiu amb
l'arribada de turistes i de gent de fora no és el mateix que tenen a l'hivern, i que
aquesta era una de les qüestions que s'han posat damunt la taula a totes les reunions,
a les primeres i a les reunions d'ara, i a la Comissió de Mercat. Esmenta que va ser
per aquest motiu que es va fer la divisió entre que era el mercat d'estiu i el mercat
d'hivern, per evitar un poc aquesta situació. Així i tot, encara que es posàs aquesta
diferenciació, també s'ha de tenir en compte que els venedors tenen un mes de
vacances i que les agafen quan fa més mal temps i quanta menys gent hi ha, i ara
molta gent ha agafat aquest mes de gener i ells no hi poden fer res. Assegura que els
llocs de venda no és que estiguin buits i que hi toca haver un venedor, sinó que allò
que passa és que aquest venedor o no ve perquè plou, fa vent o hi ha una situació
meteorològica, i que no se’l pot obligar que véngui. També pot ser que es trobi de
vacances, que li pertoquen per reglament, ja que aquest ho especifica i en tal cas ells
no poden actuar. Continua dient que és cert que del grup Partit Popular els han
demanat una sèrie de vegades com es troba el pla d'acció, sobre allò que s'ha fet.
Considera que és un pa d'acció que varen tenir l'oportunitat de conèixer de primera mà
i que l'any passat es varen fer moltes coses, però que aquest any es continua amb una
sèrie de propostes que ja s'aniran posant en marxa. Evidentment tot és millorable,
però hi ha coses complicades de solucionar, i no només a Inca, sinó a tots els mercats
que estan devora la costa, a la zona turística. A l'estiu estan abarrotats i a l'hivern
pràcticament estan reduïts al mínim. Manifesta que tornaran tots els que es troben de
vacances, pensa que el mes que ve s'incorporaran tots i que ja començaran a veure el
mercat més adequat a allò que volen.
2. En relació amb l'arbre de Nadal, volen fer un comentari. No saben a qui ni a quina
àrea, però volen saber si és que fan comptes que quedi pel Carnaval o si en realitat no
era un arbre de Nadal i forma part de la decoració de la plaça, si el llevaran aviat i no
han tengut temps fins ara.
Respon el Sr. Tortella. Comenta, en to de broma, que tan bé l’han fet a l’Àrea de
Formació, el taller de fusteria de formació ocupacional, que els feia una certa llàstima
llevar-lo. No sap si l’han fet tan bé que fins i tot s’havia convertit en un arbre de fulla
perenne per estar allà tot l’any i anant canviant la decoració.
Manifesta que ha estat una qüestió de logística. Fa referència novament a l'Àrea de
Formació i a l'alumnat que ha fet l’arbre, així com als professors que es varen implicar
tant en la seva realització, i que consideraven que era una llàstima desmuntar-lo i
guardar-lo de qualsevol manera. Ha estat un problema de temps, de logística, de
personal, de saber-lo desmuntar i de com l'havien de guardar de tal manera que els
altres anys es pugui col·locar allà mateix o resituar-lo a un altre lloc, aprofitar-lo,
d’alguna manera donar-li un poquet de forma, un altre color, un altre sentit o i tot una
altre tipus de decoració, d’il·luminació, però, perquè es pugui aprofitar ha d'estar ben
guardat. Conclou dient que demà al matí a les 7.30 hores està previst que una grua el
desmunti.
3. Comenta que ja han parlat avui del carrer de Mandrava i de l'asfaltatge de carrers. Des
del Partit Popular els volen manifestar que han viscut un poc el caos circulatori avui
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dematí en aquella zona i que simplement volen demanar que hagi un poc de previsió,
que s’eviti per ventura el dia de mercat i que sobretot es pugui avisar amb temps a tots
els que vénen d'altres llocs com per exemple Mancor, Lloseta..., a fi que no es trobin
amb un carrer tan important tancat, que faci de tap i que obligui la gent a fer camí en rere. Per tant, només realitza aquest prec.
Respon el Sr. García. Manifesta que és un prec molt fàcil de rebre i molt difícil de
complir. Indica que quan es fan obres enmig del carrer es molesta. Aquestes obres han
estat senyalitzades per la Policia Local des de fa bastants de dies, estaven totes
indicades amb tanques, amb senyals de trànsit, etc. Explica que a un moment
determinat els carrers s'han d'asfaltar. Considera que s'havia actuat de forma correcta
perquè altres carrers ja estaven asfaltats i es podia sortir. Els hàbits de la gent fan que
quan van per un determinat carrer sempre vulguin anar ja per allà. Comenta que no
tenen constància que hagi estat un zona tan catastròfica i, quant al tema del dijous –
dient a la Sra. Tarragó que ella ho sap perfectament–, aquella barriada el mercat del
dijous la veritat és que el nota poc, expressa que ni ho nota. Per tant, és cert que una
de les premisses és intentar molestar tan poc com es pugui al veïnat, però amb obres
al carrer resulta molt difícil no molestar una mica.
4. Volen saber com està exactament en aquest moment el projecte de la Ronda Nord.
Respon el Sr. Batle. Indica que, com ells saben, ja varen donar compliment als
requeriments per part del Departament de Territori, d'adjuntar certificats de Ple i tots
els aquells certificats pertinents per poder dur a terme la signatura del conveni. Explica
que en aquests moments, i paral·lelament, ja s'estan realitzant els estudis
d'alternatives per elevar-les a la Conselleria de Medi Ambient per a la seva informació
d'impacte mediambiental i per a la seva exposició pública, a fi que ja es pugui dur a
terme d'una manera més ràpida. Una vegada resoltes les al·legacions que hi pugui
haver, es tractaran el tema del projecte constructiu, la licitació i l’execució d'obres.
5. Respecte a l'ascensor de l'edifici, assenyala que ja ho han comentat, però que és ne cessari fer-li la revisió.
6. Volen saber si aquesta casa que s'ha esbucat a General Luque devora el Forn Can
Alba implicarà que obrin el carrer, o si esperaran que es pugui expropiar la casa que
està al costat.
Respon el Sr. García. Manifesta que aquesta obra forma part de les inversions sostenibles. Eren unes cases que presentaven un perill i que estaven caient a bocins dia a
dia. S'ha d'obrir el carrer i, efectivament, per obrir el carrer –ella ho sap perfectament–
també s'ha d'arribar a un acord amb els propietaris o expropiar. Indica que a hores
d’ara es troba en aquesta tasca, s'ha parlat amb els propietaris, i s'actuarà de forma
que faciliti l'objectiu, que és obrir el carrer. Conclou dient que, si serà de forma més ràpida o més lenta, dependrà del sostre de despesa.
La Sra. Tarragó demana si, així doncs i de moment, tendran la casa esbucada.
El Sr. García respon que està esbucada per raons de seguretat i degut al perill que
oferia; per tant, en aquest moment mantindran la dita situació, mentre no s'arribi a
l'acord. Comenta que per part de la propietat s'han presentat les seves vies per arribar
a la solució i que s'està mirant quina és la millor; si després la despesa que puguin
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efectuar per part de l'Ajuntament dóna per a això, també és una obra a realitzar.
La Sra. Tarragó demana si el buit que queda es tancarà d’alguna manera per evitar
que s’hi circuli.
El Sr. García respon que sí.
7. En relació amb la rotonda de General Luque i de la qual han parlat diverses vegades a
diferents comissions, volen fer un prec de millora. Durant molt de temps hi va haver
uns plàstics, mentre es pensava com s'havia de fer, després es va construir aquella
paret folrada, després s'estava pensant què s'hi havia de col·locar enmig. Mentrestant
es pensava, es veia aquell tub vermell de plàstic, després es veien les herbes. Segueix
dient que ara ja saben que han decidit posar-hi un arbre, però, és clar, l'arbre necessi ta un procés. La Sra. Tarragó argumenta que encara no és un arbre que faci gaire
planta; per tant, mentre no fa planta els demanen que posin unes plantetes al voltant,
que com el Sr. García li ha dit avui al matí donin un poc d'alegria en aquella rotonda,
perquè està a una entrada important de la seva ciutat i pensen que fa falta.
Respon el Sr. García. Manifesta que confia en aquest arbre, però que en l'època en
què es troben és normal que l'arbre estigui com està. A un moment determinat es
varen avaluar distintes solucions, no es va arribar a la solució definitiva; així doncs,
creu que aquesta ho és i a hores d’ara s'està estudiant si actuar no amb plantes, sinó
amb tela que eviti que hi creixin les herbes, o col·locar un tipus de pedra solta que eviti
això també amb un tipus de decoració, i s'està avaluant. El procés –com tots els
processos que coneixen a Espanya– són llargs, però aquest sí que s’arribarà a dur a
terme. Comenta que ara està com està i desitgen que no continuï gaire més temps
així.
La Sra. Tarragó afirma que ells també confien en l'arbre, però que saben que hi ha un
enginyer agrònom –o hi era fins fa no gaire– que assessora l'Ajuntament. Pensen que
realment sembrar, fer una tira verda al voltant del perímetre de la circumferència
d'aquella rotonda, és molt fàcil d'arreglar, i creu i demana que es prenguin més
seriosament aquesta rotonda perquè realment la imatge no és bona i està a una
entrada d'Inca.
El Sr. García diu que, si la Sra. Tarragó vol parlar amb l'enginyer, veurà com ell no és
partidari de sembrar una línia verda al voltant de la rotonda. En aquest cas tenen la
dificultat d’entre allò que aprecien els que no són tècnics i allò que aprecien els
tècnics, i això ha ofert un marge més de dubte. El tema de les pedres no és el que
defensa el regidor, el tema tècnic és que el que defensen en aquest tipus d'actuació
d'una rotonda, que no ha d'impedir més visibilitat de la que ja impedeix la rotonda en
si. Exposa que aquestes són les reflexions que fan els tècnics, però que hi ha distints
pensaments, però en aquest cas el tècnic que fins ara ha tengut l'Ajuntament
defensava que no s'hi havien de sembrar més plantes.
La Sra. Tarragó exposa que els tècnics tenen la seva funció i que els polítics en tenen
una altra, i que hi ha moltes plantes que s’hi poden sembrar, que hi poden penjar i que
no dificultaran la visió.
El Sr. García manifesta que entre tots donaran solució a la rotonda.
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8. La Sra. Tarragó argumenta que al principi d'aquesta legislatura els va sorprendre gra tament veure moltíssims comerços que s'inauguraven. Coincidia amb el canvi de govern, i els va cridar l'atenció perquè hi havia molts locals en el centre que s'anaven om plint de comerços; varen pensar que hi havia una reactivació i que era bo. Ara estan un
poc a la situació inversa, hi ha molts locals que s'estan buidant i molts comerços que
han tancat. Òbviament això no sempre depèn de l'actuació de l'Ajuntament, però és
una situació que es dóna i tenen molts locals a dins el seu nucli allà on hi ha el cartell
que es lloga, que es ven i que no hi ha cert moviment. Fa molt de temps que parlaren
d'un pla de dinamització comercial que estava començat amb l'IBI i que pensaven que
era important mantenir engegat i potenciar, i voldrien saber en quin moment està
aquest procés i si hi ha algun pensament de potenciació de l’àrea comercial, que real ment és la que ara dóna sentit i moviment econòmic a la ciutat.
Respon el Sr. Tortella. Explica que aquest pla de dinamització comercial que va
començar a l’altra legislatura i que ells varen reprendre amb l'Institut d'Innovació
Empresarial es va fer, durant l'any 2016 varen tenir un dossier de propostes a realitzar
i des de l'any 2016 a dia d'avui se n’han duit a terme diferents actuacions. Pel que fa al
dossier de propostes, a vegades són unes propostes generals que avaluen tot el
centre d'Inca o tota la ciutat, i quan fan l'estat de la qüestió recullen des d'així com
funcionen a com podrien funcionar, o des de com funciona un comerç o de com podria
funcionar per dedins, o què podria fer, i per resumir-ho hi ha diferents actuacions i aquí
tenen unes àrees que abans s’agrupaven en una única regidoria i que ara són tres
regidories diferents, perquè són personal a dedicació parcial, i aquestes tres àrees han
anat fent feina dia a dia. Si vetllen les propostes que es realitzaven des de l'IBI per
treballar dins la dinamització comercial, esmenta que van des de treballar dins les fires
–són les seves activitats que tenen programades a dins el mercat setmanal, en què hi
ha una proposta de mercat–, dins activitat de promoció econòmica –en què per
exemple hi ha hagut el programa PASE, que és d'ajuda a emprenedors i funciona la
mar de bé– i fins al pla de millora de mercat. Comenta que fins i tot hi havia un pla de
formació adreçat a diferents petits empresaris d'Inca, o a la ciutadania oberta en
general, i que mentre hi hagi cabuda els grups poden ser de 50 i 60 persones.
Esmenta que allò que ha passat fins i tot treballat amb les diferents associacions
empresarials i comerciants d'Inca, o que tenen presència a Inca –i fins i tot els que no
tenen presència a Inca com a entitat, sinó que són d’àmbit de les Illes o de Mallorca–,
ha estat que han anant fent propostes d'altres tipus de formacions o coses que els
interessaven més i, per tant, han decantat i ajornat aquella formació que en un principi
havien pensat que els podria anar bé perquè hi havia demanda de fer altres activitats.
En aquest sentit, comenta de part de la regidora, la Sra. Fernández, que durant el
2017 hi ha hagut una sèrie de conferències i tallers als quals s'han pogut acollir. Hi ha
hagut tallers gratuïts que han vengut de la Cambra de Comerç i també s'han aprofitat.
Fins i tot el programa de dinamització comercial sempre se centra en l'Àrea de Comerç
o de Promoció Econòmica, que són àrees més de promoció, i que, a banda, hi ha
treballs de millora, tots coneixen el tema de l’enllumenat en el centre d'Inca. Per això,
dins el programa que proposa l'IBI de seccions una opció principal és il·luminar, revisar
tota la il·luminació que hi ha en els centres comercials per millorar. Sí que és veritat
que hi ha molts locals tancats, però ell té el vici d'entrar pel polígon industrial; comenta
que és cert que és un polígon, però que el moviment i la millora econòmica han arribat,
poden dir que hi ha un cert moviment en la despesa. El Sr. Tortella sap que després li
faran una pregunta i no s’hi pot avançar, però afirma que sí que és veritat que quan es
reuneixen amb els empresaris i associacions empresarials estan dient que és cert que
hi ha una recuperació. Ara bé, un comerç que comença de bell nou és difícil que es
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pugui mantenir, perquè les despeses d'inici d'un establiment són molt dures i costoses.
És veritat que se’n tanquen, però una vegada va llegir a un portal de bromes o de
comentaris "inconscients" –ho diu que perquè són espontanis– que hi havia obertures i
tancaments d'establiments. Expressa que està satisfet perquè per exemple els
divendres i els dissabtes els restauradors estan plens; de fet, ara pot anunciar que han
iniciat una comunicació amb tots els restaurants que hi puguin estar interessats per dur
a terme unes jornades gastronòmiques quan ara ells tenen una temporada baixa.
Explica que han comentat que en el mercat hi ha una minvada de placers perquè
s'agafen vacances, perquè aprofiten perquè saben que és temporada baixa. Ells ara
preparen una sèrie de contraactivitats per veure si fan aquest moviment de persones.
La gent du gent i considera que, si creen inèrcia d'una banda a l'altra, hi haurà
persones que vendran a visitar-los; de la mateixa manera saben que s’han acollit a
una subvenció que els han concedit d’uns 68.000 euros pel tema de senyalística
patrimonial d'Inca. Exposa que també surt a l'informe de l'IBI que han obert el punt
d’informació, que era un deute pendent que tenien; ara ja està obert, encara no està
del tot decorat, però hi ha una persona. Comenta que es tracta d’un punt d'informació
on la gent ja s'hi ha posat còmoda i hi va duent les seves informacions, que poden ser
des de pública com privada; és a dir, allà tot és ben rebut perquè és un punt
d'informació i de trobada. Afirma que s'hi atura molta gent, la persona que està allà ho
va confirmar. Pel que fa a la senyalística, és veritat que tots els processos són lents,
però aquest té un termini, en tres mesos s'ha de presentar el projecte; per tant, en tres
mesos estarà fet, llavors hi haurà el concurs, i després s’hi presentaran les persones
que hi estiguin interessades. Però, això els ho ha recomanat l'IBI. Comenta que, de fet,
s'han entrevistat, o hi va haver un reportatge per televisió en què s’entrevistaven
persones i sortia gent i deia que, si li demanaven, no sabia què havia d'explicar a un
estranger. Considera que serà una ajuda més per a la gent que vulgui visitar Inca i fins
i tot per al propi inquer, i així ho poden transmetre fins i tot als pobles veïnats. Conclou
que gent du gent, i això és el que interessa.
El Sr. Batle vol afegir que no comparteixen aquesta sensació que s'estiguin tancant
negocis a la seva ciutat. Precisament l'altre dia a una reunió amb un grup d'empresaris
varen dir que s'havien obert molts de comerços, en els darrers tres mesos 18 de nous.
A més, fa especial incidència en la diversificació d'aquests comerços, perquè fins ara
normalment eren de la matèria tèxtil i ara per exemple només a la Gran Via, si
comencen de baix fins a dalt, veuen que s'han obert autoescoles, tendes de
motocicletes, dentistes, tema d’audiòfons, medicina naturista; és a dir, s’està
diversificant l'obertura de diferents negocis a la seva ciutat. Pensa que al final la tasca
que fan tots és de reclam, que vénguin a Inca, que obrin negocis, que generin llocs de
feina, que aquesta riquesa quedi a la ciutat i es pugui reinvertir en el mateix comerç.
Ells sempre diuen que són una ciutat de serveis, amb un motor econòmic en què
evidentment el comerç té un gran percentatge, i així ho han posat de manifest aquesta
legislatura. Com molt bé ha explicat el regidor de Comerç amb l'assumpte del pla
comercial a través de l'IBI, vol recordar que a Inca s'han obert durant aquesta
legislatura tres centres de coworking, dos de privats; un es troba a la Fàbrica Ramis i
l’altre s'ha inaugurat a l'avinguda de Lluc. Esmenta que són espais on es comparteixen
les despeses de joves i no tan joves, primers emprenedors amb empreses amb
iniciatives noves, sobretot moltes de dedicades a les noves tecnologies, i que
comparteixen aquestes despeses. Vol manifestar la satisfacció que a través de l'IBI, la
Conselleria de Treball i Indústria, l'Institut de Desenvolupament Industrial varen
plantejar des del principi de legislatura que el Centre Bit es convertís en el vertader
centre d'activació de suport als emprenedors de la seva ciutat i veuen que s'estan
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assolint aquests compromisos, que s'hi està duent a terme una reforma bastant
àmplia. Des del punt de vista estètic informa que a fora s'ha duit a terme una
intervenció a la façana, un canvi d’imatge, i interiorment també tota una sèrie de
reformes. Recorda que ara farà vint anys de la seva obertura i que des de la
inauguració d'aquesta infraestructura, Premi Nacional d'Arquitectura del Sr. Campos
Baeza, no s'havia realitzat cap tipus d'inversió a la ciutat en aquest espai, i ara serà de
gairebé uns 300.000 mil euros. Explica que es possibilitarà que les sales de baix siguin
aptes, estiguin en bones condicions, es posi un ascensor per complir amb la normativa
de les barreres arquitectòniques, i això possibilitarà que l'Ajuntament signi un conveni
de col·laboració amb l'IBI per a l'aprofitament de diferents espais del Centre Bit. A partir
d'això, evidentment, s'està donant molt de suport a l'emprenedor, és a dir, a aquelles
empreses que volen començar des de baix, però també a aquelles que estan avui
mateix a darrere que li comunicaven que estaven cercant espais per a la seva
localització dins la seva ciutat. Han de saber que l'espai idoni per invertir a hores d’ara
i de cara al futur és Inca, és allò que estan dient a tots aquells inversors que volen
realitzar una inversió aquí en el centre de Mallorca, perquè han d'explotar les bones
comunicacions via carretera, via transport públic. A més a més, indica que es veuran
més enfortits amb aquest conveni amb el Consorci de Transports de les Illes Balears,
perquè Inca tornarà a ser destí i capçalera quant a transport i aquestes
infraestructures, evidentment, ajudaran que encara hi puguin venir més empreses.
El Sr. Tortella explica que fa unes setmanes també varen assistir a la segona reunió
del polígon industrial i que a la propera assemblea ja es votarà l’òrgan de govern, que
és la Junta de Compensació, a la qual hi ha un president, un secretari, i no dirà que
serà el polígon més ràpid de la història, però començaran d’una vegada per totes de
forma seriosa i planificada les gestions per poder tenir sòl industrial a la ciutat al més
aviat possible, perquè són moltes les empreses que es volen instal·lar al seu municipi.
Comenta que en podrien parlar perquè és un tema apassionant, tant per al present
com per al futur de la ciutat, però volia dir que aquesta percepció no la comparteixen,
perquè sí que és veritat que el moviment econòmic i empresarial d’Inca està canviant,
volen que encara canviï i augmenti més. Abans el Sr. Torres parlava del centre d'oci,
dels cinemes. Comenta que l'aposta va ser decidida per part d'aquest equip de govern
i sempre varen dir una cosa, que el centre d'oci era el complement idoni, ideal per a la
zona comercial d’Inca. Des del centre de la plaça de l'Ajuntament fins al Quarter
General Luque són deu minuts a peu per un carrer per als vianants, com pugui tenir un
centre comercial o una altra ciutat. Recorda que sempre varen dir que aquesta inversió
seria un element dinamitzador del comerç, i per això així ho varen plantejar.
La Sra. Tarragó respon que els agradaria compartir aquesta visió que tenen sobre el
comerç de la ciutat i lloen cada una de les accions que es puguin dur a terme en
benefici d'ells, però quan trepitgen el carrer basta veure que el centre està ple de
locals buits. Per tant, pensen que és important advertir-los que no abaixin la guàrdia i
que mirin què es pot fer realment per millorar aquest sector. A més a més, si entren i
parlen amb alguns comerciants, la visió es mantén tal com ha explicat el Partit Popular
en aquesta intervenció. Comenta que el Sr. Batle deia que és molt important que les
accions per ajudar el comerç vénguin des de diferents vessants i parlava de diverses
àrees, i pensa que sortir al carrer i que l'entorn sigui agradable és un factor a favor
d'acostar gent cap al seu municipi i que una moció que es va aprovar fa temps en
aquest ple –en què demanaven subvencions per millorar les façanes de les seves
cases, dels seus habitatges– seria una acció important que ajudaria a la imatge
general del municipi. Així doncs, insisteixen que s’estudiï com reprendre aquesta
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subvenció i donar contingut a aquella moció que varen presentar en el seu moment.
9. Per altra banda, esmenta que en el seu moment varen plantejar el tema de recuperar
una ràdio municipal, sobretot quan va desaparèixer Radio Inca. Pensen que és un element dinamitzador important i que també podria ajudar al comerç i a la participació ciutadana, que ha estat molt protagonista durant el Ple d'avui, per la qual cosa demanen
que aquest assumpte també es recuperi.
10. Volen demanar si hi ha algun tipus de conveni de participació entre l'Ajuntament d'Inca
i Fibwi Balear.
Intervé el Sr. Batle. Comenta que de participació no, sinó per desplegament de fibra.
La Sra. Tarragó manifesta que es referia a participació dins el mitjà de comunicació.
El Sr. Batle respon que no.
11. Demanen que el Sr. Ferrà els pugui fer una valoració de les obres que s'han realitzat a
la piscina i que, si no té la informació del nombre d'abonats en aquest moment, quan la
tengui els la pugui passar. A més, volen saber si té alguna solució per a les plaques fa moses de la façana, perquè, tot i que es varen reposar, tornen a manifestar un deterio rament important.
Respon el Sr. Ferrà. Sobre la valoració de les obres, afirma que és un poc prest per
fer-la perquè encara no estan concloses. Assenyala que la intervenció que s'ha duit a
terme a les piscines és potent, contundent, valenta, necessària, considera que hi
hauria molts adjectius qualificatius per definir-la. Informa que es va intentar perjudicar
mínimament els usuaris concentrant les obres en les dues setmanes que l'empresa
constructora necessitava per fer el canvi de màquina, coincidint amb el moment de les
vacances, a fi de no interrompre els cursets de natació, atès que durant la intervenció
no es podia fer ús de les instal·lacions. Comenta que els quinze dies que s'havien
pactat no han estat necessaris perquè hi ha hagut problemes tècnics que s'han hagut
d'anar resolent a mesura que s'anaven produint, i que les dates tampoc no han ajudat
gens que arribàs el material o les persones que havien de venir a fer la posada en
marxa dels nous equips i instal·lacions, i establir la manera de funcionar que tendrà la
piscina. Exposa que l’actuació està molt en contra d'allò que va publicar el Partit
Popular a la seva pàgina web, o al seu Facebook; trobaven que el més oportú hauria
estat tancar a una altra època perquè a les festes de Nadal la gent té més temps per
anar a nedar. Considera que és un criteri, però que ells n'han tengut un altre, que ha
estat cercar el moment en què hi havia cursets per realitzar l’obra. Per pal·liar aquest
greuge que es podia crear als usuaris ja els varen advertir amb anterioritat que el mes
de gener seria gratuït, que no els farien pagar res perquè sabien que hi havia la
possibilitat que no sortissin les coses com estaven previstes –com finalment ha estat,
han hagut de tancar quatre setmanes i no dues. Però, com bé diu, les obres no es
poden valorar encara perquè no estan acabades. Informa que ara han canviat la
màquina deshumectadora, que era la part més important de la intervenció que havien
de fer durant el període en què no estigués en marxa la piscina, perquè significava que
l'aire no estava a la temperatura que marca la normativa. Durant aquest temps han
aprofitat per fer el canvi de sistema d'aigua calenta sanitària; és a dir, l'aigua de les
dutxes ja ve pel sistema nou –ja no van pel sistema vell–, que és de producció calenta
sanitari instantani, que evitarà, a part d’abaixar el consum, que pugui haver-hi
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problemes de legionel·la en aquesta instal·lació. Per altra banda, també han aprofitat
per canviar el tipus d'aixeteria que tenia la instal·lació; les dutxes que hi havia tenien
problemes amb els usuaris perquè els que venien a darrera hora se solien trobar
sense aigua calenta, ja s'havia acabat, i han actuat respecte a aquest problema. Creu
que l'hauran resolt des del moment en què han duplicat la capacitat de la instal·lació
de producció d’aigua calenta sanitària i simultàniament han canviat el tipus de dutxes
que hi havia. Argumenta que hi havia unes dutxes que tiraven trenta litres per minut i
que ara n’han col·locat unes que tiren sis litres per minut perquè són dutxes
ecològiques, perquè gastin la menor quantitat d’aigua possible. Pensa que ja s'haurà
solucionat el problema de la gent que venia a darrera hora, i que no disposava d'aigua
calenta. Considera també que això depèn de la conscienciació dels usuaris, és a dir, si
una persona a casa seva es dutxa durant cinc minuts, si en dos minuts de dutxa es pot
estar net, no s'ha d'estar vint minuts davall la dutxa. Manifesta que està molt content
que li hagin fet aquesta pregunta i que té el seu moment de glòria.
El Sr. Ferrà insisteix que depèn molt de la conscienciació ecològica dels usuaris. Opina
que això era el que passava, que es dutxaven durant molt de temps. No creuen que la
instal·lació estigués mal dimensionada, sinó que l'ús que se’n feia no era l'apropiat,
fomentat per aquest tipus de dutxa que tenia tant de cabdal. Vol aprofitar per dir que
avui ja han començat una fase més de la intervenció que duran a terme en aquesta
instal·lació esportiva, i que és la instal·lació d'aquestes plaques solars. Informa que
col·locaran quasi tres-cents metres quadrats de plaques solars a la façana sud de
l'edifici, de tal manera que intentaran reduir la ineficàcia energètica que té aquesta
instal·lació i miraran si poden aconseguir que sigui més eficient i que puguin estalviar
algun euro. Respecte a les plaques que segueixen rompent –no saben qui–, quan
trobin una solució que els agradi i puguin disposar d’una partida econòmica que els
permeti donar solució, gràcies al sostre de despesa intentaran canviar les plaques una
altra vegada, però tenint en compte que siguin d'un material molt més resistent, perquè
està clar que aquest és massa fluix i es poden rompre amb quatre pedrades o quatre
pilotades, o no saben com s'espenyen, i han d'intentar arreglar-les només un pic més i
no estar cada any reparant plaques. No sap si ha contestat a totes les preguntes.
Finalment, exposa que també han aprofitat per canviar la recepció, ja no està igual, el
control d’accessos és diferent. Esmenta que una altra part que canviaran serà la
màquina que donava aire calent i fred en els vestidors i les oficines de dalt. Comenta
que li agradaria no deixar-se res, però que estan molt bé les coses que fan i els dóna
les gràcies per haver-li-ho demanat.
Intervé la Sra. Tarragó. Manifesta que està molt contenta que li agradin les preguntes
que formulen, ja que les pensen precisament per a això, perquè els agradin. Manifesta
que és curiós també veure com gaudeixen de les diferents perspectives de les coses
en funció d’on s’està. És a dir, quan un governa les coses que no funcionen són
perquè els usuaris en fan un mal ús, o perquè la gent espenya, i en canvi, quan s'està
a l'oposició se sol pensar o se sol dir que l'equip de govern no du a terme un
manteniment adequat o que no fa la feina que pertoca, Comenta que òbviament el Sr.
Ferrà no sap –ni ells tampoc– qui és que destrossa les plaques. Vol creure que, si se
sabés, la Policia hauria actuat, hi hauria una denúncia i s'obligaria a restituir les dites
plaques.
El Sr. Ferrà afirma que evidentment no saben qui és qui espenya les plaques i que és
un mal ús que es fa que es pot produir a qualsevol lloc. No està culpant a ningú, sinó
que està fent una exposició del que passa.
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La Sra. Tarragó demana al Sr. Ferrà si els usuaris es dutxen en vint minuts, que és una
afirmació que ell fa.
El Sr. Ferrà manifesta que tenen queixes d’alguns usuaris que es lamenten que n'hi ha
d'altres que en fan un mal ús. Assenyala que no ho diu el regidor. Així mateix, indica
que tenen queixes d'altres usuaris a qui els agradaria que no s'haguessin tancat les
piscines; d'altres, que no hi ha aigua calenta perquè algú ha fet un mal ús de les
dutxes... Creu que ara ja no es queixaran, perquè probablement ja hauran trobat la
solució, que és allò que ha de fer el polític corresponent.
La Sra. Tarragó exposa que, si aquesta solució no és correcta, tanmateix serà culpa o
de les dutxes ecològiques o de qualsevol altra cosa.
El Sr. Ferrà respon que aquest és un tema històric i que almanco ha intentat o ha fet
alguna cosa per intentar trobar la solució. Si no la troba, el temps ho dirà, però
almenys ho ha intentat, hi insisteix.
La Sra. Tarragó manifesta que per la seva part esperen que sí i que tots puguin anar a
nedar.
12. Volen fer una altra pregunta al Sr. García perquè també passi gust. Demana si els pot
fer una síntesi de la reunió que es va produir en relació amb un assumpte que és molt
seriós. Es refereix als atacs que es donen de tant en tant al ramat d'ovelles per part de
cans. Comenta que moltes vegades ni els propis propietaris són conscients que surten
de les seves finques i ataquen aquests ramats. Opina que els pagesos són conscients
i que estan ben preocupats. Diu que varen llegir a la premsa que s'havia organitzat
una reunió per veure i analitzar com se solucionava aquest problema, i voldrien saber
si realment es va trobar alguna solució que potser sigui eficaç per evitar que es reprodueixi aquesta situació en el futur.
Respon el Sr. García. Assenyala que en síntesi deu voler dir breument. Manifesta que
les notícies de la mort d'ovelles ocasionades per cans són el pa de cada dia.
Lògicament és un assumpte que els va preocupar moltíssim, comenta que una de les
qüestions que varen decidir ràpidament va ser convocar una reunió amb la Conselleria
d'Agricultura, el Seprona, la Policia Local, els pagesos i Natura Parc. Per desgràcia
Natura Parc es va confondre, i faran una altra reunió. La intenció era, com no podia ser
d’altra manera, que els pagesos vessin que hi ha una intenció de cercar solucions –
sempre difícil en aquest assumpte– i posar damunt la taula dos protocols existents; un
que marca la seva Ordenança de tinença responsable d'animals domèstics, quant a
l'actuació davant uns cans que poden mossegar. Aquests cans no fan distinció entre
persones, ovelles o un altre tipus d'animals; o un protocol que va posar en marxa la
Conselleria que es titula 112, que com assenyalen aquests tres dígits el que es pretén
és que s’actuï amb rapidesa i amb urgència. Cridant a aquest número es dóna avís a
la Policia Local o al Seprona, i aquests hi acudeixen immediatament. Comptat i
debatut, es tractà de posar en coneixement dels pagesos que existia aquest protocol i
sobretot unificar, o intentar unificar, millorar o posar en marxa la coordinació entre el
Seprona i la Policia Local, que han de ser els primers a actuar. Realment s'està
intervenint en aquest sentit, a Inca està establert per la via contractual amb Natura
Parc. Explica qu els pagesos que varen venir aquí i que varen activar aquest protocol
manifestaren que en deu minuts Natura Parc es persona on hi ha aquesta incidència.
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Molts cans tenen xip i, com la Sra. Tarragó sap perfectament, són molts, però aquests
representen un 40 % més o manco i s'hauria d'arribar a un nombre molt més elevat.
Per tant, vol posar en coneixement a totes aquestes entitats amb capacitat d'actuar
ràpid i amb solvència en aquestes situacions i, a la vegada, crear una comissió de
feina que de forma sistemàtica actuï i analitzi cas per cas i solució per solució. Els
preocupen tant els cans com les ovelles; el perill de les ovelles és menor que els dels
cans, i quant als cans els preocupen els propietaris, que són els qui –com diu
l'ordenança– han de dur a terme una tinença responsable. Explica que la majoria
d'atacs no eren de cans assilvestrats, sinó de cans dels veïnats de la finca que sortien
per davall la reixeta o per allà on fos i produïen aquestes situacions. Està convençut
que hi ha d'haver més actuació a sòl rústic, més prevenció, més revisió dels propietaris
que tenen cans i més avisos, i que, per tant, els qui tenguin cans en el camp han de
tenir en compte que –no per maldat, sinó pel seu propi instint– poden causar mal a
aquestes persones que tenen ovelles, que és un dels seus mitjans de vida, a part del
perjudici i de la mortaldat que pot causar a una guarda d'ovelles. Així doncs, es tracta
de prendre consciència d'aquesta situació i intentar-hi posar un remei, que lògicament
és molt difícil.
13. A plens anteriors ja comentaren que hi havia la proposta de regular els pàrquings dins
el centre, de tal manera que fos com a la zona del Bisbe Cima, que en principi és una
hora gratuïta; de la mateixa manera, fomentar la circulació dels vehicles i que un mateix cotxe no ocupi tota la plaça durant tot l'horari comercial i així facilitar que aparquin
en el centre. Volen saber com està aquesta proposta.
Respon el Sr. Batle. Comenta que aquesta proposta està en estudi i així totes les
actuacions que faran, com l'ampliació de places d'aparcament del seu municipi, i que
estan fent feina per tenir localitzacions i ubicacions per poder ampliar totes les places
d'aparcament. Assenyala que ells ho han dit també des del primer moment que ha
estat una ocupació i una preocupació. Indica que els propers dies s'iniciaran les obres
per a l'obertura de l'aparcament de la plaça d’Antoni Mateu. Informa que en aquests
moments ja estan adjudicades les obres i que ja es troben per l'acta de replanteig per
iniciar-les. Manifesta que posaran més de dues-centes places a una zona important de
la seva ciutat i que la resta està en estudi.
14. Hi ha hagut un ciutadà que en els darrers plens els assegurat que hi ha una subvenció
que hauria de rebre la comunitat gitana i que no arriba. Volen saber si des del departa ment de Serveis Socials els poden informar respecte d'aquesta subvenció, davant la
insistència d'aquesta persona.
Intervé la Sra. Osés. Manifesta que demanaran a la cap de Serveis Socials que elabori
aquest informe.
15. Finalment demana si els poden fer un resum de la intervenció i participació a Fitur, que
ha estat tan comentada per les xarxes socials.
Respon el Sr. Batle. Comenta que precisament avui al matí a la Comissió de Bon
Govern era un dels punts que sortia a l'ordre del dia. Assenyala que aquí, en el Ple,
disposa de tota la informació fotocopiada per facilitar-los i que fins i tot adjunten la
factura del cost que ha tengut per a l’Ajuntament la presència de la ciutat d'Inca a Fitur.
Així, exposa que l'import total ha estat de 95,72 euros, i que l'Ajuntament només es fa
càrrec de la despesa del viatge, en aquest cas de la persona del batle. Informa que
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totes les altres despeses que han tengut allà les ha assumit ell personalment, com
puguin ser desplaçament, manutenció, etc.
El Sr. Batle manifesta que per primera vegada han assistit a Fitur amb una agenda
pròpia i tancada. Comenta que l'objectiu principal sempre ha estat la visualització i el
contacte d'aquest ajuntament amb diferents factors actius en relació amb la promoció
turística. Ells varen dir des del primer moment que Inca no podia viure d'esquenes al
turisme, que apostaven des del principi per poder tenir una estratègia turística pròpia.
Exposa que des de les àrees de Comerç i Turisme s'hi està treballant i que en
properes setmanes ja poden tenir la presentació de tota la tasca realitzada durant
mesos; esmenta que fins i tot hi han col·laborat els diferents grups municipals de
l’Ajuntament. Es tracta sobretot de marcar un posicionament del seu municipi quant a
tot allò de què parlaven anteriorment, en tema del motor econòmic de la seva ciutat, el
seu comerç, la seva gastronomia, les seves empreses i sobretot els nous emprenedors
que s'estan instal·lat a Inca. Assenyala que avui mateix han pogut parlar amb un d'ells
en què s'estan especialitzant molt bé en qüestions de promoció turística, de suport, de
mercat turístic. Indica que els passarà tota l'agenda que va començar dimarts, en què
varen assistir i participar en el Fòrum Exceltur, a l'Aliança per l'Excel·lència Turística i
en els diferents fòrums, i als quals varen coincidir amb altres municipis. Explica que
varen poder posar damunt la taula experiències que els poden anar molt bé com a
municipi d'interior, molt graciosament els digueren que a Inca no tenien platja, ni mar,
ni port esportiu. Insisteixen que Inca és el centre de Mallorca, on tenen i volen tenir
cada vegada un pes més important dins el conjunt de l’illa i de la Comunitat Autònoma.
Per això posen en marxa totes aquestes línies d'actuació perquè, a més d’originar
riquesa, puguin venir aquestes inversions i crear llocs de feina.
El Sr. Batle explica que dimecres va ser el dia central: a les 10 hores varen tenir una
reunió amb el responsable del Departament de Turisme del Consell de Mallorca a
l'estand de Mallorca, que estava englobat en el de les Illes Balears. Comenta que
varen parlar de l'estratègia de promoció turística de la ciutat i es va explicar el que pot
suposar la marca social d'Inca i, sobretot, quines possibilitats tendran quant a línies de
subvenció i a línies d'actuació conjuntament amb Mallorca, perquè a partir de dia 1
d'abril el Consell de Mallorca tendrà les competències de promoció turística de l’illa de
Mallorca transferides i dotades econòmicament. Informa que a les 10.45 hores varen
tenir una reunió amb Cycling Friendly, en què es va parlar de les millores d'Inca,
principalment quant a rutes cicloturístiques i la seva aportació respecte al Club,
diversos convenis que poden firmar amb ells i també amb empreses destinades
majoritàriament a la restauració, perquè totes aquestes rutes i els operadors turístics
que fan feina sobretot amb un període de l'estacionalització turística i econòmica –com
puguin ser aquests mesos que vénen de febrer, març i abril– puguin tenir aquesta
presència de ciclistes; considera que això ajuda també a un sector important com el de
la restauració i l'hoteleria. Continua explicant que a les 11.30 hores varen celebrar una
reunió amb els representants de la CAEB, en la qual els varen sol·licitar una trobada
per parlar sobretot de dos punts, de dos productes de desestacionalització turística
que ells, com a sindicat, consideren importants quant a la restauració: la gastronomia i
la inversió empresarial que s'està veient de defora del municipi. Els varen parlar de
totes aquestes inversions privades que estan venint a la seva ciutat; per exemple,
tema de la zona d'oci, el tema de la construcció d'un nou hospital, es preocuparen pel
tema del polígon industrial, etc. Exposa que varen parlar de la possibilitat d'actuar
conjuntament perquè l'activitat empresarial a Inca fos encara més activa. De les 12.30
hores a les 14.00 hores varen mantenir diverses reunions amb cadenes hoteleres,
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amb la Federació Hotelera i també el Col·legi Oficial de Guies Turístiques per
presentar el document de feina de l'estratègia turística a Inca i recollir aportacions del
sector privat per avançar en el desenvolupament del propi pla. Comenta que ho
explica perquè hi ha transparència total, perquè se sàpiga el que es va fer allà i perquè
pugui servir de model. Continua dient que varen visitar les seves marques locals i que
quan els varen dir que els principals hotelers són d'Inca, com puguin ser Iberostar o
Garden o Viva, etc., consideraren que els posiciona en el mapa. En aquest cas varen
poder visitar conjuntament amb la presidenta de la Federació Hotelera l’estand de
Mallorca, en què es trobava, entre d’altres, el de Garden; varen tenir una petita reunió
amb el Sr. Miquel Fluxà en el seu estand d'Iberostar o una reunió amb el Sr. Xavier
Vich, que és el president de l'Associació Hotelera de Mallorca i propietari de l'Hotel
Casa del Virrei a Inca. També varen tenir una reunió amb Viva Hotels per preocupar-se
sobretot d’una bona notícia que avui ha sortit que una empresa important de la ciutat
fa una inversió milionària en els seus establiments. Explica que després varen
mantenir una reunió amb el Col·legi Oficial de Guies Turístiques on, reprenent reunions
que varen tenir en el passat, varen explicar aspectes que tenen damunt la taula com
pugui ser tot el tema de la senyalització turística, també es van presentar les visites i
guies turístiques a Inca, etc. A les 14 hores varen acudir a una convidada per participar
a una presentació de l'Associació Espanyola contra el Càncer i un producte balear que
han agafat amb tota la comunitat, per tot Espanya, que és Hi Sun i que són uns
mòduls on es fan via escàner una revisió del to de pell té la persona, pel sol, per al
grau de protecció que s’ha de posar; a més a més, és una aposta empresarial de les
Illes que està exportada a la resta d'Espanya. Esmenta que després a les 14.30 hores
varen tenir intervencions a la presentació de l'aplicació Aprop Mallorca, amb la qual
tenen conveni, ja estaven fent feina amb ells; varen intervenir altres batles com el
d'Alcúdia, qui va posar de manifest la visió d'un municipi turístic; en aquest cas se'ls va
demanar la visió d'un municipi d'interior, però que era l'únic d'interior que apostava per
unes noves tecnologies, etc.
El Sr. Batle els informa que tenen tota la informació al respecte i creu que la valoració
va ser positiva, perquè dins el conjunt de l'estratègia turística de la seva ciutat, a més a
més de ser presents, han de ser també actius i han intentat poder establir aquestes
línies de col·laboració, no només amb les associacions i col·lectius empresarials, sinó
també amb les pròpies empreses, que a vegades són les que els donen suport. Posa
l’exemple que varen poder establir contacte amb una empresa inquera que és puntera
en el suport informàtic i el portal Clicktotravel, que és d'Inca i està a primera línia pel
que fa a Fitur. Exposa que es tracta d’una empresa que ja té un nombre important de
treballadors, etc. Afirma que varen anar a fer feina a Fitur, com poden veure. Vol
recalcar que, si l'any passat varen fer una primera aposta pel tema de Sicted, el qual
continuen, han de seguir continuant establint totes aquelles línies de col·laboració per
augmentar la seva presència turística, ja que és un sector al qual no han de renunciar
a la seva ciutat. Considera que es tracta de participar del turisme de les illes de
Mallorca.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les onze hores
quinze minuts minuts (23.15 h), de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari
accidental, certific.
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