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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 21 
D’AGOST DE 2014 
 
NÚM: 10 
DATA: 21/08/2014 
CARÀCTER: ordinària  
COMENÇA: 11:08 h. 
ACABA: : 13:55  minuts    
Lloc: Sala de sessions 
 
 
 
Assistents: 
 
 
Batlessa:     Coloma Terrasa Ventayol 
 
Tinents de Batlessa :  Juan Luis González Gomila 
     Maria del Carme Garcia Cerdà  

Àngela Amer Mir 
     Josefina Linares Capó 
      
Regidors:    Mateu Salort Bonafè 
     Laura Serra Martín  

Gaspar Vera Mills 
     Miquel A. Llompart Hernàndez 

Joaquín Cantalapiedra Aloy 
Beatriz Oneto Carmona 

     Domingo Bonnín Daniel 
     Pere J. Malondra Sànchez 
     Sofia Fernández Roldán 
     Guadalupe Alaminos García 
     Joan Gaspar Vallori Guayta  
     Martí Ferrer Totxo (*) 
 
    
INTERVENTORA:   Caterina Crespí Serra 
 
SECRETARI:    Joan Seguí Serra 
 
 
 
 
(*)   El Regidor Sr. Martí Ferrer Totxo s’incorpora a la sessió mentre es tracta el 
punt núm. 5 del ordre del dia. 
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A Alcúdia, el dia 21 d’agost de dos mil catorze quan són les 11:08 hores, es 
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt 
anotats, a fi de dur a terme una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la 
presidència de la batlessa Sra. Coloma Terrasa Ventayol i assistits per la 
interventora Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari de la corporació, el Sr. 
Joan Seguí Serra, que dóna fe de l’acte. 
 
 
Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució vàlida 
del Ple, la Sra. Batlessa declara oberta la sessió.  
 
Seguidament es passen a debatre els punts de l’ordre del dia següents: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
I. Part resolutòria 
 
1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de 
dia 19 ade Juny de 2014. 
 
2. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de 
dia 17 de Juliol de 2014. 
 
3. Examen proposta aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 5/2014. 
 
4. Examen proposta modificació de crèdit 10/2014 per suplement de crèdit 
finançat amb baixa 
 
5. Examen proposta aprovació Compte General exercici 2013. 
 
6. Examen proposta aprovació massa salarial personal Laboral del sector 
públic local d’aquesta Corporació de l’exercici 2014. 
 
7. Examen expedient Elecció Jutge de Pau titular i Substitut. 
 
8. Examen proposta aprovació de les instruccions aplicables als contractes de 
serveis i de gestió de Serveis Públics. 
 
9. Examen aprovació Moció que presenta el Grup Municipal PSOE sobre instar 
a la compra de bust de l’emperador August. 
 
10. Examen aprovació Moció que presenta el Grup Municipal PSOE sobre 
condemna dels atacs militars i la vulneració dels drets humans a la franja de 
Gaza. 
 
11. Propostes i mocions d’urgència 
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II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació. 
 
1. Decrets de Batlia. 
 
2. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple 
de dia 19 de Juny de 2014. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la senyora batlessa 
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular 
cap observació a l’acta de dia 19 de Juny de 2014. 
 
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió i s’aprova 
per unanimitat. 
  
2. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple 
de dia 17 de Juliol de 2014. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la senyora batlessa  
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a 
l’acta de dia 17 de Juliol de 2014. 
 
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i 
s’aprova per unanimitat. 
 
3. Examen proposta aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 
5/2014. 
 
Es presenta la Proposta del Regidor d’Hisenda de dia 12 d’agost de 2014, la 
qual diu: 
 
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentada a l’aprovació del Ple, amb  imports de 
9.024,69 euros 

 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 12 d’agost de 2014. 
 
PROPÒS: 
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Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentada a l’aprovació del Ple, amb un import  de 
9.024,69 euros i , que s’adjunten com a annex. 
 
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent. 
 
Tercer.-Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient 
corresponent, prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se als 
interessats.” 
 

INTERVENCIONS: 
 
No hi ha cap comentari 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els 
acords que hi són proposats. 
 
 
4. Examen proposta modificació de crèdit 10/2014 per suplement de crèdit 
finançat amb baixa 
 
Es presenta la Proposta del Regidor d’hisenda de dia 6 d’agost de 2014, la 
qual diu: 
 
“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més 
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i 
urgents. 
 
Vista la proposta de la regidora de sanitat i fires Carme Garcia. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de sanitat Manuel Saura. 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 6 d’agost de 2014. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 10/2014 que consta 
de les parts següents: 
 
Suplement Crèdit finançat amb baixa: 
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses: 
 
Org. A Eco. DESCRIPCIÓ  AUGMENT 
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desp. 

FI 431 226080  SA FIRA 40.000,00 

 
Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses: 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ  DECREMENT 

SA 313 624003 ADQUISICIO FURGONETA 40.000,00 
 
 
Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 
169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals 
s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un 
mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient 
s’entendrà definitivament aprovat.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El regidor Pere Malondra pren la paraula per afirmar que el seu grup votarà 
que no a la modificació de crèdit presentada. Explica que aquests doblers 
s'haurien de destinar a Benestar Social o Educació però que troben incorrecte 
que es destinin a Fires. Avança que quan es parli del compte general 
aprofundirà més en el pressupost de Fires, que mai no es compleix. 
 

La regidora Carme Garcia pren la paraula per explicar que la furgoneta que es 
va cedir a la Residència estava amb males condicions per traslladar els 
usuaris del centre de dia, i així ho havien manifestat els seus responsables 
diferents vegades. Afegeix que varen estar intentant arreglar aquesta situació 
perquè al Plec de condicions que es va signar (en llegeix dues frases) hi havia 
literalment “són obligacions de l’Ajuntament posar a disposició de l’adjudicatari 
els mitjans suficients i necessaris per a la bona prestació del servei” i encara 
“L’Ajuntament està obligat a fer cessió a l’adjudicatari del vehicle de què 
disposa per realitzar el servei de transport del centre de dia i anirà a càrrec de 
l’adjudicatari el seu manteniment i el seu consum.” Continua explicant que els 
adjudicataris varen suposar que la furgoneta estava en bones condicions vista 
que l'Ajuntament la feia servir per a les mateixes funcions. Esmenta també la 
regidora un informe del 2010 en què s'assegura que aquest vehicle no 
passava la ITV perquè no tenia els ancoratges que pertocaven. A aquest fet 
atribueix una sèrie d'accidents que hi va haver, afirma que essent ella regidora 
n'hi ha hagut tres. Encara explica que el 2006 i el 2010 es varen fer 
adaptacions a la furgoneta dues vegades però no es varen homologar els 
ancoratges. Davant la insistència de la Residència per les males condicions de  
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la furgoneta, el secretari passat va fer un informe en el qual plantejava l'opció 
de comprar-ne una de nova o que l'empresa de la Residència denunciàs 
l'Ajuntament. Després hi ha hagut el canvi de secretari i un advocat ha fet un 
nou informe en què es diu que aquesta despesa és impròpia, i per tant encara 
que no hi està d'acord no es podrà fer. Acaba la regidora explicant perquè 
aquest crèdit se'n va a Fires: assegura que fins ara s'havien pagat una sèrie 
de despeses de Fires a través d'Emsa i a partir d'ara no es podrà fer, que a 
més s'ha fet una fira nova el 2014, la Fira d'Abril, que ha costat 15000 euros i 
també que hi ha una factura encara d'una fira de la legislatura passada de 
7000 euros. Dóna informació del cost dels darrers anys de Fires, l’any 2010, 
89000 euros, el 2011, 72000 euros, l’any 2012, 52000 euros i l’any passat, 
111.000 euros perquè era el 25 aniversari de la Fira, es va fer una gran 
inversió en subvencionar tots els comerços d’Alcúdia, i va ser una Fira molt 
especial. Finalment fa la consideració que el poble d'Alcúdia es beneficia molt 
d'aquests esdeveniments i el pressupost de Benestar Social no ho ha de 
mester. 

El regidor Malondra torna prendre la paraula i afirma que de tota la intervenció 
de la regidora de Sanitat només hi ha un 5% que faci referència a l'ordre del 
dia i pronostica per això que el Ple s'allargarà molt. Explica que hi ha un 
informe que diu ben clar quina era la intenció de l'Ajuntament en el moment de 
cessió de la furgoneta, afegeix que l'empresa adjudicatària hauria pogut no 
admetre-la, i considera un absurd i una pèrdua de temps retreure gestió 
passada i problemes passats que llavors l'oposició no va considerar que ho 
fossen, que quan han deixat de ser problema la regidora de Sanitat els hi 
converteix. En l'informe de què parla diu que hi ha literalment (ho llegeix) “Si 
hagués estat intenció de l’Ajuntament comprometre's a substituir el vehicle 
amb el qual es comptava davant qualsevol contingència així hauria estat 
inclòs.” Per tant estava ben clar el sentit del que s’havia posat al Plec de 
condicions: nosaltres deixàvem de tenir la necessitat d’aquesta furgoneta i els 
vàrem dir que si la volien els la cedíem, però havien de fer el manteniment i de 
pagar totes les despeses que hi tenguessin a veure. Encara assegura que el 
compromís de la regidora amb l'empresa adjudicatària de pagar la furgoneta 
ha topat amb l'informe tècnic que és del parer que aquesta despesa no 
correspon a l'Ajuntament. Sobre els Plecs de condicions de l'adjudicació 
afirma que estaven tan ben fets que de llavors ençà han servit de model a 
altres llocs.  

La regidora Carme Garcia contesta la intervenció anterior afirmant que no ha 
dit que els Plecs de condicions es fessin amb molta pressa sinó que la 
inauguració del centre de dia es va fer amb molta de pressa. Assegura que 
així com el regidor Malondra té aquest informe ella en té d'altres del tècnic de 
Sanitat i del secretari anterior que tenien un parer a favor de fer la despesa. 
No s'ha feta pel canvi de parer tècnic. Acaba insistint que s'han traslladat els 
padrins durant 10 anys amb males condicions i prova d'això són els accidents 
que hi va haver. 
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El regidor Malondra no està d'acord amb l'afirmació anterior i afirma que no hi 
va haver cap incident mai derivat de la gestió. Es varen donar les solucions 
adequades als problemes d'aquell moment. Considera que la regidora Garcia 
no pot continuar dient que ella l'hauria comprada. El regidor Malondra 
considera que la furgoneta s'ha de comprar, l'ha de comprar l'empresa 
adjudicatària. 

La regidora Carme Garcia intervé per mostrar escepticisme sobre les 
condicions d'homologació de la furgoneta utilitzada. 

Intervé el regidor Miquel Llompart explicant que havien vengut al Ple amb la 
intenció d'abstenir-se en aquest punt però després d'haver vist la justificació 
que ha fet la regidora Garcia de la modificació de crèdit finalment s'oposaran 
perquè ha defensat el canvi d'una manera inadequada. Afegeix que ja acaba 
la legislatura i l'única manera de defensar-se de la regidora és que els altres 
ho varen fer malament. 

La regidora Garcia insisteix que té l'informe del tècnic de Sanitat en el qual 
afirma que s'ha de comprar una furgoneta per substituir l'existent que estava 
en mal estat. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, resulten 
vuits vots a favor (7+PP i 1+Sr. Carme Garcia) i vuit en contra (4 PSOE + 4 El 
Pi). Atès que s’ha produït un empat, es sotmet  novament la proposta a votació 
i es produeix el mateix resultant anterior. Atès el vot de qualitat de la Sra. 
Presidenta, aquesta declara que queda aprovada la proposta abans descrita, 
amb els acords que hi són proposats. 
 
5. Examen proposta aprovació Compte General exercici 2013. 
 
Es presenta la Proposta del Regidor d’hisenda de dia 12 d’agost de 2014, la 
qual diu: 
 
“Vist l’expedient del compte general de l’exercici 2013 conformat per la 
intervenció municipal, d’acord amb l’establert als articles 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 
20 de juny de 2014. 
Atès que un cop efectuada l’exposició al públic, mitjançant anunci al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears núm. 88, de data 28/06/2014, no s’hi han formulat 
reclamacions, al�legacions ni observacions. 
 



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 

 
 

 8 

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 2013 que comprenen, a més del de la Corporació, el dels 
Patronats Municipals d’Esports, de Música i d’Alcúdia Ràdio, així com el de 
l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A. 
 
Segon.- Remetre el compte general aprovat pel Ple a la Sindicatura de comptes 
de les Illes Balears per a la seva fiscalització, d’acord amb l’establert a 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.” 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que quan es tracta aquest punt, a les 11.40 
hores, s’incorporen a la sessió el regidor del Grup Municipal del Partit Popular 
Sr. Martí Ferrer Totxo 
 
INTERVENCIONS: 
 
Pren la paraula el regidor Joan Lluís González per fer una exposició general 
sobre els documents i les xifres que presenta. Entre les grans quantitats que 
dóna hi ha l’Estat de liquidació del pressupost del 2013, de despeses i 
d’ingressos. Fa un repàs del resultat de les despeses i dels ingressos per 
capítols. Hi ha hagut uns majors ingressos de devers 5 milions d’euros i un 
estalvi relacionat amb la regla de la despesa de al voltant de 3.100.000 euros. 
Explica que hi ha un romanent de tresoreria de al voltant de 26.267.000 euros, 
dels quals devers 18 milions són quantitats de deutors, i finalment un resultat 
patrimonial de 10 milions d’euros d’estalvi. Després d’haver exposat les 
quantitats arrodonides explica que l’equip de govern de l’Ajuntament s’ha 
trobat molt condicionat a l’hora d’executar el pressupost per la normativa 
imposada pel Govern Central. Afegeix que la situació econòmica de 
l’Ajuntament era bona, i per tant no hauria estat necessari que ens aplicassin 
les diferents mesures: ni la regla de la despesa, ni haver d’aconseguir majors 
ingressos amb l’Ibi, ni les limitacions de contractació de personal, ni la 
impossibilitat de disposar del romanent de tresoreria. Assegura que aquestes 
normes en l’àmbit de l’Estat sí que han funcionat i pareix que han tengut el 
resultat que començàs a sortir de la crisi en què estava. 
 
Pren la paraula el regidor Pere Malondra que afirma que l’objectiu de donar 
tantes xifres és crear confusió sobre la realitat del compte presentat. Afegeix 
que si s’analitza amb detall es veu el desastre que any rere any es produeix. 
És una situació que implica un déjà-vu d’altres anys. Tenim una manca de 
gestió de l’Ajuntament demostrada per haver arribat als superàvits següents a 
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partir del superàvit del 2010 de 4 milions (2011-en mig any- fins als 11 milions, 
2012-als 17 milions i 2013-als 26 milions). Qualifica l’any 2012 com l’any del 
desbarat, ho explica dient que el fet que l’Ajuntament no executàs com 
pertocava el pressupost del 2012 ha condicionat tots els pressuposts de 
llavors ençà. A continuació fa un repàs de partides, i també d’àrees, que no 
han acabat d’executar el pressupost, assenyala els casos de Sanitat i 
Benestar Social, Educació i Turisme que sempre l’equip de govern presenta 
com a pilars del pressupost per contra aquests dos darrers anys han passat 
crèdit a Fires i Festes. Fa una relació de les obres pressupostades el 2013 per 
mostrar la falta d’execució del pressupost en aquest apartat d’inversió. A 
continuació explica que tot i que l’Ajuntament té doblers al banc i no té 
capacitat de gastar-ne, hi ha hagut una pujada del 57% de l’ibi. Acaba dient 
que la gestió del 2013 no s’aguanta per enlloc. 
 
Torna prendre la paraula el regidor Joan González per contestar la intervenció 
anterior afirmant que l’equip de govern està per la transparència,  la gent es 
mereix tenir tota la informació, i la continuarà donant. Sobre les partides que 
no s’han gastades ja es va informar al juny que aquelles obres no es durien a 
terme i va ser una decisió conjunta dels tècnics i dels polítics per poder complir 
la regla de la despesa. Conta que l’abril del 2012 hi va haver moltes consultes 
al Ministeri de com s’aplicaria la rebaixa dels doblers que no es podien gastar, 
si es faria a partir del pressupost o sobre la part executada de l’any anterior. 
Finalment el Ministeri va resoldre  que es fes sobre l’execució i ens va 
perjudicar molt, amb tot assegura que la corporació està subjecta a una 
normativa que no pot incomplir. Aquesta ha imposat diferents actuacions que 
s’han hagut de dur a terme, com és el cas de la pujada de l’ibi de la qual 
afirma que és una mesura injusta per a Alcúdia. Emperò afegeix que s’ha de 
mirar la situació d’on venia l’Estat i la necessitat de treure’l del pou on l’havia 
col�locat el darrer govern socialista. 
 
El regidor Pere Malondra replica que veu que l’equip de govern ha intentat 
abaixar l’ibi però no ho ha pogut fer perquè no hi ha hagut capacitat. Explica 
que per abaixar-lo s’havia d’aprovar aquesta rebaixa abans de la data d’inici 
de la meritació de l’impost. Per fonamentar aquesta afirmació llegeix un boci 
d’una resposta del director general de Tributs i el subdirector general de 
Tributs Locals a una consulta feta per l’Ajuntament d’Alcúdia sobre la rebaixa 
de l’ibi en què ens diuen que les ordenances s’han d’aprovar de manera 
definitiva abans de dia 1 de gener del 2014 per poder rebaixar l’impost per a 
aquest any. Assegura que no és lògic donar la culpa de la situació actual al 
Partit Socialista quan són lleis injustes, com s’ha reconegut, del Partit Popular 
que ens perjudiquen innecessàriament. Finalment sobre les obres encara que 
estiguessin avisats des del juny avui es discuteixen les del compte general 
2013; per acabar li demana quines obres han fet durant el 2013. 
 
El senyor González contesta que es varen gastar 1.700.000 euros en obres 
fetes, i les que no es varen fer va ser, o per mor de la regla de la despesa o 
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per problemes tècnics. Sobre l’ibi ja es va donar l’explicació quan es va 
demanar per l’aprovació del pressupost i no és necessari repetir-la. I sobre la 
justícia o no de les normes s’ha d’entendre que es fan per a tot l’Estat no 
només per a Alcúdia. 
 
Pren la paraula el regidor Joaquim Cantalapiedra que es congratula de 
l’examen de transparència de les exposicions anteriors. Per una banda entén 
l’explicació del regidor González i per altra banda té la mateixa sensació de 
déjà-vu de què parlava el regidor Malondra, afirma que les intervencions són 
calcades de l’any passat i de l’any anterior. Considera el 2012 com un any 
catastròfic, que explica el que s’ha esdevingut posteriorment pel fet de no 
haver executat correctament aquell pressupost. Troba molt preocupant que els 
ciutadans d’Alcúdia hagin de fer un 57% més de despesa amb la pujada de 
l’ibi aquesta legislatura i llavors no puguin tenir les millores al municipi que es 
correspondrien, no pot ser que el 60% de les inversions no s’hagin fetes. 
Assegura que no és admissible que es deixin de gastar doblers en partides de 
Sanitat i Educació, consideren inadequat que pugin les partides de Festes i 
Fires. Explica que a final de legislatura passada varen posar a treballar una 
persona a l’inventari, sobre què hi ha un esment d’Intervenció, i  posteriorment 
aquesta persona ha hagut d’assumir altres tasques, considera que s’hauria de 
recuperar aquesta persona per a l’inventari. 
 
El regidor González contesta que l’inventari estava molt poc actualitzat i 
bastant embullat, i que encara que la persona que ho portava va haver 
d’assumir altres feines, després va requerir un auxiliar i s’hi va assignar, per 
tant ara hi ha dues persones que se n’encarreguen. Sobre la recriminació que 
fa el regidor de gastar molts de doblers en festes exposa que té les dades de 
la despesa de Festes dels anys de la legislatura anterior i es gastava el doble 
en aquesta partida. Assegura que sobre la necessitat de gastar els doblers en 
actuacions necessàries d’Alcúdia hi estan d’acord però l’equip de govern 
necessita que l’oposició els digui quins camins legals hi ha per aconseguir-ho. 
Continua dient que la pujada de l’ibi actual és obligada per contra la pujada 
d’imposts del 2008 va ser voluntària. Explica que quan es va discutir el compte 
general del 2012 ja es va dir que la situació econòmica del 2011 no era bona i 
hi havia deute sobretot amb proveïdors, l’Ajuntament no tenia liquiditat, com a 
exemple recorda que hi havia una empresa que els reclamava 600.000 euros 
per no haver pagat una factura de 2 milions. Això es va traduir en l’interès 
d’intentar millorar el 2012, llavors va sortir la regla de la despesa i tota la feina 
que havien fet de millora els va anar en contra i els va crucificar. A la llarga es 
podrà disposar d’aquests doblers 
 
Pren la paraula el regidor Cantalapiedra per explicar que Alcúdia, la legislatura 
passada, tenia un dels tipus impositius més baix de totes les Balears, la 
pujada d’ibi és responsabilitat de l’equip de govern actual. Assegura que està 
content que al final s’ha reconegut que la legislatura passada no va ser tan 
nefasta perquè tot d’una que va entrar l’equip de govern actual va rebre una 
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sèrie d’ingressos per la bona gestió anterior que varen permetre pagar les 
factures que hi hagués pogut haver d’abans. Recorda que el regidor González 
afirmava al seu moment que els doblers de què érem creditors eren paper 
banyat i que no se sabia si cobraríem. 
 
El regidor Joan González parla que amb la revisió de valors cadastrals del 
2002 es va poder aplicar un tipus molt baix. Assegura que les circumstàncies 
obliguen els governants a rectificar i encara que el 2010 ja s’havia canviat hi 
va haver un moment que el vostre Ajuntament tenia dèficit, es va passar perill 
de no poder pagar les nòmines i es va haver de passar a fer una política 
semblant a la nostra. Sobre els deutes a l’Ajuntament mals de cobrar explica 
que quan estava a l’oposició es queixava que l’equip de govern posàs cada 
any un ingrés d’1,5 milions d’euros de Pinars o de Cel de Bonaire que mai no 
es va cobrar fins que el darrer any ja es va llevar, casos com aquests 
afectaven la liquiditat de l’Ajuntament. 
 
El regidor Miquel Llompart demana si el regidor González té constància que hi 
hagi hagut qualque treballador que no hagi cobrat la nòmina. Afirma que no es 
poden canviar els fets, sempre han cobrat i no hi ha hagut mai perill de no 
cobrar. I planteja què és més recriminable tenir una mica de superàvit i els 
doblers al carrer, o bé tenir 26 milions de superàvit i els doblers al banc. Parla 
del fet que s’ha de recórrer al 2002 per justificar les pujades d’imposts 
d’aquesta legislatura, la pujada de l’ibi del 2002 es va fer quan les cases 
havien duplicat o triplicat els valors i s’ha augmentat el 57% de l’ibi quan 
aquests immobles s’han devaluat. 
 
Contesta el regidor González que havia sentit dir dins l’Ajuntament que hi 
havia hagut perill dels treballadors de no cobrar la nòmina. Afegeix que era 
vera tal com deia que havien tengut superàvit però havia estat per obligació 
perquè no es pagaven les factures. Demana qui havia decidit no pagar la 
factura de 2 milions amb una reclamació de 600000 euros de què s’ha parlat. 
Sobre la manera de fer les actuacions necessàries, repeteix que si la coneixen 
que ho diguin perquè ni ells ni els tècnics de la casa l’han trobada, i anaren 
fins i tot a Hisenda a Madrid a exposar-los els problemes de l’Ajuntament 
d’Alcúdia. 
 
El regidor Llompart assegura que la solució legal per poder actuar la varen 
tenir el 2012 i a conseqüència de no haver executat el pressupost 
correctament s’ha arribat a aquest punt. Afegeix que s’ha retret una factura de 
final de legislatura passada de què ja estava emparaulada la solució. A més 
els fets són que hi havia un superàvit de 5 milions d’euros. 
 
Finalment encara el regidor González puntualitza sobre la factura que 
efectivament s’havia parlat amb l’empresa però no estava arreglat segurament 
perquè no es tenia liquiditat. 
 



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 

 
 

 12 

VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria (9 vots a favor (8 PP + 1 Sr. Maria del Carme García Cerdà) i 8 vots en 
contra (4 PSOE + 4 El Pi)), acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, 
amb els acords que hi són proposats. 
 
6. Examen proposta aprovació massa salarial personal Laboral del sector 
públic local d’aquesta Corporació de l’exercici 2014. 
 
Es presenta la Proposta de la Regidora de Recursos Humans de dia 22 de 
juliol de 2014, la qual diu: 
 
“Atès que l’article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local (LRBRL) introduït per la llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) 
estableix que les Corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial 
del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions 
que s’estableixin amb caràcter bàsic a la corresponent Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, la qual inclourà la referent a la pròpia Entitat Local, 
organismes, entitats públiques empresarials i demés ens públics i societats 
mercantils locals dependents de la mateixa, així com les dels consorcis adscrits 
a la mateixa en virtut del previst a la legislació bàsica de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i de les fundacions en les que concorri alguna de les 
següents circumstàncies: 

 
a) Que es constitueixin en una aportació majoritària, directa o indirecta, 

de les entitats citades en aquest apartat. 
b) Que el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, 

estigui format en més d’un 50 per cent per bens o drets aportats o 
cedits per les referides entitats. 
 

Per al càlcul de la massa salarial haurà de prendre’s com a data de referència 
la de 31 de desembre de l’exercici anterior. 
 
Vistes les propostes de massa salarial del personal remeses per l’àrea de 
personal d’aquest ajuntament, així com per l’organisme autònom Patronat 
Municipal d’Esports d’Alcúdia, el Patronat Alcúdia Ràdio, la Fundació Escola de 
Música d’Alcúdia, el Consorci Ciutat Romana de Pol�lèntia i l’Empresa 
Municipal de Serveis d’Alcúdia SA, amb el següent contingut: 
 

• Ajuntament d’Alcúdia:   2.011.681,22 euros. 
• Patronat Municipal d’Esports:    227.877,00 euros. 
• Patronat Alcúdia Ràdio:     104.604,00 euros.  
• Fundació Escola de Música:      48.020,00 euros. 
• Consorci Ciutat Romana Pol�lèntia:   125.047,24 euros. 
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• EMSA SA:    1.395.543,16 euros. 
• Fundació Biblioteca de Can Torró    165.981,10 euros 

 
 

 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal de data 3 de juny de 2014, i 
acreditant-se el compliment dels límits i les condicions que s’estableixen amb 
caràcter bàsic a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 
2014, no contenint increments la massa salarial del personal laboral amb 
respecte a de l’any anterior, llevat el produït al Patronat Municipal d’Esport, 
quant a l’increment de la partida de contractació temporal en 3.250,00 euros, el 
produït a EMSA SA per import de 13.672,14 euros (dels quals 3.600,00 
corresponen a productivitat i la resta a errors materials de quantificació de dues 
places que han resultat vacants per a 2014, així com el seu impacte a les 
quotes de seguretat social) i el produït com a conseqüència de les noves 
meritacions del concepte d’antiguitat d’acord amb el sistema d’antiguitat que 
resulta aplicable, i que es quantifica de la següent manera: 
 
 

1. Ajuntament d’Alcúdia:        6.166,04 euros. 
2. Patronat Municipal d’Esports:     - 3.288,41 euros. 
3. Patronat Alcúdia Ràdio:               0,00 euros. 
4. Fundació Escola de Música:               0,00 euros. 
5. Consorci Ciutat Romana de Pol�lèntia:       1.303,81 euros. 
6. Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia SA:   -2.600,02 euros. 

 
Observació: les diferències negatives són degudes a baixes definitives de 
personal de plantilla (jubilació o altres causes). 
 
D’acord amb els antecedents i disposicions esmentades, conformement amb 
l’establert a l’article 22.2-e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local (LRBRL) i a l’article 50.11 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es proposa al Ple l’adopció del 
següent  
 

ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral del sector públic local 
d’aquesta Corporació de l’exercici 2014, en la quantitat de 4.078.753,72 euros, 
complint els límits i condicions que s’estableixen amb caràcter bàsic a la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2014, conformement amb 
l’establert a l’article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local (LRBRL), introduït per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). 
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Segon.- Publicar la massa salarial aprovada a la seu electrònica d’aquesta 
Corporació i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
en el termini de 20 dies.” 
 

INTERVENCIONS: 
 
No hi ha intervencions 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits acorden aprovar per unanimitat la proposta d’acord 
abans descrita, amb els acords que hi són proposats” 
 
7. Examen expedient Elecció Jutge de Pau titular i Substitut. 
 
Atès l’expedient incoat per a l’elecció de Jutge de Pau titular i substitut, els 
antecedents del qual són els següents: 
 
El dia 10 de juny de 2014, registre d’entrada 4115, es rep ofici del Tribunal 
Superior de Justícia de Illes Balears, Secretaria de Govern, al qual li comunica 
a l’Ajuntament la proximitat de la finalització del nomenament del Jutge de Pau 
titular i substitut del Jutge de Pau de la població. 
 
En data 19 de juny de 2014 es va dictar Provisió de Batlia d’incoació 
d’expedient per a l’elecció de Jutge de Pau titular i substitut. 
 
El dia 20 de juny de 2014 es remet al Jutjat de 1ª instància i Instrucció d’INCA, 
registre de sortida 1713, així com al Jutjat de Pau de la població, registre de 
sortida 1712, anunci per a l’exposició pública a aquestos jutjats de l’obertura 
del període per a la presentació d’instàncies pels interessats. 
 
L’anunci esmentat va estar exposat, així mateix, al tauler d’edictes de la 
corporació des del dia 30 de juny de 2014, fins el dia 16 de juliol de 2014, 
ambdós inclosos, i va ser publicat al Butlletí Oficial de la Provincia número 88 
de 28 de juny de 2014. 
 
Efectuats els tràmits anteriors, i durant el període d’exposició pública de 
l’anunci, s’han presentat les següents candidatures: 
 
Candidat/a: Iziar Treviño López-Esteve  
DNI: 47.102.071 A 
Domicili:  c/ Pollentia, 32, 1º B  d’Alcúdia 
Edat: 26 anys 
Numero de Registre d’entrada i data:  4840 - 7 de juliol de 2014 
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Candidat/a: Manuel Romero Soler  
DNI: 41.345.529 Q 
Domicili:  Placeta Ses Verdures núm. 1, 2º  Alcúdia 
Edat: 72 anys 
Numero de Registre d’entrada i data:  4892 -  8 de juliol de 2014 
 
Candidat/a:  Angela Bosch Jerez 
DNI:   43.007.627 L  
Domicili:  Marina, 2 2º  Alcúdia 
Edat: 51 anys 
Numero de Registre d’entrada i data:  4894  -  8 de juliol de 2014 
 
Candidat/a: Gabriel Aleñar Serra  
DNI: 41.272.579 E 
Domicili:  c/ Joan Miró 4-B   Alcúdia 
Edat:  75 anys  
Numero de Registre d’entrada i data:  4985  -  11 de juliol de 2014 
 
Candidat/a:  Eva Maria Garrido Tirado 
DNI: 34.067.234 W 
Domicili:   c/ Garballons, 13  Port d’Alcúdia 
Edat: 42 anys 
Numero de Registre d’entrada i data:  4990  -  11 de juliol de 2014 
 
Candidat/a:  Pedro Miguel Ventayol Ventayol  
DNI: 42.989.679 B 
Domicili:  Corral d’en Bennasar, 11 
Edat: 55 anys 
Numero de Registre d’entrada i data:  5118  -  16 de juliol de 2014 
 
Es fa constar que el candidats Sr. Gabriel Aleñar Serra i el Sr. Pedro Miguel 
Ventayol Ventayol opten inicialment a candidats del càrrecs de jutge de pau 
titular i jutge de pau substitut d’aquest Municipi. 
 
Per altra banda es fa constar la renuncia de data 20 d’agost de 2014 (R.E. 
núm. 5777/14) a concorre a jutge de Pau Titular i substitut del Sr. Gabriel 
Aleñar Serra. 
 
Amb caràcter previ de conformitat al tractat a la Comissió Informativa es 
procedeix a decidir el sistema de votació a seguir resultant aprovat per 
unanimitat que representa el vot favorable de la Majoria Absoluta legal, el de 
votació secreta.        
 
Acte seguit es procedeix a dipositar en una urna habilitada a l’efecte les 

paperetes dintre dels sobres corresponents amb el nom del candidat escollit 
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per al càrrec de jutge de pau titular per a cadascun dels regidors presents a la 

sessió. Posteriorment es comprova el seu contingut i el Secretari passa a donar 

lectura del resultat següent: 

 
Núm. de vots CANDIDATS A: JUTGE/JUTGESSA DE PAU TITULAR 

1 IZIAR TREVIÑO LÓPEZ-ESTEVE 
16 MANUEL ROMERO SOLER 
- ANGELA BOSCH JEREZ 
- EVA MARIA GARRIDO TIRADO 
- PEDRO M. VENTAYOL VENTAYOL 

 
 
Seguidament es passa a votar el únic candidat de jutge de Pau substitut 
quedant el resultat de la següent manera: 
 
 
Núm. de vots CANDIDATS A: JUTGE/JUTGESSA DE PAU  SUBSTITUT 

8 PEDRO M. VENTAYOL VENTAYOL 
9 Blanc  

 

 
En vista de tot allò i el resultat produït, els reunits, per unanimitat, que 
representa el vot favorable de la majoria absoluta legal de membres que 
formen la Corporació d’acord amb allò disposat per l’article 101.2 de la LO 6 
1985 d’1 de juliol, del Poder Judicial, adopten el següent 
 

ACORD 
 

PRIMER.- Elegir com a Jutge de Pau titular  d’aquest municipi, el Sr. Manuel 
Romero Soler,  d’acord amb allò disposat per l’article 101 LO 6/1985 d’1 de 
juliol, del Poder Judicial, i art. 4 del Reglament 333/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges/ de les Jutgesses de Pau. 
 
Remetre al Tribunal Superior de Justícia el resultat de la votació per la elecció 
de jutge de Pau substitut, havent obtingut l’únic candidat presentat 8 vots a 
favor i 9 vots en Blanc 
 
SEGON.- Remetre certificat del present acord al Tribunal Superior de Justícia 
de Illes Balears, Secretaria de Govern, a l’efecte que confereixi els respectius 
nomenaments, igualment d’acord amb la normativa esmentada al punt anterior. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interesats/ a les interessades que han 
presentat sol�licitud, per al seu coneixement i efecte.”  
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8. Examen proposta aprovació de les instruccions aplicables als 
contractes de serveis i de gestió de Serveis Públics. 
 
Es presenta la proposta de Batlia de data 6 d’agost de 2014, la qual diu: 
 
“Vist l'informe-proposta emès el 06.08.2014, pel secretari de l’ajuntament 
d’Alcúdia, en relació amb les instruccions aplicables als contractes de serveis i 
de gestió de serveis públics, d'acord amb el Reial Decret Llei 20/2012 a 13 de 
juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i la formulació del qual 
és el següent: 

 
"( ... ) Amb data 14 de juliol de 2012 es va publicar en el butlletí oficial de l'estat 
el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, que estableix en la disposició 
addicional primera, sobre mesures en relació amb els empleats de les 
empreses de serveis contractades per l'Administració, el següent: "els ens, 
organismes i entitats que formen part del sector públic, d'acord amb article 3.1 
del text refós de la Llei de contractes del Sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 31/2011, de 14 de novembre, dictaran en els seus respectius àmbits 
de competències les instruccions que pertoquin per a la correcte execució dels 
serveis externs que hagin contractat, de manera que quedi clarificada la relació 
entre els gestors de l'Administració i el personal de l'empresa contractada, 
evitant, en qualsevol cas, actes que podrien ser considerats decisius per al 
reconeixement d’una relació laboral, sense perjudici de les competències que la 
legislació de contractes del sector públic reconeix a l'òrgan de contractació per 
a l'execució dels contractes. Per a aquest propòsit els esmentades ens, 
organismes i entitats dictaran abans de 31 de desembre de 2012 les 
instruccions corresponents per evitar actuacions que puguin ser considerades 
decisives per al reconeixement d’una relació laboral. 
Cas que en virtut de sentència judicial els treballadors de les empreses es 
convertissin en personal laboral de l’administració, el salari a percebre serà el 
que correspongui a la seva classificació professional d'acord amb el Conveni 
col�lectiu aplicable al personal laboral de l’administració, sent necessari informe 
favorable dels òrgans competents per fer complir els requisits de les lleis 
pressupostàries." 

 
El propòsit d'aquesta disposició és per evitar els riscos de que els treballadors 
de les empreses contractades per l'administració, per les condicions en què es 
desenvolupa l'activitat contractual, es converteixin en personal de 
l'administració en virtut de sentències judicials. Aquesta circumstància s'oposa 
a l’establert a la Constitució espanyola de 1978, que preveu en el seu article 
103.3 que l’accés a la funció pública ha de ser d'acord amb els principis 
d'igualtat, mèrit i capacitat, a través de procediments que garanteixin, tal com 
recull la Llei 7/2007, de 12 d'abril, en el seu article 55, a més d'aquests 
principis, la publicitat i la transparència, així com la imparcialitat i 
professionalitat dels òrgans de selecció. 
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El propi text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial 
decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, es posiciona en aquesta línia 
d'acció en el seu article 301.4: "A l'extinció dels contractes de serveis, no podrà 
produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat el 
treball objecte del contracte com a personal de  l’organisme o entitat del sector 
públic contractant. " 

 
Atès tot lo exposat es procedeix a dictar les següents instruccions incloent-hi 
principis bàsics d'actuació, bones pràctiques i actuacions en cas 
d'incompliment, que hauran de reflectir-se en els Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars (PACP) i Prescripcions Tècniques Particulars 
(PPTP) de tots els contractes de serveis o de gestió de serveis públics 
adjudicats per l'Ajuntament d’Alcúdia, independentment de la seva tramitació 
(ordinària, urgència o emergència) i procediment (contracte menor, negociat o 
obert): 

 
A) Principis bàsics d'actuació:  
 
1. S'evitarà la contractació de serveis externs per compensar la manca de 
mitjans personals quan es tracti de fer front a necessitats permanents de 
personal, relacionades amb l'exercici de les competències que té atribuïdes 
l'ajuntament. Igualment no podran ser objecte d'aquests contractes la 
realització de funcions o serveis que impliquin la participació directa o indirecta 
en l'exercici de les potestats públiques de l'Ajuntament. 
 
La falta de mitjans personals propis per a la realització de les tasques que 
seran objecte de contractació hauran d’acreditar-se a l’informe de necessitat de 
cada expedient. 
 
2. S'establiran en detall les prestacions a realitzar, que hauran de ser 
perfectament delimitades de l'activitat desenvolupada per l'Ajuntament a través 
del seu propi personal, sense que en cap cas es puguin confondre les tasques 
a desenvolupar per el personal de l’empresa contractista i el realitzat pel 
personal de l'entitat contractant. 
 
B)  Bones pràctiques:  
 
1. El personal que l'empresa adjudicatària destini a l'execució del 
contracte no tindrà relació laboral ni de qualsevol altre tipus amb l'Ajuntament 
d’Alcúdia i hauran de ser contractats en el règim o modalitat que per dret 
correspongui segons l’adjudicatari. Quan excepcionalment l’adjudicatari 
contracti personal nou per a l’execució del contracte, aquest no formarà part ni 
tendrà la consideració d’unitat econòmica susceptible de transmissió.  
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A l'extinció del contracte no podrà produir-se, en cap cas, la consolidació de les 
persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal 
de l’administració contractant. 
 
2. No s’admetran als contractes clàusules: 
 
a) De subrogació empresarial en la qual l'Ajuntament assumeixi 
compromisos relatius als empleats de l'adjudicatari.  
b)  Que atribueixin a l’Ajuntament qualsevol intervenció en la selecció 
del personal que l’empresa contractista assignarà a l'execució dels serveis. Tot 
això sense perjudici de la possibilitat de comprovar que les esmentades 
persones compleixen les condicions previstes en els plecs.  
c) Que Incloguin l'avaluació de la productivitat del personal de l'empresa 
o la potestat de sol�licitar el canvi dels components de l'equip de treball. 
 
3. Durant l'execució del contracte i sense perjudici de les competències 
de policia que conservarà l’Ajuntament per garantir el bon funcionament dels 
serveis i de les instruccions interpretatives que s'atorgaran per l'òrgan de 
contractació (facultats que la legislació de contractes del sector públic reconeix 
a l'òrgan de contractació amb relació a l'execució dels contractes), l'Ajuntament 
i els seus empleats públics s'abstindran d'assumir funcions directives mitjançant 
el lliurament directe d’ordres o instruccions al personal de l'empresa 
contractada. 
 
4. L’empresa adjudicatària haurà de designar obligatòriament un 
coordinador tècnic o responsable, pertanyent a la plantilla de personal del 
contractista que serà l’ interlocutor amb qui es relacionarà únicament l'entitat de  
contractant (o, si escau, la persona responsable del contracte designat per 
aquesta) i a qui correspondrà la direcció del projecte, així com donar ordres i 
instruccions de treball a la resta de treballadors de la dita empresa 
adjudicatària. 
 
5. L’empresa contractista ha de comprometre’s a exercir de manera real, 
efectiva i periòdica el poder de direcció inherent a tot empresari en relació amb 
els seus treballadors, assumint la negociació i el pagament dels salaris, 
l'atorgament de permisos, llicències i vacances, substitucions, obligacions 
legals en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, imposició (si escau) de 
sancions disciplinàries, i quants efectes de Seguretat Social es derivin, en 
particular el pagament de cotització i pagament de prestacions,  i tots els altres 
drets i obligacions derivats de la relació contractual entre treballador i 
empresari. 
Les relacions sindicals del personal de l'entitat contractista amb aquesta es 
substanciaran  igual i exclusivament entre ells, sense cap interferència de 
l'Administració. 
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6. L'Ajuntament no exercirà potestat disciplinària respecte del contractista o 
del personal al seu servei. L'aplicació de penalitzacions per incompliments es 
regirà pel que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
així com en els Plecs. 
 
7. Amb caràcter general, la prestació dels serveis derivats d'un contracte 
administratiu s'efectuarà en dependències o instal�lacions pròpies de l'empresa 
adjudicatària. En relació a evitar la confusió de tasques: 
 
a) Durant el desenvolupament de la prestació, el contractista adjudicatari o 
el personal al seu servei no utilitzarà eines o espais de titularitat pública 
(despatxos, telèfons, ...) llevat que aquesta possibilitat sigui permesa 
específicament en els plecs determinant-se el procediment d'utilització i la seva 
justificació.  
b) Així mateix, els subministraments que siguin necessaris per al 
desenvolupament de la seva activitat ho seran al seu exclusiu càrrec havent-se 
d’ individualitzar al seu nom tant la seva titularitat com el seu abonament.  
c) El format documental emprat pel contractista o el personal al seu servei 
en cap cas contindrà la imatge corporativa de forma exclusiva. La utilització de 
la mateixa, per raons de publicitat en matèria de subvencions o un altre motiu, 
es regularà en els Plecs.  
d)  Ni el contractista ni el personal al seu servei estaran sotmesos als 
sistemes de control o presència aplicats als empleats públics. Així mateix, no hi 
haurà relació ni sincronització en els períodes de descans del contractista o del 
seu personal amb el dels empleats públics.  
e)  Ni el contractista ni el personal al seu servei tindran accés als cursos de 
formació (llevat dels que puguin resultar obligatoris en matèria de prevenció de 
riscos laborals), aparcaments reservats, prestacions d'acció social, 
reconeixements mèdics periòdics, mitjans de transport del personal de 
l’ajuntament, correu electrònic corporatiu i intranet corporativa (si s'ha assignar 
un compte aquesta haurà d'indicar que és personal extern), control horari 
d’empleats públics, així com qualsevol altre benefici o avantatge social 
reconeguda als empleats públics.  

 
8.  Només amb caràcter excepcional, i prèvia autorització de l'Ajuntament, 
podran prestar-se aquests serveis en alguns dels centres dependents del 
mateix, fent-se constar les raons objectives i justificades que motivin aquest 
extrem en els plecs del contracte. En aquest cas s'utilitzaran uniformes o 
distintius que identifiquin el personal de l'empresa contractista, amb caràcter 
previ a l'inici de la prestació contractada, el responsable de l'Administració ha 
de comprovar l'afiliació i alta a la seguretat social dels treballadors que 
l'empresari contractista ocupi en els mateixos i es dotarà aquests treballadors 
d'espais de treball diferenciats dels que ocupin els empleats públics de 
l'Ajuntament.  

 
C) Actuacions en cas d'incompliment: 
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1. A l'empresa adjudicatària que incompleixi amb el referit en les presents 
instruccions se li imposarà una penalització considerada molt greu i que 
consistirà en la inhabilitació pel període de cinc (5) anys per a contractar amb 
aquesta Administració local i en la imposició d'una sanció econòmica per la 
quantia dinerària de 60.000,00 euros.  

 
2. En el supòsit de fet, que per part de l'òrgan judicial es condemnés a 
l’ajuntament d’Alcúdia per sentència ferma a assumir el personal de l'empresa 
adjudicatària, així com el pagament de la corresponent indemnització, 
l'Ajuntament d’Alcúdia repetirà en contra de l'empresa adjudicatària per 
aquestes quanties de tipus indemnitzatori així com altres que derivin de tal 
concepte.  

 
Igual tipificació, penalització i indemnització s'imposarà si per qualsevol altre 
motiu s'imposa aquesta subrogació del nou personal contractat per l'empresa 
davant una nova adjudicació o execució directa per part de l'Ajuntament de les 
prestacions objecte del present contracte. (..) " . 

 
 

A la vista de l'informe-proposta emès amb data 06.08.2014, pel Secretari de 
l’ajuntament d’Alcúdia, relatiu a les instruccions aplicables en els contractes de 
serveis i de Gestió i de Serveis Públics, de conformitat amb el Reial decret Llei 
20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària, es 
proposa al Ple l’adopció del següent 

 
ACORD: 

 
PRIMER: Aprovar LES INSTRUCCIONS APLICABLES ALS CONTRACTES DE 
SERVEIS I DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS d’aquest Ajuntament,  
que figuren en l'informe proposta emès pel Secretari d'aquest Ajuntament i 
abans descrit, de conformitat amb el Reial decret llei 20/2012 de 13 de juliol.  
 
SEGON. - Traslladar del present acord al Departament de Contractació a 
efectes de la seva publicació a la pàgina web d'aquest Ajuntament (Perfil del 
contractant), als efectes oportuns.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
No hi ha intervencions 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa,  per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats.  
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9. Examen aprovació Moció que presenta el Grup Municipal PSOE sobre 
instar a la compra de bust de l’emperador August. 
 
A continuació el Sr. Pere Josep  Malondra Sánchez portaveu del Grup 
Municipal Socialista, presenta la moció de data 13 d’agost de 2014, que 
seguidament es transcriu: 
 
“El passat diumenge dia 10 d'agost el diari “Ultima Hora” publicava que els 
propietaris del bust de l'emperador August trobat a Pol�lèntia al segle XVI ho 
volen vendre mitjançant una famosa casa de subhastes. Aquesta figura està 
datada al segle I aC, té unes mesures de 38,5 x 18 centímetres i està feta de 
màrbre blanc de gra fi. Com diu el diari “la peça procedeix de les immediacions 
de l'Oratori de Santa Ana (...) ja figurava a la col�lecció de Raimundo de Verí, 
oïdor de l'Audiència Reial de Mallorca abans de 1593”.  
 

Aquesta peça té un important valor històric, cultural i patrimonial, i és 
impensable que pugui caure en mans privades. És una de les peces més 
rellevants de l'època romana a les Illes Balears i hauria de ser exposada al 
Museu de Mallorca. 
 

Per tant, entenem que la primera passa perquè aquesta valuosa peça sigui de 
titularitat pública, i segons diu la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears 
és la declaració de Bé d'Interès Cultural. D'aquesta manera el Consell de 
Mallorca, i subsidiàriament, el Govern de les Illes Balears, tal com diu l'article 
32 de la mateixa Llei : 
 

“1. El consell insular corresponent podrà exercir el dret de tempteig sobre les 
transmissions oneroses de la propietat o de qualsevol dret real sobre els béns 
d’interès cultural i els béns catalogats. El Govern de les Illes Balears podrà 
exercir subsidiàriament el mateix dret respecte dels béns d’interès cultural i 
catalogats.  
 
2. Els propietaris o titulars de drets reals sobre béns declarats d’interès cultural 
i béns catalogats hauran de notificar al consell insular corresponent la seva 
intenció de transmetre els béns o els drets i hauran d’indicar-ne el preu, les 
condicions de la transmissió i la identitat de l’adquirent. 
 
3. En el termini de dos mesos des de la notificació, el consell insular que 
pertoqui i, subsidiàriament, el Govern de les Illes Balears, podrà exercir el dret 
de tempteig. L’esmentat dret es podrà exercir en benefici d’altres entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, en les condicions que en cada cas 
siguin establertes. 
 
4. Si la transmissió no es notifica o no es formalitza en les condicions 
establertes, els consells insulars i, subsidiàriament, el Govern de les Illes 
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Balears podran exercir el dret de retracte, en els mateixos termes establerts per 
al dret de tempteig, en el termini de sis mesos comptadors des del moment en 
què l’administració competent tengui coneixement de la transmissió. “ 
 

Per tot això, proposam al ple de l'Ajuntament d'Alcúdia l'adopció dels següents 
acords: 
1.- Instar al Consell de Mallorca incoí l'expedient de declaració de Bé d'Interès 
Cultural (BIC) al bust de l'emperador August trobat a Pol�lèntia. 
2.- Instar al Consell de Mallorca a exercir el dret de tempteig i retracte i fer totes 
les gestions necessàries per l'adquisició de dita peça. 
3.- Instar al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears a la museïtzació 
i la incorporació, dins la seva important col�lecció romana, la peça al Museu de 
Mallorca. 
4.- Donar-ne transllat al Ministeri d'Educació i Cultura del Govern d'Espanya, a 
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i 
al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
 
INTERVENCIONS 
 
ESMENA 
 
La Sra. Batlessa presenta una esmena o correcció al punt 1.- de la moció allà 
on diu “1.- Instar al Consell de Mallorca incoí l’expedient...” ha de dir “1.- Que el 
Consell de Mallorca continuí l’expedient...” dita esmena es acceptada per el 
grup proponent.” 
 
El regidor Joan Gaspar Vallori pren la paraula per explicar que dia 19 d’agost, 
despús-ahir, feia 2000 anys de la mort de l’emperador August, diu que els va 
sobtar la notícia publicada pel diari Última Hora segons la qual els hereus del 
comte de Campofranco posaven a la venda un bust d’aquest emperador, 
trobat a Pol�lèntia l’any 1593. Continua explicant que la llei de patrimoni estatal 
de l’any 1985 estableix que els objectes trobats abans de l’aprovació de la llei 
en un determinat jaciment eren de qui els havia trobats, a partir del moment 
d’aprovació ja era de l’Administració. Afegeix que és una peça d’un valor 
històric, cultural i patrimonial molt alt, recorda que Pol�lèntia és la ciutat 
romana més important de les Illes Balears, i que sols hi ha constància de busts 
similars a Hispània en un altre cas a Andalusia. Exposa que la Llei de 
patrimoni de les Illes Balears estableix que el Consell de Mallorca té els drets 
de tempteig i de retracte, de les peces que estan declarades bé d’interès 
Cultural (bic), si no ho fes ho podria fer la Comunitat Autònoma 
subsidiàriament. Per això demanen que es declari bic, i després s’exerceixi el 
drets esmentats perquè la peça es museïtzi al Museu de Mallorca, i en 
puguem gaudir tots els mallorquins. 
 
VOTACIÓ: 
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Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden: 
1.- Que el Consell de Mallorca continuí l’expedient de declaració de Bé 
d'Interès Cultural (BIC) al bust de l'emperador August trobat a Pol�lèntia. 
2.- Instar al Consell de Mallorca a exercir el dret de tempteig i retracte i fer totes 
les gestions necessàries per l'adquisició de dita peça. 
3.- Instar al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears a la museïtzació 
i la incorporació, dins la seva important col�lecció romana, la peça al Museu de 
Mallorca. 
4.- Donar-ne transllat al Ministeri d'Educació i Cultura del Govern d'Espanya, a 
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i 
al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
 

    

10. Examen aprovació Moció que presenta el Grup Municipal PSOE sobre 
condemna dels atacs militars i la vulneració dels drets humans a la franja 
de Gaza. 
 
A continuació el Sr. Pere Josep  Malondra Sánchez portaveu del Grup 
Municipal Socialista, presenta la moció de data 13 d’agost de 2014, que 
seguidament es transcriu: 
 
“L’assassinat de tres adolescents israelians i d’un adolescent palestí ha 
provocat la commoció de les societats palestina i israeliana. Aquests fets 
completament repulsius, propis de societats sumides en un conflicte armat que 
dura des de fa més de 65 anys, han de ser condemnats de forma categòrica i 
haurien de servir per reflexionar sobre la necessitat de cercar vies de sortida a 
una situació tan dramàtica. 

En aquest sentit, és també del tot punt condemnable que la reacció de les 
autoritats israelianes hagi estat el bombardeig de la Franja de Gaza, provocant 
la mort de més d’un centenar de palestins i la preparació d’una invasió terrestre 
que, de manera més que previsible, comportarà noves morts entre la població 
civil. 

Durant les darreres setmanes el poble palestí està sofrint un càstig col�lectiu 
totalment injustificat i desproporcionat: ferits i assassinats, inclosos menors i 
població civil, detencions arbitràries, destrucció d’habitatges i bombardeigs 
massius. El govern israelià està vulnerant clarament els drets humans i la 
legalitat internacional, i només serveix per perpetuar el conflicte i el dolor que 
causa. Així mateix, cal ressenyar que també és condemnable el llançament de 
coets per part de Hamàs sobre territori israelià que també han causat dolor i 
por. 
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D’altra banda, el passat 9 de juliol de 2014, va fer 10 anys que el Tribunal 
Internacional de Justícia de la Haia va emetre un dictamen en el qual 
considerava il�legal el mur construït per Israel en territori palestí ocupat. A 
aquest dictamen el Tribunal Internacional de Justícia va considerar que Israel 
havia de desmantellar el ‘Mur de la vergonya’ i els assentaments, així com 
també restituir als palestins les terres annexionades. Malauradament, 10 anys 
després la situació només ha empitjorat i el govern israelià segueix aplicant les 
seves polítiques d’ocupació, colonització i d’apartheid amb total impunitat. 

Considerant, així mateix, que estan paralitzades les converses de pau directes 
entre les parts i que han fracasat tots els recents esforços per a la reanudació 
de les negociacions; considerant que la UE ha demanat a les parts que 
continuin treballant per continuar accions polítiques per conduir a la creació del 
clima de confiança necessari per garantir unes negociacions positives, que 
s’abstenguin de realitzar accions que enfonssin la credibilitat del procés i que 
evitin la seva instigació. 

Per tot això, presentem davant el Ple per al seu debat i aprovació, si escau, la 
següent moció 
 

1. L’Ajuntament d'Alcúdia exigeix que el govern israelià cessi 
immediatament els atacs militars i les accions repressives sobre la població 
palestina i deixi de vulnerar sistemàticament els drets humans i el dret 
internacional humanitari. Així com dugui a terme l’aixecament inmediat del 
bloqueig a la Franja de Gaza 

2. L’Ajuntament d'Alcúdia també exigeix que Hamàs cessi immediatament 
el llançament de coets sobre territori israelià.  

3. L’Ajuntament d'Alcúdia demana que el govern israelià deixi d’aplicar les 
seves polítiques d’ocupació, colonització i apartheid en contra de la 
legalitat internacional.  

4. L’Ajuntament d'Alcúdia insta la comunitat internacional i el Consell de 
Seguretat de Nacions Unides  a trobar, sense més dilació, una resposta i 
una solució adequades a la crisi actual; a alentar als actors regionals 
fonamentals, en particular a Egipte i Jordània, a continuar els seus 
esforços per calmar la situació, especialment, el pas fronterer de Rafah, 
obert per les autoritats egípcies, per facilitar l’accés de l’ajuda 
humanitària a Gaza i permetre el trànsit de civils palestins. 

5. L’Ajuntament d'Alcúdia demana que es realitzi una investigació justa, 
transparent i independent sobre els assassinats de la població civil, tan 
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palestina com israeliana, així com dels crims de guerra que s’hagin 
comés.” 

 

INTERVENCIONS: 
 
Pren la paraula el regidor Joan Gaspar Vallori per presentar la moció, explica 
que el conflicte de Palestina ve d’enrere, de després de la II Guerra Mundial, 
que s’origina amb la partició del territori. Exposa que aquests darrers temps hi 
ha hagut un augment d’accions bèl�liques, que no ens pot deixar indiferents, 
ens hem d’avergonyir del que està passant i que no es posin solucions, hi ha 
un poble que n’està oprimint i castigant un altre, i s’han d’aturar els 
bombardejos indiscriminats i les incursions militars. 
 
Pren la paraula la regidora Carme Garcia que demana que s’inclogui dins la 
moció la referència a altres guerres que estan massacrant molta de gent com 
és el cas d’Ucraïna i del nord de l’Iraq. 
 
El regidor Pere Malondra proposa que en comptes de fer una esmena a la 
moció present que està molt enfocada al conflicte a Gaza es faci una altra 
moció. 
 
La batlessa finalment proposa, i així s’accepta, que es faci una esmena al títol i 
s’afegeixi darrere Gaza “i a qualsevol conflicte bèl�lic que es produeixi dins el 
món”. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden: 
1.-  Aprovar la moció abans esmentada, amb els acords que hi són proposats. 
2.-  Fer extensiu el rebuig a tots els conflictes bèl�lics que es produeixen a nivell 
mundial.  
 
11. Propostes i mocions d’urgència 
 
No  n’hi ha cap 
 
 
II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
 
1. Decrets de Batlia 
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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 succint 
compte dels decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es 
corresponen a la relació des del núm. 936/2014, de data 17 de juliol de 2014, 
fins al núm. 1062/2014, de data 20 d’agost de 2014.  
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
 
2. Precs i preguntes 
 
-Pren la paraula el regidor Pere Malondra i comença fent la mateixa pregunta 
dels darrers Plens si ja hi ha informació sobre el recurs que el seu grup va fer 
sobre el Ple de l’estat de la ciutat. 
 
La batlessa li contesta que encara està igual. 
 
El regidor Malondra demana al secretari si vista que ja ha passat mig any que 
es va fer el recurs i no s’ha obtingut la resposta es pot entendre com a silenci 
administratiu negatiu. 
 
El secretari demana la paraula a la batlessa i després que aquesta li doni 
contesta que quan un recurs que ha estat posat i no ha estat resolt de forma 
expressa s’ha d’entendre silenci negatiu. Ara bé no és un acte administratiu 
sinó una presumpció que es desestima per silenci negatiu. 
 
-El regidor Pere Malondra pren la paraula i explica que els ha produït sorpresa 
un registre d’entrada d’un escrit procedent del Servei d’Ocupació (SOIB). Conta 
que l’assumpte està relacionat amb una selecció de dues places per a l’oficina 
de Turisme a través del SOIB. Explica que la sorpresa els ve de la referència 
que fa la tècnica del SOIB a un canvi telefònic de les condicions que havien de 
reunir el personal que havia de ser seleccionat, que inicialment havien de tenir 
títol d’anglès i alemany i telefònicament s’assegura que ja els faran una 
avaluació a l’Àrea de Turisme. A més afegeix que també és estrany que des de 
l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament es demani al SOIB el formulari de l’oferta 
d’ocupació que els ha enviat l’Àrea de Personal de l’Ajuntament mateix. 
Finalment demana a la regidora de Turisme si era conscient de la telefonada i 
del canvi de les condicions. 
 
La regidora Fina Linares respon que la tasca de selecció la fa el departament 
de Personal, i que ella no tenia constància de les telefonades. Afirma que quan 
el SOIB va enviar persones que no certificaven els idiomes, que no varen ser 
admeses, es va demanar explicacions al SOIB  i aquest servei va contestar 
amb l’escrit de què parla el regidor Malondra. També assegura que hi va haver 
malentesos entre els departaments de Personal i Turisme. 
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El regidor Malondra torna intervenir i demana a la regidora que controli el 
departament perquè la relació entre regidor i tècnic és molt important. 
 
Finalment la regidora Linares afirma que encara estan estudiant l’incident i 
assegura que la selecció va ser correcta i les persones triades compleixen els 
requisits. 
 
-El regidor Malondra intervé i parla del vaixell Pasión por Formentera perquè ha 
provocat moltes molèsties els vespres, amb queixes de diferents registres 
d’entrada. També han vist amb el comunicat de l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Portmany que ja n’havien provocades per Eivissa. 
 
La batlessa explica que també hi ha hagut una recollida de signatures, informa 
que l’Ajuntament ha fet mesuraments per contaminació acústica però no han 
pogut actuar perquè es produïen aquests problemes dins espai de l’Autoritat 
Portuària. Que es varen posar en contacte amb l’Autoritat Portuària i amb 
l’empresa Balearia, i han fet gestions amb la Delegació del Govern. Des de fa 
un parell de dies aquest vaixell avara enmig de mar i s’ha minimitzat molt el 
problema. Afegeix que els han informat que aviat serà substituït. 
 
-El regidor Malondra explica que els arriba informació que des de l’Ajuntament 
es posen dificultats perquè el Moviment Alcudienc desenvolupi diferents actes, 
parlen dels problemes que tengueren per participar als 360º de Cultura en què 
varen acabar participant. I també amb un acte del seu aniversari que volien fer 
al pont de la Porta Roja, que no varen poder fer. 
 
La batlessa contesta que no hi ha la voluntat de posar emperons a ningú. Es 
demanen els mateixos documents a qualsevol associació. 
 
-El regidor Malondra explica que s’han produït una sèrie de canvis a la 
Biblioteca Can Torró, demana si és la voluntat de l’Ajuntament de mantenir-la 
oberta. 
 
La batlessa contesta que és un assumpte de què s’ha de parlar internament 
amb la presència dels tècnics de Secretaria i Intervenció, però afirma que la 
voluntat de l’equip de govern és mantenir la biblioteca oberta. 
 
-El senyor Malondra demana sobre un escrit de l’Ajuntament a Costes amb 
Registre de Sortida de dia 11 de juny en què no es veu impediment per posar 
taules, cadires i gandules a Cala Poncet d’Alcanada. 
 
La batlessa contesta que és un tràmit ordinari sobre l’autorització d’unes 
instal�lacions que ja existeixen, a la part de costa de l’hotel President i La 
Terraza, l’Ajuntament no hi veu impediment. 
 



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 

 
 

 29 

-El regidor Malondra exposa que l’Ajuntament d’Alcúdia va presentar la 
sol�licitud de subvenció al Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, hi va 
presentar tres projectes, el de remodelació de la plaça de Carles V, la 
pavimentació del carrer de Sant Jaume i del carrer d’en Serra i el d’una oficina 
de turisme a l’avinguda de les Palmeres. Diu que no se n’ha tornat saber res, sí 
s’han concedit, per quin projecte. Afegeix que ara han vist que es licita per 
urgència l’empedrament dels carrers de Sant Jaume i d’en Serra. Demana si ja 
tenim contesta. 
 
La regidora Fina Linares respon que encara no els han contestat. 
 
El regidor Malondra es queixa que a part d’aquesta obra es fa també per 
urgència la licitació de la compra d’uns contenidors. No està d’acord que es faci 
d’aquesta manera perquè les empreses tenen menys temps per fer les seves 
ofertes. Finalment demana, en el supòsit que concedeixin a l’Ajuntament la 
subvenció per empedrar els carrers d’en Serra i de Sant Jaume, si serà 
compatible haver fet la licitació o bé l’Ajuntament perdrà la subvenció. 
 
La regidora Fina Linares afirma que si ens donen la subvenció serà per fer 
l’oficina de turisme de les Palmeres per tal com és l’obra que té més suport 
entre les associacions turístiques. Explica que en la visita del conseller de 
Turisme de fa dues setmanes el varen informar dels detalls de com seria. 
 
El regidor Pere Malondra fa saber que el seu grup va notar l’absència de la 
batlessa, i consideren que hi hauria d’haver estat. 
 
La batlessa contesta que no hi va ser per motius de salut. 
 
-Continua demanant el regidor Malondra, en aquesta ocasió explica que hi ha 
una altra subvenció que també dóna el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, 
que és la ruta cicloturística badia d’Alcúdia, afegeix que l’havien de donar a 
l’Ajuntament a canvi de la del Pla estratègic turístic. 
 
La senyora Linares assegura que no hi ha cap problema amb la subvenció sinó 
amb el conveni que s’havia de signar per abonar-la, que presentava problemes 
jurídics a parer dels tècnics. Diu que els secretaris, interventors dels tres 
ajuntaments han revisat el conveni, s’ha fet una proposta alternativa i estam a 
l’espera que ens contestin. 
 
El senyor Malondra li demana a la regidora que pari esment a aquest 
assumpte. 
 
-Li fa una nova pregunta sobre un petit enfrontament entre un propietari d’un 
habitatge del Clot per raó que s’amarràs una barca al mollet del Clot, demana si 
l’Ajuntament ha mediat en aquest assumpte, tot i que no és competència 
municipal. 
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La batlessa afirma que es varen interessar per l’assumpte i ja està resolt. 
 
-El regidor Malondra demana com està l’assumpte de la depuradora després 
que el Govern hagi admès a la premsa que el motiu de la no execució de l’obra 
és la falta de finançament, i que s’hagi pogut constatar una vegada més la 
necessitat urgent per motius de sanitat pública, i més quan el Govern ha fet 
moltes inversions en depuradores a tot Mallorca. 
 
El regidor Joan González pren la paraula i explica que els problemes de sanitat 
s’arrosseguen de molt abans d’aquesta legislatura, de quan era responsabilitat 
de l’actual oposició. Hi havia un conveni de 6 milions amb Abaqua, s’ha hagut 
de fer un projecte nou entre l’obra de la depuradora i l’estació impulsora que 
puja a 6.800.000 euros, dels quals hi ha 800.000 euros que no estan 
conveniats. La feina que s’està fent ara és mirar com es poden trobar aquests 
doblers perquè no es pot treure a concurs sense haver-los aconseguit. 
 
La batlessa informa que estan fent feina entre la Intervenció de l’Ajuntament, el 
Govern i Abaqua per trobar aquesta quantitat que falta. 
 
-El regidor Miquel Llompart pren la paraula per explicar que l’equip de govern 
ha passat tota la legislatura dient en aquest Ple que no es feia l’obra a la 
depuradora d’Alcúdia per diferents motius relacionats amb el projecte quan el 
grup de Proposta per les Illes els feia veure que el Govern tot i ser del mateix 
Partit Popular que el govern municipal s’estimava més invertir en depuradores 
a altres pobles de Mallorca. Finalment el cap de premsa i mà dreta del 
conseller Company, Sr. Andrés Lasaga, ha fet unes declaracions en què 
assegura que falten doblers per fer l’obra d’Alcúdia. Es confirma que hi ha 
doblers per arreglar altres depuradores però no la d’Alcúdia. 
 
La batlessa assegura que s’han hagut de fer els projectes nous que ha 
endarrerit molt tot el procés i ara estan en el moment d’acabar de cercar el 
finançament necessari. 
 
Hi ha una sèrie d’intervencions entre la batlessa que recorda que estan a 
l’apartat de precs i preguntes i el regidor Miquel Llompart que defensa que 
s’han de poder debatre els assumptes. 
 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió, 
essent les 13:55 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a 
secretari, don fe. 
 
Vist i plau 
La Batlessa,       El Secretari, 
0Coloma Terrasa Ventayol     Joan Seguí Serra 


