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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 6 DE 
SETEMBRE DE  2012 
 
Data: 06/09/2012 
Hora començament: 12,00 h. 
Hora acabament: 16:35 h.   
Lloc: Sala de sessions. 
 
 
Assistents: 
 
 
Batlessa:     Coloma Terrasa Ventayol 
 
Tinents de Batlessa :  Juan Luis González Gomila 

Maria del Carme Garcia Cerdà 
     Àngela Amer Mir 
     Martí Ferrer Totxo  

Josefina Linares Capó 
      
Regidors:    Mateu Salort Bonafè 
     Laura Serra Martín 
     Gaspar Vera Mills 
     Miquel A. Llompart Hernández 
     Joaquín Cantalapiedra Aloy 
     Beatriz Oneto Carmona 
     Domingo Bonnín Daniel 
     Pere J. Malondra Sánchez 
     Sofia Fernández Roldán 
     Guadalupe Alaminos García 
     Joan Gaspar Vallori Guayta  
 
 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
 
Secretari Actal.:   Miguel Alejandro Dot Ramis 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Proposta d’encomanda de gestió a l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, 
S.A., Sociedad Unipersonal (EMSA). 
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3. Proposta de resolució de reclamació prèvia a la via judicial civil (exp. Sec. 
25/2012). 
 
4. Aprovació del Compte General de 2011. 
 
5. Retre compte de la revocació de determinades delegacions de la Sra. 
batlessa a la tercera i quart tinents de batlessa.  
 
6. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns 
immobles.  
 
7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. 
 
8. Modificació del Conveni per a la recaptació en període voluntari i executiu de 
tributs municipals i altres ingressos de Dret públic entre l’Agència Tributaria de 
les Illes Balears i l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 
9. Formalització del Conveni de col�laboració entre l’Agència Tributaria de les 
Illes Balears i l’Ajuntament d’Alcúdia per a la realització de determinades 
tasques relacionades amb la gestió dels tributs locals. 
 
10. Aprovació de les plurianualitats del projecte d’execució d’obres de 
remodelació a l’avinguda de Pere Mas i Reus. 
 
11. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista instant al Govern Central a 
la modificació del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per evitar la pujada de 
l’IBI. 
 
12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la reducció de les 
retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. 
 
13. Execució de la sentència 87/2012, de 24 de febrer de 2012, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma. 
 
14. Proposta de mesures a aplicar en el marc del Decret Llei 5/2012, d’1 de 
juny. 
 
15. Proposta de mesures a aplicar en el marc del Reial Decret Llei 20/2012, de 
13 de juliol, de mesures urgents per a garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la productivitat. 
 
16. Modificació del catàleg de llocs de feina. 
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17. Moció que presenta el Grup Municipal Convergència per les Illes a favor 
que la relació de llocs de feina de l’Ajuntament fixi el coneixement de la llengua 
pròpia com a requisit. 
 
18. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista instant al Govern 
d’Espanya a la reobertura de registres d’assignació d’energies renovables. 
 
19. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per rebutjar les mesures 
adoptades pel Govern de l’Estat al RDLL 20/2012, de 13 de juliol. 
 
 
 
II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació. 
 
1. Decrets de Batlia. 
 
2. Precs i preguntes. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la Sra. batlessa 
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular 
cap observació a l’acta de la darrera sessió que va tenir lloc el dia 27 de juliol 
de 2012 i que s’ha repartida oportunament amb la convocatòria. 
 
Passada a votació l’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. Proposta d’encomanda de gestió a l’Empresa Municipal de Serveis 
d’Alcúdia, S.A., Sociedad Unipersonal (EMSA). 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 3 de setembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA D’ENCOMANDA DE GESTIÓ A L’EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVEIS D’ALCÚDIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL (EMSA) 
 
 
Vist el projecte redactat pel gerent d’EMSA, de data 29 d’agost de 2012. 
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Atès que l’article 25 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 
disposa que els municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de 
les seves competències, poden promoure tota classe d’activitats i prestar tots 
aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions 
de la comunitat veïnal. 
 
Atès que l’article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre de 2006, municipal i 
de règim local de les Illes Balears disposa que els municipis tenen en tot cas 
competències pròpies en matèria de conservació i manteniment dels béns de 
domini públic local. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Alcúdia va crear l’Empresa Municipal de Serveis 
d’Alcúdia, S.A., Sociedad Unipersonal (EMSA), i que l’article 3 dels seus 
Estatuts disposa que constituirà l’objecte social, entre d’altres, les activitats 
consistents en la gestió de serveis municipals. 
 
Atès que l’article 4.1.n) exclou del seu àmbit d’aplicació els contractes in house 
providing, es a dir, els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregui a una 
entitat que, conforme al que assenyala l'article 24.6, tingui atribuïda la condició 
de mitjà propi i servei tècnic d'aquest, la realització d'una determinada 
prestació.  
 
Atès que l’article 22.2 f) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 
local, disposa que correspon, en tot cas, al Ple municipal en els Ajuntaments 
l’aprovació de les formes de gestió dels serveis. 
 
Atès que les actuacions relacionades al projecte no estan previstes al 
pressupost 2012 de l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A., Sociedad 
Unipersonal. 
 
Atès que l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A., Sociedad 
Unipersonal, ha cobrat l’IVA corresponent a l’exercici 2005 per un import de 
1.030.320,27. €, per sentència judicial, fet que permet dur a terme les 
actuacions objecte d’aquesta encomanda de gestió. 
 
Atès que part de la quantitat abans esmentada s’ha destinat a satisfer factures 
corresponents als serveis jurídics als que ha estat encomanada el cobrament 
de l’IVA 2005 per reclamació judicial, per import de 103.032 € 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següents 
 
 
     ACORDS 
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PRIMER.- Encomanar a l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A., 
Sociedad Unipersonal (EMSA) l’execució de les obres i serveis relacionats al 
projecte redactat pel gerent de l’empresa i d’acord amb les següents 
condicions: 
 
SEGON.- L’import de l’encomanda és de 927.228,27 €, IVA exclòs, ingressat al 
compte corrent de què és titular l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A., 
Sociedad Unipersonal (EMSA) 
 
TERCER.- El termini d’execució expirarà el 31 de desembre de 2014. Els 
imports no justificats a dita data hauran d’esser abonats a l’Ajuntament 
d’Alcúdia. 
 
QUART.- EMSA presentarà el 31 de desembre de cada any a l’Ajuntament un 
informe de totes les actuacions desenvolupades en l’exercici corresponent, amv 
el qual aniran adjunts les corresponents factures i els pagaments realitzats.  
 
CINQUÈ.- Una vegada executada l’actuació, EMSA trametrà a l’Ajuntament, 
informe de control tècnic final d’aquesta, l’ordre a procedir a la recepció i a la 
liquidació final. 
 
 
A Alcúdia, 29 d’agost de 2012. 
 
 
La Regidora Delegada de Contractació 
  
 
 
Josefina Linares Capó. 
 
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. president, els membres de 
la Comissió n’informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé el Sr. González per explicar que aquests doblers 
provenen de l’IVA de l’any 2005 i que corresponen a l’Ajuntament per 
sentència, però que queden a l’empresa municipal per fer una sèrie 
d’actuacions. 
 
Obert el torn de debat, el Sr. Llompart, després de manifestar el seu acord amb 
alguna de les actuacions assenyalades pel Sr. González, apunta que n’hi ha 
d’altres més urgents, com és el cas del clavegueram i ja no pot ser una excusa 
que no hi hagi doblers per arreglar-lo, tot i que és una decisió legítima no 
destinar-los a això. 
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En el torn de resposta el Sr. González assenyala que la principal preocupació 
era el clavegueram, que es va demanar a l’Àrea d’Obres Pròpies de 
l’Ajuntament si hi havia algun projecte sobre això per poder arreglar alguna part 
i que únicament se’n va trobar un. Es va demanar de dur a terme aquest per 
fases però els tècnics varen recomanar que no es fes i, donada la urgència de 
l’encomanda, es va decidir emprar aquest doblers per a altres actuacions. 
Recorda que durant els anteriors governs no es va fer més que una actuació. 
Apunta que s’intentarà fer més projectes en previsió que puguin arribar més 
doblers d’IVA. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Llompart diu que es podrien fer actuacions per 
trams. També recorda que durant els anteriors governs es varen fer actuacions 
als pous per baixar clorurs i moltes altres. 
 
En el torn de contestació el Sr. González entén que no té res a veure la 
depuració terciària amb la xarxa de clavegueram i que el que ha dit és que 
durant els anteriors governs només es va dur a terme una actuació planificada 
al clavegueram. Recorda que durant dotze anys es varen ingressar molts 
doblers i no es varen fer aquestes inversions. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Llompart conclou que s’han rebut aquests doblers i 
que es podrien haver destinat a la millora del clavegueram. 
 
Seguidament intervé el Sr. Malondra i manifesta el desacord del seu grup amb 
aquesta proposta, perquè, atès el termini d’execució d’aquestes actuacions, no 
s’aprecia l’esmentada urgència. Entén que hi ha altres actuacions que sí que 
son urgents i no s’hi han inclòs. Creu que la raó de ser d’aquesta proposta 
deriva del deute pendent per part del Govern Balear amb l’empresa municipal i 
que impedeix el normal funcionament de l’empresa. Assenyala que s’hauria de 
ser molt seriós a l’hora d’apreciar la urgència de cada actuació. 
 
En el torn de contestació el Sr. González recorda que la urgència deriva del fet 
que, atès que no és possible traspassar doblers de l’Ajuntament a l’empresa, 
els que ja tenia, i que pertanyen a l’Ajuntament, únicament es podien retenir 
fent l’encomanda. Quant a la possibilitat de destinar aquests doblers a altres 
inversions més urgents, manifesta que és veritat, però que ens limita l’objecte 
social d’EMSA. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra entén que haurien de quedar a l’empresa 
els doblers necessaris per les actuacions més urgents i la resta haurien d’anar 
a l’Ajuntament per les que pertoquen a aquest. 
 
Sotmesa la proposta a votació, resulten nou vots a favor (PP i Sra. Carme 
García), quatre en contra (PSIB-PSOE) i quatre abstencions (CxI). Queda així 
aprovada la proposta. 
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3. Proposta de resolució de reclamació prèvia a la via judicial civil (exp. 
Sec. 25/2012). 
 
La Sra. Presidenta assenyala que, per recomanació del Sr. secretari, aquesta 
proposta s’ha de retirar perquè la resolució d’aquesta reclamació no competeix 
al Ple, sinó a Batlia.  
 
Els membres dels grups municipals es donen per assabentats i queda així 
retirada la proposta. 
 
 
4. Aprovació del Compte General de 2011. 
 
 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2011 
 
Vist l’expedient del compte general de l’exercici 2011 conformat per la 
Intervenció Municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 208 a 212 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data de 
28 de juny de 2012. 
 
Atès que un cop efectuada l’exposició al públic, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears núm. 95, de data 3/07/2012, no s’hi han formulat 
reclamacions, al�legacions ni observacions. 
 
Propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
 
          A C O R D 
 
 
Primer.- Aprovar el compte general dels pressuposts corresponents a l’exercici 
de 2011 que comprenen, a més del de la corporació, el dels Patronats 
Municipals d’Esports, de Música i d’Alcúdia Ràdio, i també el de l’Empresa 
Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A. 
 
Segon.- Trametre el compte general aprovat pel Ple a la Sindicatura de 
Comptes de les Illes Balears per a la seva fiscalització, d’acord amb el que 
estableix l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Alcúdia, 24 d’agost de 2012 
 
El Regidor d’Hisenda.                   
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Juan Luis González Gomila.”. 
 
Seguidament intervé el Sr. González per destacar les xifres més importants de 
l’Ajuntament i l’empresa municipal. Destaca l’esforç polític i econòmic que s’ha 
fet per millorar la situació de l’Ajuntament i la intenció de continuar en aquesta 
línia per assolir una situació privilegiada o òptima i pujar així el nivell de vida 
dels alcudiencs. 
 
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Llompart i assenya primerament que ens 
hem de congratular de la situació econòmica de l’Ajuntament l’any 2011 i que 
és una bona mostra de com estava el consistori quan es va fer el canvi de 
legislatura. Manifesta la seva sorpresa amb el romanent de determinades 
partides, com la corresponent a Benestar Social per ajudar a persones 
necessitades o a participació ciutadana. Recalca l’estalvi de corrent, ja que s’ha 
continuat amb la línia iniciada l’any 2010. Critica la pujada d’imposts i que no es 
dugui endavant l’inventari municipal, ja iniciat. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González recorda que mai ha dit que la situació 
de l’Ajuntament fos dolenta; el que era desastrós era el deute que hi havia. 
Entén que suposa un gran esforç haver de destinar els doblers que arriben de 
l’IVA als deutes que varen quedar pendents dels anteriors governs. Quant a les 
ajudes socials, adverteix que és decisió dels tècnics, no dels regidors. Quant a 
les partides no emprades, recorda que són pressuposts de l’anterior govern i 
que no s’han de seguir necessàriament. Quant a l’estalvi de corrent destaca 
que, no només s’ha seguit aquesta política d’estalvi, sinó que a més a més s’ha 
ampliat. Quant a la pujada d’imposts, recorda que ha estat una pujada 
obligatòria, no voluntària com en el cas d’anteriors governs. Quant a l’inventari 
diu que a l’anterior legislatura es varen gastar molts de doblers per comprar un 
programa informàtic sense haver-hi personal suficient, però que tot i així es 
traurà endavant. També destaca la pròxima aprovació d’unes normes internes 
de contractació per a EMSA i l’elaboració d’una llista de totes les empreses 
alcudienques interessades a fer petites actuacions o repartir-se’n d’altres de 
més grans que estiguin concentrades en una sola empresa. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Llompart recorda el deute pendent el 30 de juny de 
2011 i entén que no es correspon amb el que diu el Sr. González. A més diu 
que és el mateix endeutament que hi havia quan varen entrar els anteriors 
governs. També apunta que el deute entre l’Ajuntament i EMSA era zero quant 
va entrar l’actual equip de govern. Quant al romanent de determinades partides 
recorda que es podrien fer modificacions de crèdit per destinar-lo a altres 
actuacions necessàries. Quant a la pujada d’imposts, entén que si són 
obligatoris es poden prendre mesures, com baixar-ne altres, i assenyala que en 
aquest mateix plenari es proposa una pujada d’IBI. Quant a l’inventari, entén 
que si fa falta personal per continuar s’ha de posar. També demana una còpia 
de la llista d’empresaris una vegada elaborada.  
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En el torn de contestació, el Sr. González apunta que la llista està feta i respon 
a les queixes rebudes d’algunes empreses que deien que no podien contractar 
amb EMSA. Quant a l’inventari, no entén la urgència ara si, atès que va 
esdevenir obligatori a partir de l’any 2004, no es va fer durant tots aquests 
anys. Quant als informes d’intervenció sobre el deute pendent, assenyala que 
les comparacions entre anys es fan a final d’any, no mirant les dates que més 
interessen o convenen.  
 
En el torn de rèplica, el Sr. Llompart entén que el que interessa és la situació 
quan es va produir el canvi de legislatura, més enllà de la comparativa 
d’exercicis comptables. També recalca que l’IVA que es va rebre deriva de la 
feina de l’anterior govern. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González torna a recordar que mai no ha dit 
que la situació fos dolenta, però sí el deute pendent, sense que s’hagi pogut 
demostrar el contrari. 
 
Seguidament intervé el Sr. Malondra i assenyala que, com ja ha dit en altres 
ocasions, la situació en el moment del canvi era bona. Destaca algunes xifres 
per comparar la situació en aquell moment amb l’existent quan es va tancar 
l’exercici, i comenta que es posen de manifest els pocs projectes que es varen 
impulsar durant la segona meitat de l’any 2011. Tot i que és necessari ser 
previsor, creu que un superàvit d’onze milions d’euros suposa una gran 
irresponsabilitat i una demostració de la falta de gestió que hi va haver. No 
entén que s’estalviés en ajudes per persones necessitades o en educació i es 
gastés més per festes. Manifesta que per tor això no poden votar a favor de 
l’aprovació del compte. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González recorda que és difícil posar doblers al 
carrer si s’han de pagar els deutes de l’anterior govern. També entén que al 
grup socialista no li agradi el superàvit, perquè creu que el que li agrada és el 
dèficit, al qual després ha de fer front el nou govern. Diu que el que és 
irresponsable és que els demanin que gastin més doblers. Quant als ajuts a les 
persones necessitades, recorda que són els tècnics els que decideixin. Quant a 
les festes i fires, destaca que s’han baixat els pressuposts d’enguany. Conclou 
que no agrada estrènyer, però per poder pagar els deutes és necessari que hi 
hagi superàvit. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra no entén que, havent-hi onze milions de 
dèficit, el regidor d’Hisenda no sàpiga d’ón treure els doblers. També recalca 
que, tot i que les ajudes les decideixen els tècnics en funció d’unes bases, 
correspon al govern destinar els romanents a altres necessitats, on es posa de 
manifest la capacitat del polític. Entén que fins ara només s’ha demostrat que 
sabeu estalviar, però el que s’ha de fer és actuar. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González manifesta que el seu grup es va 
comprometre a canviar la política econòmica per millorar la situació de 
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l’Ajuntament i es duen a terme les actuacions que es consideren adequades. 
Entén que no hi ha crisi perquè tenim aquest superàvit que ens permet pagar 
els deutes i que és ben segur que tot d’una que sobrin doblers els gastarem. 
 
Seguidament intervé la Sra. García per puntualitzar que s’hauria de veure, dels 
doblers destinats a fires, quins es varen gastar a les corresponents a l’anterior 
legislatura. Quant a les ajudes per a persones necessitades, manifesta que no 
li consta que cap persona que hagi acudit a Benestar Social per demanar ajuda 
no l’hagi rebuda. Les bases per ajudes són les mateixes que abans, amb la 
diferència que es compren marques blanques per estalviar, i s’estalvia molt. 
Procuram estalviar tot el possible, com a ca nostra. 
 
En el torn de rèplica el Sr. Malondra recorda que no ha dit que es gasti en 
qualsevol cosa, sinó que es posa de manifest la manca d’iniciativa. El sorprèn 
que tornin tants doblers de Benestar Social a les arques municipals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, resulten nou vots a favor (PP i Sra. Carme 
García), i vuit en contra (PSIB-PSOE i CxI). Queda així aprovada la proposta. 
 
 
5. Retre compte de la revocació de determinades delegacions de la Sra. 
batlessa a la tercera i quart tinents de batlessa.  
 
Per indicació de la Sra. presidenta, el secretari passa a retre compte de la 
revocació de determinades delegacions de la Sra. batlessa a la tercera i quart 
tinents de batlessa.  
 
En compliment d’allò que disposa l’article 25 del ROF, es passa a retre compte 
de la revocació de les delegacions fetes a la tercera i quart tinents de batlessa: 
 
PRIMER.- Mitjançant Decret de Batlia 1056/2012, i per raons d’oportunitat i 
conveniència, la Sra. batlessa ha revocat la delegació d’atribucions corresponent 
a la responsabilitat de la direcció de la secció de patrimoni conferida a la 3a. 
tinent de batlessa, Sra. Àngela Amer Mir. 
 
SEGON.- Mitjançant Decret de Batlia 1057/2012, i per raons d’oportunitat i 
conveniència, la Sra. batlessa ha revocat la delegació d’atribucions corresponent 
a la responsabilitat de la direcció de la Secció d’Obres Pròpies conferida al 4t. 
tinent de batlessa, Sr. Martí Ferrer Totxo. 
 
Aquestes resolucions han estat degudament notificades i publicades, i es passa 
ara a donar compte al Ple de l’Ajuntament.  
 
Seguidament intervé la Sra. batlessa per exposar aquestes revocacions per 
qüestions de redistribució de tasques i reorganització de l’Equip de Govern. 
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A continuació intervé el Sr. Llompart per exposar que no entén com Obres 
Pròpies pot quedar a Batlia, sobretot si s’han de fer visites d’obres. 
 
En el torn de contestació, ia Sra. Batlessa assenyala que aquestes són 
competències de Batlia que es deleguen i es poden revocar, i una vegada que 
es produeixin nous canvis es comunicaran formalment. 
 
A continuació intervé el Sr. Malondra i recorda que ja es va advertir la càrrega 
que duien determinats regidors i en certa manera se li està donant la raó. Ara 
ens preocuparà la càrrega de la Sra. batlessa.  
 
La Sra. Batlessa recorda que als equips de govern es produeixen 
reestructuracions i aquesta n’és una. 
 
 
6. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns 
immobles.  
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 3 de setembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA DE MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Vist que el Reial Decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit 
públic, disposa al seu art. 8.1. a) que els tipus de gravamen de l’impost sobre 
bens immobles urbans establerts a l’art. 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals,  un augment del 10%, i estableix un gravamen mínim i 
supletori no inferior al 0,5% per a l’any 2012 i al 0,6% per  a l’any 2013. 
 
Atès que aquesta modificació dels tipus impositius donà lloc a l’any 2012 a un 
augment del 20% de la quota tributària als immobles qualificats amb l’ús 
d’habitatge, augment que es repetirà a l’any 2013, esdevé necessària, per tant, 
la modificació dels tipus de gravamen per equiparar l’esforç fiscal de cadascuns 
dels contribuents, quedant establerts de la següent manera: a)   En béns 
urbans el tipus de gravamen del 0,6%, b) En béns rústics el tipus de gravamen 
del 0,3%, c) En béns immobles de característiques especials el tipus de 
gravamen de l'1,3%. S’aplicaran tipus incrementats atenent als usos establerts 
a la normativa cadastral per a la valoració de les construccions d’acord amb la 
següent escala d’usos i valors: a) Dins l’ús comercial, als béns immobles amb 
un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus d’ 
1,05%. b) Dins l’ús industrial i de magatzem, als béns immobles amb un valor 
cadastral superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus d’1,05%.  c)  
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Dins l’ús d’oci i hostaleria, als béns immobles amb un valor cadastral superior 
o igual a 600.000 euros se’ls aplicarà el tipus de 0,70%. d) Dins l’ús d’oficines, 
als béns immobles amb un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros 
se’ls aplicarà el tipus d’1,16%. e) Dins l’ús d’espectacles als béns immobles 
amb un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros se’ls aplicarà el tipus 
d’1,05%. f ) Dins l’ús esportiu, als béns immobles amb un valor cadastral 
superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus d’ 1,05%. 
 
Atès el retrocés que aquests darrers anys ha sofert el sector de la construcció, 
es bonificarà amb un 90% la quota íntegra de l'impost, sempre que així ho 
sol�licitin els interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que 
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a 
aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 
 
Per fomentar l’ús de l’energia solar, podran gaudir de bonificació del 50 % de 
la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les bonificacions dels apartats 
anteriors d’aquest articles, els immobles on s’hagin instal�lat sistemes 
generals per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Aquesta 
bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal�lacions 
per a la producció de calor i que aquestes incloguin col�lectors que disposin 
de la corresponent homologació per l’administració competent, i és 
d’aplicació als tres exercicis següents al de la seva instal�lació. Tindrà 
efectes, si s’escau, des del període següent a aquell en què se sol�liciti.  
 
Pel motius abans exposats, PROPÒS, a aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment, la modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre bens immobles, segons el text adjunt al present 
acord. 
 
Segon.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un diari de major difusió de l’illa perquè 
durant trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i presentar 
reclamacions. En el cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà 
definitivament aprovat i se’n publicarà el text íntegre. 
 
Tercer.- Aquesta modificació entrarà en vigor i s´aplicarà amb efectes a l´1 de 
gener de 2013 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
 
Alcúdia, 29 d’agost de 2012  
 
El regidor delegat d’Hisenda 
 
 



Ajuntament d’Alcúdia 
Secretaria 
Major, 9 - 07400  Alcúdia - Mallorca 
http://www.alcudia.net   ajuntament@alcudia.net 
Tel: 971 89 71 00   Fax: 971 54 65 15 

 
 

 13 

Sgt. Juan Luis González Gomila”. 
 
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. president, els membres de 
la Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé el Sr. González per destacar que, arran del Reial Decret 
Llei 20/2011, de 30 de desembre, va ser obligatori pujar l’IBI a l’ús de 
l’habitatge. Diu que aquesta proposta respon al fet que es considera just que 
l’esforç no només sigui per a les famílies i petites empreses, sinó també per a 
les grans empreses. També s’amplia una bonificació ja existent i se’n crea una 
de nova, i s’aprofiten així totes les bonificacions i exempcions que permet la llei. 
 
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Llompart per assenyalar que les 
bonificacions són encertades, però que, malgrat la pujada de l’IBI sigui 
ajustada, potser no sigui el moment adequat, ja que s’acaba de pujar l’IVA a les 
grans empreses turístiques i el turisme és la nostra principal indústria. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González diu que la pujada d’IVA també afecta 
les famílies i petites empreses i que l’esforç que es demana per sortir de la crisi 
ha de ser per a tots. 
 
Seguidament intervé el Sr. Malondra per manifestar que el seu grup no està 
d’acord en com s’ha fet la llei, ja que no és lògic que el govern central obligui 
l’Ajuntament d’Alcúdia, que està sanejat, a pujar l’IBI, que es carrega sobre els 
alcudiencs, que ja varen patir les mesures que ja anteriorment varen adoptar 
els seus governants. Entén que la mesura és injusta per a  ajuntaments com el 
nostre. També recorda que va ser durant els anteriors governs quan es va 
considerar necessari posar un tipus impositiu més elevat als immobles 
destinats a ús comercial o turístic que als destinats a habitatge. També entén 
que la pujada és voluntària i innecessària, perquè es transitòria i a més es va 
dir que es faria un IVA molt reduït per al turisme i el que s’ha fet ha estat pujar-
lo. Manifesta la seva preocupació, ja que podria provocar menys contractacions 
a l’àmbit turístic. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González es manifesta sorprès amb aquesta 
intervenció, ja que entén que són polítiques que el seu grup aplica en altres 
aspectes i sembla que el Sr. Malondra defensa que no s’han de pujar els 
imposts a les grans empreses. També entén que si la justificació del Sr. 
Malondra és evitar que hi hagi menys contractacions laborals, el mateix es 
podria dir respecte de les petites empreses, que en fan moltes. Conclou que el 
més just és que l’esforç sigui per a tots. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra creu que el Sr. González no ha entès la 
seva intervenció. Recorda que durant els anteriors governs ja va quedar clar 
que el tipus havia de ser més elevat quan es tractava d’immobles destinats a 
l’ús turístic. Diu que el que ha assenyalat abans és que és injust que s’obligui a 
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prendre aquestes mesures a un ajuntament com el nostre, ja que no s’ha entrat 
a valorar si aquí era necessari o no. Avança l’abstenció del seu grup, ja que 
manifesta la seva preocupació de com poden afectar decisions, que considera 
injustes, del Govern central al nostre municipi i que s’accepten per l’equip de 
govern. Manifesta el seu acord amb la creació d’un impost per a les grans 
fortunes. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González entén que, tot i que es proposen 
mesures discrecio nals, es mantenen els percentatges que varen fixar els 
anteriors governs i que aquests varen considerar justs. També recorda i manté 
que la pujada de l’IBI per part del Govern central a les famílies no és justa, 
sobretot al nostre municipi, però no es pot obviar que respon a la necessitat de 
fer front a les despeses de l’anterior govern, ja que a cap polític li agrada pujar 
els imposts. 
 
Sotmesa la proposta a votació, resulten nou vots a favor (PP i Sra. Carme 
García), i vuit abstencions (PSIB-PSOE i CxI). Queda així aprovada la 
proposta. 
 
 
7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica. 
 
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 3 de setembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA DE MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
 
Atesa la conveniència  d’incorporar una nova bonificació a l’ordenança fiscal 
municipal reguladora de l´Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, per tal 
de premiar la utilització de vehicles que fan servir fonts d’energia no 
contaminants mitjançant combustibles alternatius, com combustibles fòssils de 
baix impacte ambiental, biocombustibles, electricitat, etcètera.   
 
D’acord amb el que preveu l’art 95.6. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), 
s’estableix:  1) Podran gaudir d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost 
els vehicles elèctrics i els que utilitzin pel seu funcionament exclusivament fonts 
d’energia no contaminant. A tal efecte, els interessats ho hauran de sol�licitar a 
l’Administració municipal en el període d’un mes des de la data de matriculació, 
o abans d’acabar el període de pagament voluntari, en el cas de vehicles ja 
inclosos en el padró de l’impost. 
2) Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, durant els 
tres primers períodes impositius des de la data de la seva primera matriculació, 
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els vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctric-gas), que 
estiguin homologats de fàbrica.  
 
Per això PROPÓS, a aquest Plenari 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de conformitat amb el text 
adjunt al present acord. 
 
Segon.- Publicar el present acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un diari de major difusió de l’illa perquè 
durant trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i presentar 
reclamacions. En cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà 
definitivament aprovat i se’n publicarà el seu text íntegre. 
 
Tercer.- Aquesta modificació entrarà en vigor i s’aplicarà amb efectes de l´1 de 
gener de 2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran 
vigents. 
 
 
Alcúdia, 29 d’agost de 2012 
El Regidor Delgat d’Hisenda 
 
 
 
Sgt. Joan Luis Gonzalez Gomila”. 
 

Després d’unes breus explicacions per part del Sr. president, els membres de 
la Comissió n’informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé el Sr. González per destacar que aquesta proposta 
suposa mirar de compensar la pujada d’imposts abans debatuda amb la 
reducció d’altres. Es tracta de dues bonificacions i d’aquesta manera s’esgoten 
totes les exempcions i bonificacions que permet la llei. 
 
A continuació intervé el Sr. Malondra per donar l’enhorabona per aquesta 
iniciativa i manifesta el suport del seu grup amb aquest tipus de propostes. 
 
No havent-hi debat es passa a votació i el dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
8. Modificació del Conveni per a la recaptació en període voluntari i 
executiu de tributs municipals i altres ingressos de Dret públic entre 
l’Agència Tributaria de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Alcúdia. 
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Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 3 de setembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA DE MODIFICACIÓ DEL 
CONVENI PER A LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU 
DE TRIBUTS MUNICIPALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, 
ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTARIA DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT 
D’ALCÚDIA 
 
Atès que l’Ajuntament d’Alcudia, en data 30 de maig de 2009, va signar un 
conveni amb l’Agència Tributària de les Illes Balears, per a la recaptació en 
període voluntari i executiu, de tributs municipals i altres ingressos de dret 
públic. 
 
Vista la conveniència i oportunitat de modificar aquest conveni, pel que fa a la 
resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts que es puguin 
derivar d’actes dictats per l’Agència Tributària, en l’exercici de les funcions 
delegades i encomanades per l’Ajuntament , fent efectiva, si escau,  la seva 
devolució. 
 
PROPÒS al Ple de l’Ajuntament , l’adopció de l’acord següent:  
 
1r. Modificar el conveni signat en data 30 de maig de 2009, entre l’Agència 
Tributària de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Alcúdia per a la recaptació en 
període voluntari i executiu, de tributs municipals i altres ingressos de dret 
públic, amb els termes que es detallen a l’annex de la present proposta. 
 
2n. Facultar la Batlessa perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a 
l’execució del que s’ha convingut. 
 
 
Alcúdia, 29 d’agost de 2012 
El regidor delegat d’Hisenda 
 
 
Sgt. Juan Luis González Gomila” 
 
 
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. president, els membres de 
la Comissió n’informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé el Sr. González per destacar que aquesta proposta respon 
a la voluntat d’agilitzar el pagament als ciutadans quan es produeixen errades. 
 

No havent-hi debat es passa a votació i el dictamen s’aprova per unanimitat. 
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9. Formalització del Conveni de col�laboració entre l’Agència Tributaria de 
les Illes Balears i l’Ajuntament d’Alcúdia per a la realització de 
determinades tasques relacionades amb la gestió dels tributs locals. 
 
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 3 de setembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA DE FORMALITZACIÓ 
DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA PER A LA REALITZACIÓ 
DE DETERMINADES TASQUES RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DEL 
TRIBUTS LOCALS. 
 
Ates que l’Ajuntament d’Alcúdia en data 22 d’agost de 2005, va signar amb la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, un conveni de col�laboració de les 
Illes Balears, en matèria de gestió de Tributs Locals. 
 
No obstant això, diversos motius recomanen la signatura d’un nou Conveni que 
el substitueixi.  Per una banda, atès el temps transcorregut des de la signatura 
d’aquest darrer Conveni i el càrrec de recaptació que ha assumit l'ATIB per 
delegació de l'Ajuntament d'Alcúdia, es fa necessari eliminar la compensació 
econòmica prevista en l'anterior Conveni, de manera que les tasques en 
matèria de gestió tributària que pugui fer o en què pugui col�laborar la 
recaptació de zona Mallorca no suposi cap cost per a l'Ajuntament.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords següents: 
 
1r. Formalitzar un nou conveni de col�laboració entre l’Agència Tributària de les 
Illes Balears i l’Ajuntament d’Alcúdia, per a la realització de determinades 
tasques relacionades amb la gestió dels tributs locals, amb els termes que es 
detallen a l’annex de la present proposta, en substitució del conveni signat en 
data 22 d’agost de 2005. 
 
2n. Facultar la batlessa perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a 
l’execució del que s’ha convingut.  
 
Alcúdia, 29 d’agost de 2012 
 
El regidor delegat d’hisenda 
 
 
Sgt. Juan Luis Gonzalez Gomila”. 
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Després d’unes breus explicacions per part del Sr. president, els membres de 
la Comissió n’informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé el Sr. González per donar unes breus explicacions i  
destacar que la modificació d’aquest conveni ens permet estalviar 30.000 €. 
 
No havent-hi debat es passa a votació i el dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
10. Aprovació de les plurianualitats del projecte d’execució d’obres de 
remodelació a l’avinguda de Pere Mas i Reus. 
 
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 3 de setembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“APROVACIÓ DE LES PLURIANUALITATS DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ 
D’OBRES DE REMODELACIÓ A L’AVINGUDA DE PERE MÁS I REUS 
 

En el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012 s’inclou entre les inversions 
a realitzar la partida OP 155 611001 REMODELACIO AVDA PERE MAS I REUS 
amb un crèdit pressupostat de 387.347,00. 
 
Una vegada redactat el projecte resulta que el pressupost d'execució per 
contracta és de 397.194,29 €. 
 
El termini d’execució és de 4 mesos, d’acord amb l’informe del Sr. Joan Morado 
Xumet i el pla d’execució és el següent: 
 

Despesa 2012 129.591,00 

Despesa 2013 267.603,29 

Total despesa 397.194,29 
 
Per tot el que s’ha exposat i a la vista de l’informe emès per la interventora en 
data de 29 d’agost de 2012, 
 
PROPÒS A AQUEST PLENARI: 
 
Primer.- Aprovar la despesa plurianual relativa a l’execució del projecte de 
REMODELACIO AVDA PERE MAS I REUS, en els termes següents: 
 

Despesa 2012 129.591,00 

Despesa 2013 267.603,29 
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Total despesa 397.194,29 
 
 
Alcúdia, 29 d’agost de 2012. 
 
La batlessa 
 
 
Coloma Terrasa Ventayol            
 
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. president, els membres de 
la Comissió n’informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé la Sra. batlessa per explicar la necessitat de fer aquestes 
plurianualitats. 
 
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Llompart per demanar si es preveu la 
substitució de les moreres. 
 
En el torn de contestació, intervé el Sr. Ferrer per avançar que, en principi, es 
substituiran aquelles moreres que donin fruit. 
 
Seguidament intervé el Sr. Llompart per avançar el vot favorable del seu grup, 
però entén que la necessitat de fer les plurianualitats respon al fet que encara 
no ha estat adjudicat el projecte i demana més agilitat. 
 
En el torn de contestació, el Sr. Ferrer respon que part d’aquestes obres estava 
subvencionada amb un Pla d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca que, a 
hores d’ara, encara no existeix. També recorda que no es podien començar les 
obres fins que acaba la temporada turística. 
 
A continuació intervé la Sra. batlessa per recordar que el projecte està a 
disposició de tots els grups municipals per a qualsevol consulta i que les 
plurianualitats ens permetran pagar les certificacions sense majors 
complicacions. 
 
Seguidament intervé el Sr. Malondra per manifestar que el seu grup ja es temia 
que aquestes plurianualitats es devien al fet que no havien arribat els doblers 
del Pla d’Obres i Serveis. Destaca que, tot i que l’ajuntament d’Alcúdia ho 
podrà suportar, no serà el cas d’altres ajuntaments. 
 
En el torn de contestació, la Sra. batlessa recorda que el que es du a Ple és 
l’aprovació de les plurianualitats i que encara no se sap si els doblers del Pla 
d’Obres i Serveis arribaran o no. 
 
Passada la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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11. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista instant al Govern 
Central a la modificació del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, 
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per 
evitar la pujada de l’IBI. 
 
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 3 de setembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSIB-PSOE PRESENTA PER A LA 
SEVA CONSIDERACIÓ AL PLE LA SEGÜENT PROPOSICIÓ: 
 
El Grup Municipal del PSIB-PSOE de l’Ajuntament d'Alcúdia, a l’empara del que 
estableix la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el 
Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 97.3 i 
del Reglament Orgànic de l’Ajuntament d’Inca, formula la següent proposició:  
 
Instar al Govern Central que modifiqui el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de 
desembre de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributaria i financera 
per evitar la pujada de l’IBI.    
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Als darrers anys la càrrega impositiva que suportam els ciutadans d'Alcúdia ha 
estat congelada i l’IBI qye pagaven els ciutadans del municipi era dels més 
baixos de les Illes Balears. 

 
Al mes de novembre passat, les eleccions generals canviaven el panorama 
polític del nostre país i es feia càrrec del govern Central el Partit Popular, qui 
durant la seva etapa d’oposició havia criticat durament qualsevol pujada 
d’impostos i qui durant la campanya electoral havia promès precisament no 
pujar les impostos donat que això suposava dificultar la recuperació econòmica. 

 
No obstant això, poc dies desprès d’assumir la presidència del govern central, 
el president aprovava el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre de 
mesures urgents en matèria pressupostaria, tributaria i financera; que preveia 
entre altres mesures imposar als ajuntaments, fet que suposa una invasió de 
competències inadmissible, l’augment d’un 40% en dos anys de la contribució 
urbana pels béns immobles. 

 
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

 
Con este objetivo, el artículo 8 establece la aplicación transitoria y excepcional 
durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un 
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incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que tiene 
en consideración el año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia 
total de valores del municipio. 

 
De esta forma, y para ponencias anteriores a 2002, el incremento se fija en el 
10 por 100 (y un tipo mínimo del 0,5 por 100 en 2012 y del 0,6 por 100 en 
2013), en la medida en que en estos casos no se produce, a su vez, un 
incremento de la base liquidable, al haber transcurrido más de diez ejercicios 
desde la entrada en vigor de la citada ponencia. En el caso de municipios cuyas 
ponencias hayan sido aprobadas entre 2002 y 2004 el incremento se fija en el 6 
por 100 (y el tipo mínimo en el 0,5 por 100) y en los aprobados entre 2008 y 
2011 el incremento es del 4 por 100. 

 
Sin embargo, se establece que dicho incremento transitorio del tipo del 
impuesto no será de aplicación a los inmuebles residenciales a los que les 
resulte de aplicación una ponencia de valores total aprobada en el año 2002 o 
en un año posterior y que pertenezcan a la mitad con menor valor catastral del 
conjunto de los inmuebles de dichas características del municipio y a los 
municipios cuyas ponencias hayan sido aprobadas entre 2005 y 2007 puesto 
que se elaboraron en un momento de elevados valores de mercado. 

 
A l’esmentat Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre no es preveia la 
possibilitat que els Ajuntaments, que ho considerin, puguin rebaixar el tipus de 
gravamen a aplicar sobre el valor cadastral; tot al contrari anul�la les rebaixes 
aprovades abans de la redacció d’aquest Reial Decret Llei. 
 
Amb aquesta mesura el Govern central impedeix que Ajuntaments com el 
d’Alcúdia pugin complir amb el seu compromís de no augmentar els imposts, 
impedint la independència dels municipis de gestionar els seus recursos. 
 
Molts dels ciutadans d'Alcúdia es troben afectats de forma molt dura per la 
situació econòmica que viu el país i les expectatives de futur són encara més 
desoladores: fet que fa encara més injusta la pujada prevista. 
 
El Grup Municipal Socialista d'Alcúdia considera que l’equip de govern ha de 
prioritzar la recuperació econòmica del municipi; una recuperació que ha d’anar 
de la mà de la reactivació del comerç i del turisme, una recuperació que es fa 
més difícil  amb la retallada d’ingressos als ciutadans i l’augment dels imposts 
municipals. 
  
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Alcúdia presenta per 
a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal, la MOCIÓ relacionada 
amb la proposta per Instar al Govern Central a la modificació del Reial Decret 
Llei 20/2011 de mesures urgents de dia 30 de desembre del 2011 per evitar la 
pujada de l’IBI als Ajuntament que ho considerin adient.    
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PRIMER: L’Ajuntament d'Alcúdia insta al Govern Central a modificar el RDL de 
20/2011 de 30 de desembre de 2011 a fi de que prevegi la possibilitat que els 
consistoris que ho considerin, tinguin la potestat per reduir el coeficient a 
aplicar damunt el rebut de la contribució urbana segons el seu criteri.   

 
SEGON: L’Ajuntament d’Alcúdia donarà trasllat de la present Moció al 
President del Govern, al Ministre d’Economia i al Ministre d’Hisenda, així com 
als diferents portaveus del Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.  

 
Pere Josep Malondra Sánchez 
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”. 
 
La Comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé el Sr. Vallori per destacar que aquest Reial decret suposa 
un atemptat a l’autonomia local i que són decisions que haurien de prendre els 
ajuntaments. Entén que això és una bona mostra que les decisions del Govern 
central ens afecten. Exposa que, malgrat el dèficit que va deixar l’anterior 
Govern central, hi havia una sanitat i una educació universals i que ara es 
veuen retallades ideològiques que transformen drets en serveis que s’han de 
pagar. Conclou que el que es demana es que s’insti a retirar la norma o 
s’apliqui un règim diferent per als ajuntaments sanejats. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Llompart per avançar el vot favorable del 
seu grup a la moció, però amb la intenció de deixar constància que tant el PP 
com el PSOE centrals espolien les Illes Balears a través d’imposts i que aquest 
sucursalisme no ens du enlloc. També deixa constància que, tot i que la pujada 
és imposada per reial decret llei, es tracta del mateix partit polític. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González recorda que quan governava a 
Madrid el partit socialista i espoliava les illes amb imposts, CxI continuava 
governant a l’Ajuntament amb el PSIB-PSOE. 
 
Passada la moció a votació, resulten vuit vots a favor (PSIB-PSOE i CxI), vuit 
en contra (PP) i una abstenció (Sra. Carme Garcia). Sotmesa novament la 
moció a votació es produeix un resultat idèntic a l’anterior. Queda així la moció 
sense aprovar, atès que el vot de qualitat de la Sra. presidenta està en contra. 
 
 
12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la reducció de 
les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. 
 
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 3 de setembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
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“MOCIÓ SOBRE LA REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS I 
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el passat 13 de juliol el Govern d’Espanya va aprovar el RDL 20/2012, 
sobre mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i foment de la 
competitivitat (BOE núm. 168, de 17/7/12), i article 2 del qual disposa la 
reducció de la paga extraordinària de desembre o de la paga addicional de 
complement específic o paga addicional equivalent corresponent a l’esmentat 
mes, i senyala que aquesta reducció té caràcter bàsic, és a dir que és 
d’aplicació obligatòria a tot el personal del sector públic. 
 
Atès que aquest mateix RDL 20/2012, al seu article 4 regula la reducció de la 
paga extraordinària del mes de desembre de 2012 al alts càrrecs de 
l’Administració de l’Estat, sense establir el caràcter bàsic d’aquest article. 
 
Atès que la reducció de la paga extraordinària de Nadal a tot el personal del 
sector públic és d’obligat compliment, mentre que no és d’obligat compliment 
aquesta mateixa reducció en el cas dels alts càrrecs i membres de la 
corporació. 
 
Aquest grup Socialista creu necessari per solidaritat amb els servidors públics, 
que es produeixi l’aplicació de forma efectiva i amb els mateixos efectes de la 
reducció salarial a tots els membre de la corporació i alts càrrecs, tant de la 
corporació com de la resta d’organismes autònoms i resta d’entitats del sector 
públic dependent d’aquest Ajuntament. 
 
 
Per tot això el Ple de l'Ajuntament d'Alcudia ACORDA: 
 
1.- Aprovar la reducció de les retribucions dels regidors i regidores amb 
dedicació exclusiva en un 7%. 
 
2.- Aprovar una reducció de les retribucions dels regidors i regidores que 
perceben indemnitzacions en un 7%. 
 
3.- Deixar sense efecte la pujada de l'IPC en els sous i indemnitzacions dels 
càrrecs politics de l'Ajuntament d'Alcudia realitzada l'1 de gener de 2012. 
 
4.- Que les quanties fruit de la reducció salarial dels punts anteriors 
siguin destinades a polítiques socials. 
 
Pere Josep Malondra Sanchez 
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”. 
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La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé el Sr. Malondra per assenyalar que part d’aquesta moció 
ja està acceptada, perquè la mesura està presa, ja que l’equip de govern va 
manifestar la seva intenció de renuncia a la paga extraordinària, però es 
mantenen les altres propostes per raons de solidaritat. 
 
En el torn de contestació, intervé la Sra. batlessa per avançar el vot en contra 
del seu grup perquè l’equip de govern ja va manifestar la seva intenció. 
 
Passada la moció a votació, resulten nou vots en contra (PP i Sra. Carme 
Garcia) i vuit a favor (PSIB-PSOE i CxI). Atès el resultat, la moció queda sense 
aprovar. 
 
 
13. Execució de la sentència 87/2012, de 24 de febrer de 2012, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de Palma. 
 
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de 
Planejament i Urbanisme de dia 3 de setembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME 
 
 
Atesa la Sentència núm. 87/2012, de 24 de febrer de 2012, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma. 
 
Vist l’informe jurídic emès pels serveis municipals. 
 
En virtut de les atribucions que tenc conferides, PROPÒS elevar a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:  
 
Primer.- Executar en els seus estrictes termes la sentència número 87/2012, de 
24 de febrer de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de 
Palma, recaiguda en les actuacions P.O. 61/2010, promogudes pel Sr. Andrés 
Pascual Femenias, mitjançant la qual s’estima el recurs contenciós 
administratiu interposat contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 14 de gener 
de 2010 que va desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord de 9 
de juliol de 2009 que resolgué l’expedient de demolició incoat amb motiu de la 
realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència i no legalitzats 
consistents en la construcció d’un habitatge de 297,40 m2 i terrasses d’uns 95 
m2, la parcel�la 432 del polígon 6 d’aquest terme municipal. 
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Segon.- En conseqüència, anul�lar i deixar sense efecte els acords del Ple de 
l’Ajuntament de 9 de juliol de 2009 i 14 de gener de 2010 que resolgueren 
l’expedient de demolició DU 10/07. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als interessats i al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca. 
 
Alcúdia, 18 de juny de 2012 
 
El regidor delegat d’Urbanisme 
 
Martí Ferrer Totxo”. 
 
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. president, els membres de 
la Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé el Sr. Ferrer per donar unes breus explicacions i, en 
conclusió, exposa que es tracta principalment d’acatar la sentència judicial 
referida. 
 
No havent-hi debat es passa a votació i el dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
14. Proposta de mesures a aplicar en el marc del Decret Llei 5/2012, d’1 de 
juny. 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’ 
Assumptes socio culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 3 de setembre 
de 2012, que a continuació es transcriu: 
 
“PROPOSTA DE MESURES A APLICAR EN EL MARC DEL DECRET LLEI 5/2012, 
D’1 DE JUNY DE 2012 
 
Atès que, mitjançant el Decret Llei 5/2012, el Govern de les Illes Balears ha 
adoptat mesures de reducció de despesa en matèria de personal al servei de 
les administracions públiques de les Illes Balears i altres institucions 
autonòmiques. 
 
Atès que la Disposició Addicional Vuitena disposa que els òrgans competents 
de les administracions locals de les Illes Balears han d’adoptar els acords 
necessaris per garantir, en l’àmbit de les competències respectives, l’aplicació 
efectiva de mesures equivalents a les que estableix aquest Decret llei. 
 
Atès que les mesures que s’adopten han de tenir un impacte equivalent en les 
administracions locals i és responsabilitat de les persones titulars dels òrgans 
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competents en matèria de personal de cada entitat assegurar-ne l’aplicació 
efectiva i garantir que es compleixi aquesta equivalència. 
 
Atès que aquestes mesures s’adopten amb la finalitat essencial d’assegurar el 
compliment de l’objectiu de dèficit públic per als anys 2012 i 2013 a què es 
refereix la legislació sobre estabilitat pressupostària.  
 
Vistes las matèries que han de ser objecte de negociació, d’acord amb l’article 
37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Atès que la present proposta ha estat negociada en la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament. 
  
Vist l’informe de Secretaria emès en data 6 d’agost de 2012. 
 
Vistes les atribucions que l’article 22 confereix a aquest Ple. 
 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
      

ACORDS 
 
1r.- Suspendre la concessió dels complements retributius lligats a la realització 
de serveis extraordinaris fora de la jornada habitual fins al 31 de desembre de 
2013. Això no obstant, previ informe motivat emès pel responsable de l’àrea 
corresponent  i mitjançant resolució motivada del regidor competent, es podrà 
autoritzar la concessió de complements retributius lligats a la realització de 
serveis extraordinaris fora de la jornada habitual amb ocasió de: actes 
protocol�laris; celebració de festes, fires i esdeveniments culturals; 
intervencions de la policia local; així com qualsevol actuació de caràcter urgent 
i inajornable davant successos sobrevinguts i imprevisibles. 

2n.- Permetre que, fins al 31 de desembre de 2013, el personal funcionari i 
laboral fix pugui sol�licitar la reducció de jornada, fins a un màxim d’un terç, 
amb la reducció proporcional corresponent de retribucions, sempre que no 
afecti les necessitats del servei, apreciades mitjançant una resolució motivada 
de l’òrgan competent. 

3r.- Permetre que, fins al 31 de desembre de 2013, el personal funcionari de 
carrera i el personal laboral fix puguin sol�licitar una excedència voluntària 
especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys, durant la 
qual tindran dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps 
d’excedència a efectes de triennis i grau personal. Durant la vigència d’aquesta 
excedència la persona beneficiària no podrà prestar serveis en el sector públic. 
La concessió de l’excedència estarà supeditada a les necessitats del servei i no 
pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut. 

4t.- Permetre que, fins al 31 de desembre de 2013, el personal funcionari de 
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carrera i el personal laboral fix puguin sol�licitar una llicència especial per a 
assumptes propis amb una durada màxima de sis mesos anuals, sense dret a 
percebre retribucions, durant la qual tindran dret a la reserva del lloc de treball i 
al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal, amb l’obligació de 
cotitzar que correspongui d’acord amb la normativa vigent. La concessió 
d’aquesta llicència, que serà discrecional, estarà supeditada en tot cas a les 
necessitats del servei i no pressuposarà l’autorització per contractar o nomenar 
personal temporal substitut. 

5è.- Impossibilitar que les retribucions del personal al servei dels ens del sector 
públic instrumental superin les fixades a l’Ajuntament per als empleats públics 
amb funcions iguals o similars. 

 
Alcúdia, 30 d’agost de 2012.  
 
 
La regidora delegada de Personal 
 
 
Josefina Linares Capó”. 
 
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé la Sra. Linares per exposar que, una vegada analitzada la 
situació econòmica del consistori, s’han pres les mesures equivalents referides 
que s’han considerat necessàries. Destaca que s’intentarà dur un major control 
de les hores extres tant dels funcionaris com del personal laboral amb la 
implantació d’un règim d’autorització prèvia. També recorda que la proposta va 
ser debatuda a la Mesa de Negociació. 
 
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Malondra per avançar l’abstenció del seu 
grup, tot i estar d’acord amb alguns punts, sobretot pel que fa a l’ampliació dels 
drets dels treballadors. Manifesta la seva estranyesa pel que fa al punt referit a 
la realització d’hores extraordinàries, ja que entén que es podran fer igualment 
amb els corresponents informes. Conclou que no considera aquestes mesures 
com a reductores del dèficit. 
 
En el torn de contestació, pren la paraula la Sra. Linares per exposar que la llei 
obliga a prendre mesures i el que s’ha fet es prendre les que es consideren 
necessàries, atesa la manca de dèficit d’aquest ajuntament. 
 
Passada la proposta a votació, resulten tretze vots a favor (PP, Sra. Carme 
Garcia i CxI) i quatre abstencions. Així, queda aprovada la proposta. 
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15. Proposta de mesures a aplicar en el marc del Reial Decret Llei 20/2012, 
de 13 de juliol, de mesures urgents per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la productivitat. 
 
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’ 
Assumptes socioculturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 3 de setembre 
de 2012, que a continuació es transcriu: 
 
“PROPOSTA DE MESURES A APLICAR EN EL MARC DEL REIAL DECRET 
LLEI 20/2012, DE 13 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS PER A 
GARANTIR L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA 
PRODUCTIVITAT 
 
Vist el que disposa el Reial Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integra en 
el Règim General de la Seguretat social el Règim especial de la Seguretat 
Social dels Funcionaris de l’Administració Local. 
 
Atès que l’article 192 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, permet a les 
administracions públiques millorar directament les prestacions del Règim 
General de la Seguretat social, costejant-les al seu exclusiu càrrec.  
 
Atès que l’article 26 de l’Acord regulador de les condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament d’Alcúdia estableix que en el casos 
d’incapacitat temporal percebrà les prestacions econòmiques que en cada cas 
la Seguretat Social tingui previstes i, complementàriament, l’Ajuntament 
millorarà des del primer dia que es produeixi la baixa d’aquestes prestacions 
fins a arribar al 100% del seu salari ordinari prenent com a base el mes 
anterior. 
 
Atès que l’article 8 del Conveni Col�lectiu per al personal laboral de 
l’Ajuntament d’Alcúdia estableix que qualsevol millora establerta amb caràcter 
general per al personal funcionari, en les matèries a què es refereix aquest 
conveni, ha de ser aplicable al personal laboral que hi està subjecte, amb 
l’acord previ exprés de la Comissió Paritària per a la Interpretació, l’Estudi, la 
Vigilància, la Conciliació i l’Arbitratge. 
 
Atès que l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la productivitat ha 
establert uns límits quant a la possibilitat que cada Administració Pública 
complementi les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el 
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les 
situacions d’incapacitat temporal. 
 
Atès que l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic disposa que seran objecte de negociació, entre d’altres, els 
plans de Previsió Social Complementària, els criteris generals per a la 
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determinació de prestacions socials i pensions de classes passives, i els criteris 
generals d’acció social. 
 
Atès que la present proposta ha estat negociada en la Mesa general de 
Negociació de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 6 d’agost de 2012. 
 
Vistes les atribucions que l’article 22 confereix a aquest Ple. 
 
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
 
     ACORDS 
 
PRIMER.- Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències 
comunes, durant els tres primers dies es reconeixerà un complement retributiu 
fins assolir el 50% de les retribucions que s’estiguin percebent en el mes 
anterior al de causar-se la incapacitat. Des del quart dia fins el vintè, ambdós 
inclosos, el complement que se sumarà a la prestació econòmica reconeguda 
per la Seguretat Social, una vegada sumades ambdues quantitats, en cap cas 
superarà el 75% de les retribucions que corresponguessin a dit personal en el 
mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del dia vint-i-unè, inclòs, es 
reconeixerà una prestació equivalent al 100% de les retribucions que 
s’estiguessin percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. 
 
SEGON.- Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències 
professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social serà 
complementada, des del primer dia, fins assolir el 100% de les retribucions que 
corresponguessin al dit personal en el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat. 
 
TERCER.- En els casos d’hospitalització es reconeixerà un complement 
retributiu fins assolir el 100% de les retribucions de què estiguessim gaudint en 
cada moment.  
 
Alcúdia, 30 d’agost de 2012.  
 
 
La regidora delegada de Personal 
 
 
Josefina Linares Capó”. 
 

La Comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a 
consideració del Ple de l’Ajuntament. “. 
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Seguidament pren la paraula la Sra. Linares per exposar que totes aquestes 
mesures són obligatòries i que únicament s’han de decidir els complements 
retributius en cas d’incapacitat temporal. El que es proposa és pagar els 
màxims que ens permet la llei. 
 
No havent-hi debat es passa a votació i resulten tretze vots a favor (PP, Sra. 
Carme García i CxI) i quatre abstencions (PSIB-PSOE). Atès el resultat, queda 
aprovada la proposta. 
 
 
16. Modificació del catàleg de llocs de treball. 
 
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Assumptes Socioculturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 3 de 
setembre de 2012, que a continuació es transcriu: 
 
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 
 
 
Atès que el funcionari que ocupava la plaça d’auxiliar administratiu de 
plusvàlues (codi 4410 del vigent catàleg de llocs de treball) ha deixat de prestar 
els seus serveis en aquesta corporació. 
 
Atès que l’article 23 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2012, limita la contractació de personal a sectors, funcions 
i categories professionals prioritaris i que afectin el funcionament dels serveis 
públics essencials, i obstaculitza, així, la cobertura de l’esmentada vacant. 
 
Atès que el vigent Conveni col�lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
d’Alcúdia preveu un complement específic destinat a retribuir les condicions 
particulars d’alguns llocs de treball en consideració a la seva especial dificultat 
tècnica, dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat, penositat o 
toxicitat. 
 
Atès que al vigent catàleg de llocs de treball de la corporació existeix una plaça 
d’auxiliar inspector del departament de rendes i exaccions (codi 4321) amb dos 
treballadors assignats. 
 
Atès que el vigent catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia assigna 
la funció de control de plusvàlues a l’Àrea de Rendes i Exaccions. 
 
Atès que l’informe d’intervenció proposa l’assignació de funcions de la plaça 
amb codi 4410 a un dels empleats de l’Àrea de Rendes i Exaccions. 
 
Atès que la present proposta ha estat objecte de negociació amb la Mesa 
General de Negociació d’aquest Ajuntament, d’acord amb l’article 37 de la Llei 
7/2007, de 12 d’ abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
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Atès que l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’ abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, exigeix que els instruments similars a les relacions de llocs de 
treball comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estiguin 
adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.  
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació de data 30 d’agost de 2012. 
 
Vistes les atribucions que l’article 22.2.i) de la Llei Reguladora de Bases de 
Règim Local confereix a aquest Ple. 
 
És per tot això que propòs a aquest Ple l’adopció dels següents  
 
 
             ACORDS 
 
ÚNIC.- Modificar la plaça d’auxiliar inspector del departament de rendes i 
exaccions (codi 4321) del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia, i 
assignar-li un sol treballador i crear la plaça amb codi 4322 amb la següent 
redacció: 
 
“AUXILIAR INSPECTOR DEL DEPARTAMENT DE RENDES, EXACCIONS I 
PLUSVÀLUES 
    (laboral) 
Responsabilitats generals: 
 
- Inspeccionar els establiments en matèria d'autoritzacions i llicències. 
- Liquidació plusvàlues. 
 
Treballs més significatius. 
 
- Assistir en matèria administrativa el responsable de la secció de rendes i 
exaccions. 
- Portar a terme físicament les inspeccions dels establiments, comerços i 
indústries del terme municipal, en matèria de la seva competència, IAE, etc... 
- Control i liquidació de les plusvàlues. 
- Transcriure i donar suport administratiu als seus superiors. 
- Qualsevol altre treball per al qual hagi estat prèviament instruït. 
 
- CODI 4322. 
- Nombre de Treballadors: 1 
- Grup 4. 
- Complement Major dedicació: 2.740,56 euros anuals. 
- Compl. Específic: 4.800,00 euros anuals.” 
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Alcúdia, 21 d’agost de 2012. 
 

 
El regidor delegat d’Hisenda. 

 
 

Juan Luis González Gomila”. 
 
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé la Sra. Linares per explicar la proposta i destacar que el 
complement específic respon a l’assignació de noves tasques al treballador 
afectat. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Llompart per demanar si la Mesa de 
Negociació ha estat d’acord amb la proposta. 
 
La Sra. Linares respon afirmativament. 
 
El Sr. Llompart entén que, sense posar en dubte la capacitat de feina del 
treballador, que ja ha estat suficientment demostrada, per manca d’elements de 
judici la intenció del seu grup és abstenir-se, tot i que és bo que la Mesa de 
Negociació estigui d’acord amb la proposta. 
 
Passada la proposta a votació, resulten tretze vots a favor (PSIB-PSOE, PP i 
Sr. Carme Garcia) i quatre abstencions (CxI). Així, queda aprovada la proposta. 
 
 
17. Moció que presenta el Grup Municipal Convergència per les Illes a 
favor que la relació de llocs de feina de l’Ajuntament fixi el coneixement 
de la llengua pròpia com a requisit. 
 
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’ 
Assumptes Socioculturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 3 de setembre 
de 2012, que comprèn la moció presentada pel Grup Municipal Convergència 
per les Illes amb l’esmena presentada pel Grup Municipal Popular i la Regidora 
no adscrita Sra. Maria del Carme Garcia Cerdà, i que seguidament es transcriu: 
 
“MOCIÓ A FAVOR QUE LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA DE 
L’AJUNTAMENT FIXI EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA COM A 
REQUISIT 
 
Vist que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears declara: a) A l’article 4.1 que 
“La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la 
castellana, el caràcter d’idioma oficial”; b) A l’article 4.2, estableix que “Tots 
tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per 
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causa de l’idioma”, c) A l’article 4.3 ordena ben clar que “Les institucions de les 
Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les 
mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions 
que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets 
dels ciutadans de les Illes Balears.”. 
 
Vist que al Parlament de les Illes Balears es troba en tramitació o, si s’escau, 
un pic es debati aquesta Moció ja s’haurà aprovat, un projecte de Llei de 
modificació de la Llei 3/2007 de la Funció Pública. Projecte que tot i establir que 
el coneixement de la llengua pròpia de les Illes balears per accedir a la funció 
pública en general serà considerat un mèrit i no un requisit, també estableix 
que a la relació de llocs de treball de manera motivada es pot exigir com a 
requisit aquest coneixement. 
 
Vist que la idiosincràsia del nostre municipi i de les Illes Balears, fa que 
convengui garantir que tots els empleats públic que fan feina a l’Ajuntament 
dominin les dues llengües oficials, exigència de domini (requisit) que a més és 
l’única manera de realment aconseguir la igualtat plena de les dues llengües 
com exigeix el nostre Estatut d’autonomia. Atès que si una de les dues llengües 
és un requisit i l’altra és un mèrit, és evident que no se les situa en un plànol 
d’igualtat. En conseqüència correspon fixar de forma específica i especial el 
coneixement de la llengua catalana com a un requisit per accedir a la condició 
d’empleat públic a l’Ajuntament, d’acord amb la Relació de Llocs de Treball, i 
procedir a la corresponent motivació acurada. Exigència que a més permetrà 
donar efectivitat al dret de tot administrat a ser atès en qualsevol dels dos 
idiomes oficials. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament d’Alcúdia acorda que al Catàleg de Llocs de feina es 
determinarà individualment i motivadament quines places de manera 
consensuada entre tots els grups polítics municipals tindran exigència de 
coneixement del català ateses les característiques sociolingüístiques del nostre 
poble. En qualsevol cas serà requisit (a part dels supòsits que ja preveu la Llei 
de funció pública 3/2007), a totes aquelles places que impliquin tasques 
administratives. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Alcúdia acorda que no es convocarà cap plaça ni lloc 
de feina fix o interí o de duració determinada en que, d’acord amb la legalitat, 
s’exigeixi com a requisit el coneixement dels 2 idiomes oficials en els supòsits 
establerts al catàleg del llocs de feina. 
 
Tercer.- L’Ajuntament d’Alcúdia acorda garantir que els ciutadans que s’adrecin 
a l’administració pública podran ser atesos indistintament en les dues llengües 
oficials. 
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Quart.- L’Ajuntament d’Alcúdia acorda que tots els topònims del nostre municipi 
mantindran la seva versió en llengua catalana com a única oficial. 
 
Grups Municipals Convergència per les Illes, Partit Popular i Regidora no 
adscrita Maria del Carme Garcia Cerdà. 
 
18 de juliol i 3 de setembre de 2012.” 
 
La Comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta amb 
l’esmena incorporada a consideració del Ple de l’Ajuntament”. 
 
Seguidament intervé el Sr. Bonnín per destacar que la intenció de la moció és 
garantir el coneixement de llengua a tots els llocs de feina i que els ciutadans 
puguin ser atesos indistintament en qualsevol de les dues llengües oficials 
quan es dirigeixen a l’Administració. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Malondra per manifestar el suport del seu 
grup a qualsevol proposta que defensi la nostra llengua. 
 
Finalment intervé la Sra. batlessa per agrair el talant dialogant del grup 
municipal CxI i de la regidora no adscrita Sra. Carme Garcia per assolir una 
moció conjunta com aquesta. 
 
No havent-hi debat es passa a votació i la moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
18. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista instant al Govern 
d’Espanya a la reobertura de registres d’assignació d’energies 
renovables. 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de 
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 3 de setembre de 2012, 
que a continuació es transcriu: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  INSTANT AL 
GOVERN D'ESPANYA A LA REOBERTURA DE REGISTRES D'ASSIGNACIÓ 
D'ENERGIES RENOVABLES. 
 
    EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
L'entrada en vigor del RDL 1/2012, de 27 de gener, pel qual es procedeix a la 
suspensió dels procediments de pre-assignació de retribució i a la supressió 
dels incentius econòmics per a noves instal�lacions de producció d'energia 
elèctrica a partir de cogeneració, fonts d'energia renovables i residus, ha 
suposat un canvi en l'estratègia de política energètica que ha desenvolupat el 
nostre país durant els últims anys. 
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El sector de les energies renovables ha crescut durant els últims anys 
exponencialment, generant milers de llocs de treball i un important 
desenvolupament tecnològic que ha estat exportat a altres països, la qual cosa 
ens ha convertit en una potència mundial en el desenvolupament d'aquest tipus 
d'energia i de la sostenibilitat en matèria energètica. D'acord amb les dades de 
Xarxa Elèctrica, l'any 2011, el 33% del consum d'energia al nostre país s'ha 
cobert mitjançant energies renovables. 
 
La moratòria a les renovables, a més de ser un error estratègic evident, suposa 
una garrotada per al desenvolupament de molts territoris que, per les seves 
característiques, disposaven encara d'un gran potencial per a l'aprofitament de 
fonts d'energia sostenibles que generen, a més, un important nombre 
d'ocupacions en una època en la qual pocs sectors industrials ho fan. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista insta al Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia a 
l'adopció dels següents acords:  
 
 
1.- Instar al Govern d'Espanya a reobrir en tres mesos, el registre de pre-
assignació de biomassa en condicions similars a les existents amb anterioritat 
al RDL 1/2012; en sis mesos, obrir el registre de pre-assignació d'energia eòlica 
per a posades en funcionament a partir de 2014; en nou mesos, obrir el registre 
de pre-assignació d'energia termosolar per a posades en servei a partir de 
2014, i a engegar en sis mesos la normativa que possibiliti el autoconsum 
d'energia fotovoltaica produïda en coberta per a les famílies i les petites 
empreses. 
 
2.- L’Ajuntament d’Alcúdia donarà trasllat de la present Moció al President del 
Govern, al Ministre d’Economia i al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, així com als diferents portaveus del Grups Parlamentaris del Congrés 
dels Diputats.  
 
Pere Josep Malondra Sánchez 
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE” 
 
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del 
Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament intervé la Sra. batlesa per proposar al grup municipal socialista 
l’ajornament del debat de la moció presentada per un proper ple, atès el seu 
contingut tècnic, que exigeix un acurat estudi per formar-se un judici de valor. 
 
El Sr. Malondra manifesta estar d’acord, tot i que entén que la moció es va 
presentar amb suficient antelació. 
 
L’ajornament de la moció sol�licitada s’aprova per unanimitat. 
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19. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per rebutjar les 
mesures adoptades pel Govern de l’Estat al RDLL 20/2012, de 13 de juliol. 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de 
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 3 de setembre de 2012, 
que a continuació es transcriu: 
 
“MOCIÓ DE REBUIG A LES MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE 
L’ESTAT AL RDLL 20/2012, DE 13 DE JULIOL 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La crítica situació de l’economia espanyola i la manca de confiança en la 
política econòmica del Govern espanyol han conduït a aquest a l’aprovació del 
Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquest Reial Decret representa 
un atac a les classes mitjanes i als treballadors d’arreu de l’Estat, en particular 
la pujada dels tipus general de l’IVA del 18 al 21%, la reducció de la prestació 
per a persones aturades del 60% al 50% a partir del 6è mes, l’eliminació de la 
paga extra del funcionariat i la reducció del 30% del nombre de 
regidors/regidores municipals de l’Estat, entre d’altres, no fan més que agreujar 
l’estancament de l’economia. 
 
A més, i pel que afecta a les Illes Balears, en contra de les promeses electorals 
del PP de reduir l’IVA turístic del 8 al 4%, aquest ha passat del 8 al 10%, en 
plena temporada turística no només suposa un frau polític de primer ordre, sinó 
que és un maltractament a un sector fonamental de la nostra economia. 
 
El Govern d’Espanya tracta de justificar la necessitat de les mesures que 
s’adopten en aquest Reial Decret acusant els qui cobren ajuda per desocupació 
de no estar motivats a cercar treball, als funcionaris se’ls tracta de privilegiats, 
als ciutadans en general se’ls considera defraudadors per no pagar IVA, als 
pensionistes d’utilitzar medicaments que no necessitenb i així aconsegueixen 
dividir la societat com si la ciutadania en general fos la culpable de la situació 
en què ens trobam, quan realment es deu a l’avarícia d’uns pocs poderosos. 
 
Totes aquestes mesures provoquen indignació popular per a al seva evident 
injustícia i qui ho paga són els col�lectius que no són els culpables d’aquesta 
situació 
 
Els ajuntaments, a més, han estat especialment afectats i culpabilitzats pel 
Govern central. Aquest ha adoptat un seguit de mesures que qüestionen el 
model de democràcia municipal existent a Espanya des de 1978. Ans al 
contrari, els ajuntaments són l’administració més propera al ciutadà i, per tant, 
els primers que hauran de fer front a les necessitats socials creades per la crisi 
econòmica. 
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Per tot això el Ple d'Alcúdia ACORDA: 
 

1. L’Ajuntament d'Alcúdia rebutja les mesures adoptades pel govern 
d'Espanya contra els espanyols Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat.  

 
2. L’Ajuntament d'Alcudia constata que tant les mesures adoptades pel 

Govern d'Espanya, com la passivitat del Govern de les Illes Balears, 
aprofundiran l'actual situació de crisi econòmica en perjudici dels sectors 
més febles de la societat. 

 
3. L’Ajuntament d'Alcudia tot i no estar d’acord amb aquestes mesures, 

insta el Govern Central que permeti als ajuntaments destinar les partides 
de l’eliminació de la paga extraordinària de desembre dels funcionaris i 
l’equivalent dels polítics, a finalitats socials. 

 
Pere Josep Malondra Sanchez 
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE” 
 
La Comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del 
Ple de l’Ajuntament.”. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Vallori per explicar la moció. Destaca que 
es tracta de fer tornar enrere el Reial Decret referit. Entén que es deu al 
començament del rescat de la banca i perjudica greument els ciutadans. 
Destaca la pujada de l’IVA, la reducció de les prestacions per als aturats i per a 
persones amb dependència, l’eliminació de d’una paga extraordinària al 
personal de l’Administració i la reducció de càrrecs polítics. Conclou que tot 
això suposa, entre altres coses, menys democràcia i demana la retirada del 
reial decret llei. 
 
En el torn de contestació, el Sr. Gonzàlez demana que el Sr. Vallori retiri el 
darrer comentari, ja que el seu partit vol la democràcia que hem tingut fins ara. 
També diu que hi havia més càrrecs polítics durant l’anterior govern estatal i 
que si el Sr. Zapatero hagués complit la seva promesa electoral de plena 
ocupació no ens trobaríem en aquesta situació. 
 
En el torn de rèplica el Sr. Vallori entén que legislar mitjançant decret llei és el 
que suposa menys democràcia. També diu que el que demana el seu grup és 
la reducció de càrrecs electes i que, si el que es redueix és el nom de regidors, 
a ajuntaments com el nostre això es pot fer inviable.  
 
En el torn de contestació, el Sr. González diu que és difícil però si hi ha voluntat 
es pot fer i nosaltres treiem l’Ajuntament endavant amb nou regidors. Entén que 
democràcia és que governi qui decideixi el poble i així es fa. 
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Seguidament pren la paraula el Sr. Llompart per avançar que el seu grup està 
d’acord amb la moció. Comenta que es va prometre baixar l’IVA i s’ha pujat i 
torna a destacar que les decisions que es prenen a Madrid són alienes a la 
realitat de les nostres illes. 
 
Passada la proposta a votació, resulten nou vots en contra (PP i Sr. Carme 
Garcia) i vuit a favor (PSIB-PSOE i CxI). Atès el resultat de les votacions, la 
moció queda sense aprovar 
 
 
II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
 
1. Decrets de Batlia. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra. batlessa dóna 
compte succintament dels Decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i 
que es corresponen a la relació des del núm. 838/2012, de data 3 de juliol de 
2012,  fins al núm.  1.102/2012, de data 6 de setembre de 2012.  
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
 
2. Precs i  preguntes 
 
Abans de passar al torn de precs i preguntes el Sr. Malondra demana si es 
podria debatre una moció presentada avui dematí. 
 
La Sra. batlessa entén que no s’ha presentat amb la suficient antelació com per 
poder conèixer-ne el fons.  
 
El Sr. Malondra entén que el tema és prou important i afecta el nostre municipi. 
Apunta que ja es va tractar a la FELIB, on hi va assistir ja un representant del 
partit popular. 
 
Passada la proposta d’incloure la moció per via d’urgència, resulten quatre vots 
a favor (PSIB-PSOE), vuits vots en contra (PP) i cinc abstencions (CxI i Sra. 
Carme Garcia). Atès el resultat de la votació, no es dóna la majoria absoluta 
necessària per incloure la moció per via d’urgència. 
 
Grup municipal de Convergència per les Illes 
 
1) El Sr. Bonnín pregunta sobre la situació de la planta depuradora. 
 
R (Sr. Gonzàlez): Estam reiterant la urgència de rebre els doblers per 
escometre les obres necessàries, però encara no ha arribat el finançament.  
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El Sr. Bonnín anuncia que continuarà demanant sobre aquest tema perquè és 
preocupant i ja ha passat massa temps. 
 
2) El Sr. Bonnín pregunta perquè no s’han fet obres enguany, si tenim en 
compte el pressupost existent per a aquesta àrea.  
 
R (Sra. batlessa): Ara que ja ha passat l’estiu, i per recomanació dels tècnics, 
es posaran en marxa una sèrie d’obres, com la reforma de la policia local. 
 
El Sr. Bonnín entén que n’hi ha moltes altres. 
 
R (Sra. batlessa): Els projectes estan fets i es duran a terme. Procurarem 
agilitzar les obres. 
 
3) La Sra. Oneto pregunta perquè des de dia 3 de juliol no arriben a l’oposició 
els registres de sortida. 
 
El Sr. Vallori diu que al seu partit si que els arriben, però que ja no s’entreguen 
per correu electrònic, sinó que es treuen en paper i es deixen a les palanganes. 
 
R (Sra. batessa): Fas bé de dir-ho, deman disculpes i els responsables miraran 
què és el que ha passat. 
 
4) La Sra. Oneto prega que s’avisi el seu grup de tots els actes o recepcions 
que es facin a l’Ajuntament. 
 
R (Sra. batlessa): Es recull el prec.  
 
5) El Sr. Cantalapiedra pregunta sobre les subvencions per als clubs esportius 
d’aquesta temporada 2012-2013 i si estan fetes les bases. 
 
R (Sr. Vera): Les bases estan fetes i seran les mateixes de l’any passat. Per 
evitar els malentesos d’altres anys el regidor d’Hisenda tornarà a explicar les 
bases en el mes d’octubre. 
 
6) El Sr. Llompart prega que es faci net a diverses zones que sembla que ho 
necessiten i també que s’estigui més al damunt dels venedors ambulants 
il�legals, perquè hi ha ciutadans que han rebut amenaces d’alguns d’aquests. 
 
R (Sra. batlessa): Respecte del segon prec, enguany hem rebut reforços de la 
Guàrdia Civil i s’ha fet una forta campanya de la Policia Local, amb nombroses 
actuacions. Es tracta de millorar la nostra imatge davant el turisme. 
 
Seguidament intervé el Sr. Malondra per adherir-se al prec, que ja havia previst 
el seu grup i evitar repetir-se. Demana que s’intenti abolir aquest tipus 
d’activitat. 
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R (Sra. batlessa): Així ho feim, tot i que és molt difícil abolir-la per complet. 
 
7) El Sr. Llompart, amb relació a la pressió fiscal del nostre municipi, recorda 
que el Sr. González va dir que a les darreres legislatures va ser d’un 17%; que 
el  grup de CxI no estava d’acord amb aquesta afirmació i que per això s’ha 
demanat un certificat que demostra que era d’un 7% aproximadament. 
 
R (Sr. González): El vostre grup va dir que havíem fet la major pujada 
d’imposts. Nosaltres hem fet les pujades obligatòries per la llei. Vosaltres vàreu 
fer la gran pujada voluntària. 
 
El Sr. Cantalapiedra recorda que una cosa és la recaptació i una altra la pressió 
fiscal. Diu que la pressió des de 2007 a 2011 ha estat aproximadament d’un 
7%. Ara de 2011 a 2013 la pressió, quant a les contribucions, serà d’un 25%. 
 
R (Sr. González): Els ingressos de 2007 eren molt diferents als actuals i tot i 
així es va fer una pujada voluntària. 
 
El Sr. Llompart recorda que teníem els tipus impositius més baixos de l’illa. 
Entén que no hem de mesclar la pressió fiscal amb la recaptació i els 
ingressos. No sap si les dades que va donar el Sr. González, que considera 
errònies, es varen donar així per desconeixement o intencionadament.  
 
R (Sr. González): Hi ha molts d’indicadors de pressió fiscals que surten a totes 
les escoles d’economia i aquestes dades no són ni errònies ni falses. No accept 
que es digui que maneig les xifres de forma perversa.  
 
El Sr. Llompart considera que només hi ha una forma de determinar la pressió 
fiscal i les altres son errònies.  
 
R (Sr. Gonzàlez): Els indicadors que jo vaig emprar són perfectament legals. 
 
 
Grup municipal Socialista 
 
1) El Sr. Vallori prega, com ja ha fet la Sra. Oneto, que s’avisi els grups de 
l’oposició quan hi hagi recepcions i altres actes a l’Ajuntament. També pregunta 
sobre un decret en el que s’assignen productivitats durant el primer semestre al 
personal funcionari, excepte un cas que pertany al personal laboral. 
 
R (Sra. Linares): No sé a quin decret et refereixes, però en acabar la sessió ho 
podem mirar.  
 
2) El Sr. Malondra pregunta al Sr. González sobre l’auditoria de l’Ajuntament. 
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R (Sr. González): Hem fet un informe comptable de 2007 a 2012 que es 
presentarà el proper dimarts a les 10:00 a la sala de plens, que ens donarà 
més informació que l’auditoria.  
 
3) El Sr. Malondra pregunta sobre una obra del carrer de Pol�lentia que du molt 
de temps aturada amb una grua que preocupa als veïnats.  
 
R (Sr. Ferrer): Ho estan mirant els serveis jurídics de l’Ajuntament, igual que 
altres grues que també romanen aturades. 
 
El Sr. Malondra prega que es vagi informant sobre aquesta problemàtica. 
 
R (Sr. Ferrer): Es recull el prec. 
 
4) El Sr. Malondra pregunta sobre una subvenció per fires que sembla que s’ha 
perdut. 
 
R (Sr. González): Es demanarà a l’àrea corresponent.  
 
5) El Sr. Malondra pregunta què va passar amb l’adjudicació de les barres de la 
festa romana, perquè, tot i que va ser encertat treure-les a subhasta, el risc i 
ventura de l’explotació és de l’adjudicatari i el fet que no vagi bé no pot justificar 
una adjudicació directa en la següent festa. 
 
R (Sra. Amer): Per primera vegada es va decidir subhastar les barres i, atès 
que l’explotació va anar malament, es va considerar justa aquesta solució. 
 
El Sr. Malondra manifesta estar en desacord que s’actuï així i demana que 
consti en acta. 
 
6) El Sr. Malondra pregunta sobre una factura, que ja va demanar a l’anterior 
ple.  
 
R (Sra. Amer): El dossier que l’explica està a la vostra disposició. 
 
El Sr. Malondra demana que es donin unes breus explicacions davant el ple 
quan sigui possible i prega que, atesos els resultats d’aquest servei, ens tornin 
els doblers. 
 
R (Sra. Amer): D’acord. 
 
7) El Sr. Malondra prega, atès que es vol fer un llista d’empreses alcudienques 
que vulguin fer feina amb l’Ajuntament, es faci el mateix a l’Àrea de Cultura, 
encara que s’ampliï a totes les empreses de l’illa o de la nostra Comunitat 
Autònoma. 
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R (Sra. Amer): A les festes de Sant Pere més de quaranta proveïdors se’n 
varen beneficiar. Totes les empreses alcudienques a les que he pogut donar 
feina els l’he donada, però si hi una empresa que soluciona els problemes i 
dóna riquesa al municipi es guanya la meva confiança, sobretot si es fa a bon 
preu. Sempre funcion amb pressuposts.  
 
Finalment intervé el Sr. González per recordar que durant l’anterior legislatura 
hi va haver certs esdeveniments que no varen anar gaire bé i des de l’oposició 
no es va demanar que es tornessin els doblers, ja que el servei s’havia prestat, 
independentment que l’acolliment del públic fos més o menys bo. 
 
El Sr. Malondra creu necessari mirar-ho bé i així ho prega. 
 
R (Sr. González): Es farà arribar l’informe que s’adjuntava amb la factura. 
 
    

.../... 
 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. Batlessa aixeca la sessió, de 
la qual cosa com a Secretari, don fe. 
 
 
Vist i plau 
La Batlessa 
  
        
Coloma Terrasa Ventayol 
 
 
 
 


