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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
27 D’OCTUBRE DE 2014 
 
NÚM: 13 
DATA: 27/10/2014 
CARÀCTER: extraordinària  
COMENÇA: 14:00 h. 
ACABA: 14:35 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 Hernàndez 

Joaquín Cantalapiedra Aloy 
Beatriz Oneto Carmona 

     Domingo Bonnín Daniel 
     Pere J. Malondra Sànchez 
     Sofia Fernández Roldán 
     Guadalupe Alaminos García 
     Joan Gaspar Vallori Guayta  
      
 
INTERVENTORA:   Caterina Crespí Serra 
 
SECRETARI:   Joan Seguí Serra 
 
 
 
 
 
A Alcúdia, el dia 27 d’octubre de dos mil catorze quan són les 14:00 hores, es 
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt 
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anotats, a fi de dur a terme una sessió extraordinària 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 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: 
 
1. Ratificació caràcter urgent convocatòria. 
 
2.  Examen i aprovació de la modificació Pressupostaria 18/2014 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixa. 
 
3.  Examen i aprovació modificació de la relació de subvencions nominatives 
d’entitats socials afegint i concedint una subvenció nominativa a favor de 
l’entitat ASNIMO. 
  
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.  Ratificació caràcter urgent convocatòria. 
 
Conformement amb allò que disposa l’article 81.4 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la Sra. Batlessa 
sotmet a consideració del plenari la ratificació de la urgència de la sessió 
motivada per la necessitat d’adopció d’acord sobre determinats punts de l’ordre 
abans de finalitzar el present mes d’octubre.     
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació de la urgència de la sessió aquesta 
s’aprova per unanimitat.    
 
2. Examen i aprovació de la modificació Pressupostaria 18/2014 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixa. 
 
Es presenta la Proposta del regidor delegat d’Hisenda de dia 24 d’octubre 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. 
 
Vistes les propostes dels regidors i els tècnics interessats. 
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Vist l’informe emès per la interventora en data de 24 d’octubre de 2014. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 18/2014, que consta de les parts 
següents: 
 
A) Suplement Crèdit finançat amb baixa: 
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses: 
 

Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ AUGMENT 

FI 431 226080 Sa Fira 38.000,00 
FE 338 226081 Festes i activitats d’esplai 14.300,00 
 
Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses: 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ  DECREMENT 

SA 313 227097 Subministrament residència i centre de 
dia 

4.160,00 

OP 151 623035 Equipament instal�lacions municipals 4.724,00 

GU 151 623009 Sonòmetre i limitador 6.216,00 

PC 924 226005 Programa desenvolupament local 1.500,00 

PC 924 226026 Promoció SAC 1.000,00 

PC 924 226998 Punt Informació Europeu 700,00 

PC 924 489006 Aportació Fundació Torrens 8.200,00 

JO 927 226003 Oficina informació Juvenil 2.000,00 

JO 927 226006 Activitats Juvenils 2.000,00 

JO 927 226102 Conveni Maria Ferret 1.500,00 

JO 927 227098 Monitors de temps lliure 4.000,00 

JO 927 227099 Pla de joventut 2.000,00 

OP 155 600004 Cicloturisme Alcúdia Muro Sta 
Margalida 

14.300,00 
 
B)Crèdit Extraordinari 
 
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses: 
 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ AUGMENT 

TU 432 753000 
Aportació Consorci Borsa Allotjaments 
Turístics 

85.605,70 
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SA 164 622003 
Adecentament  zona enjardinada 
cementeri 

30.054,03 

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

OP 155 600004 
Cicloturisme Alcúdia- Muro -Sta 
Margalida 

85.605,70 

SA 164 622001 Condicionament nínxols 
municipals 

11.813,28 

SA 164 625017 Equipament cementeri 5.967,20 

SA 313 227038 Contracte recollida animals 2.273,55 

SA 313 227096 Servei de menjar a domicili 10.000,00 
 
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: 
 
La batlessa Coloma Terrasa dona la paraula a Joan González per a que 
expliqui la proposta. 
Joan González explica que es tracta d’una modificació de crèdit àmplia. Quan 
hem mirat el pressupost mos pensam que ens faltaran doblers per fires i festes 
i el que feim és agafar diverses partides on pensam que no esgotarem el 
pressupost i les passam a Fires i Festes. Després en tenim un altra que era del 
cicloturisme d’Alcúdia a Muro que el passam del capítol sis al capítol set. I 
després recollim unes partides de Sanitat i en cream una de nova per tal de 
destinar-la a una petita obra que s’ha de fer al cementiri d’Alcúdia. Aquestes 
són les modificacions. 
 
Pere Malondra comenta que és un únic punt de l’ordre del dia per tal de 
realitzar aquesta modificació de pressupostària. Nosaltres amb la segona 
podríem estar d’acord amb la segona de la ruta cicloturista, fins i tot amb la del 
condicionament de la zona de jardí del cementiri. El que es pareix una 
vergonya, una altra vegada, és aquesta primera modificació de crèdit on 
decrementen, és a dir, lleven partides de sanitat, de participació ciutadana i 
sobretot de Joventut, per incrementar, una vegada més, sa partida de fires i 
una vegada més, o pot ser la primera, la partida de festes. Jo a la darrera 
modificació de crèdit que vàreu fer ja hi va haver 40.000 euros d’una partida de 
Sanitat per afegir-la a Fires, i ara una altra vegada 38.000 euros per afegir una 
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altra vegada a Fires. Jo batlessa tenc la sensació, una me sorprèn que la 
batlessa consenti això perquè si tenim en compte el que tenim aquí al damunt 
només en fires s’han gastat quasi 80.000 euros més del que estava 
pressupostat i són molts de doblers, és quasi el doble del que hi havia 
pressupostat. Em sorprèn que la batlessa consenti que es faci una despesa tan 
grossa en Fires i Festes. Si fos una inversió, un programa de sanitat i benestar 
social, si fos d’educació, de turisme,... En principi quan presentau els 
pressuposts ens deis que són les vostres àrees (turisme, educació, benestar 
social) que hi parau més esment ho podríem entendre perquè són les partides 
estrella per voltros. Però de fet es redueixen precisament d’aquestes partides 
que vosaltres deis que són les més importants i es converteixen en “pan y 
circo”, a tenir la gent contenta amb “pan y circo”. Això ho demostren aquestes 
modificacions de crèdit i de partides pressupostàries. No sé quina explicació 
pot tenir això llevat d’un cert descontrol en la despesa en la partida de Fires i 
Festes. Supòs que una vegada acabada la meva intervenció, perquè a vegades 
no interveniu, em donareu una explicació per a saber què ha passat respecte a 
aquestes partides de fires i festes que al cap de tres mesos feis un augment 
d’aquestes partides. 
 
Joan González explica que en totes les partides d’on agafen els doblers les 
necessitats estan cobertes fins a final d’any. Per tant els tècnics i regidors 
d’aquestes àrees ens han donat permís o ens han informat que podem cullir 
aquests doblers que segurament no els gastaran. Com ens interessa gastar 
tots els doblers per la llei de la despesa, quan més gastem enguany més 
podrem gastar l’any que ve, interessa gastar-los. Així sempre és interessant 
deixar ben netes les partides precisament per la regla de la despesa. Fires i 
Festes són dues àrees que des d’EMSA s’ajudava molt, tradicionalment 
sempre se’ls ha ajudat molt a pagar segons quin tipus de feines, feines on la 
brigada estava involucrada o eren temes de manteniment de materials,... A 
partir d’enguany, des del mes de març, quan es va posar sobre la taula la 
problemàtica que coneixem d’EMSA, les ordres foren de no finançar res tret de 
les partides que tenia programades estrictament EMSA, que és el que no 
s’havia fet fins ara, ni quan governàvem noltros ni quan ho féieu voltros. Les 
dues àrees que van rebre més fort foren Fires i Festes, que era on EMSA 
ajudava més. Això és el que ha passat com EMSA no podia assumir segons 
quin tipus de despeses ha tocat que cada àrea asumeixi les seves. Les feines 
s’han fetes, s’han de pagar i els proveïdors han de cobrar. Si no ho feim així no 
cumplirem amb el  “promedio medio de pago a proveedores” i podríem tenir 
problemes l’any que ve per poder finançar certes obres. Així hem d’estar al dia 
per poder seguir gastant. Aquesta és l’explicació que puc donar al respecte. 
 
Pere Malondra no posa en dubte l’equip de govern i que els regidors i àrees 
que perden diners en la modificació de crèdit no hi estiguin d’acord ja que seria 
absurd. Però al final són partides de Sanitat, Participació Ciutadana i Jovintut,... 
Això no vol dir res més que els projectes que s’havien de fer amb aquestes 
partides no s’han realitzat. I es passen a Fires i Festes, com el regidor ha dit. Hi 
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ha una cosa de la qual em sent molt molt content emperò trob que arriba molt, 
molt tard, perquè estau al darrer any de la vostra legislatura i és que les 
partides s’han de gastar. Les partides s’han de gastar perquè sinó la regla de la 
despesa ens impedeix gastar l’any que ve. Això vos ho vam dir nosaltres fa 
anys quan va sortir, l’abril de l’any 2012. I record que el regidor d’Hisenda em 
va dir, tú t’ho gastaries tot sense mirar el que gastes? Tot a gastar els 
socialistes ho gastau tot. I jo en aquell moment ja li vaig contestar al regidor 
s’ha de gastar el que s’ha dit que es farà al pressupost, aquesta obra, aquest 
projecte,... Vosaltres no féreu res de tot això i vos sobraren tots aquests 
doblers. Precisament per això ara tenim un superàvit de 29 milions d’euros i el 
regidor ho sap. Tenim un superàvit de 29 milions d’euros perquè al seu moment 
no vareu executar el pressupost. No vareu fer el que havieu dit al pressupost 
que farieu i tenim aquests doblers sobrants. Ara, a la darreria de tot, al darrer 
any de la legislatura, cosa que és bastant greu, obriu els ulls i ens adonau de 
tot això. Jo ja vos ho vaig dir fa estona i ho vaig repetir vàries vegades, falta 
gent que pensi. El problema és que no hi ha gent que pensi, i quan falta 
aquesta persona tot trontolla. A poc a poc heu anat aprenent, assumint el que 
hi havia i ara sou conscients del que heu de fer. Però ara que sou conscients 
no realitzau els projectes que heu posat al pressuposts i augmentau les 
partides de Fires i Festes. No hi podem estar d’acord. Ja s’havia de saber, ja 
heu dit que teniu un superàvit de 29 milions d’euros per no gastar en coses. I 
hauríeu d’haver fet el mateix amb aquestes dues àrees de Fires i Festes. Si no 
es pot gastar més del que està pressupostat no es pot gastar. I era molt millor 
posar aquests doblers a inversions, obres, projectes,... de sanitat, educació, 
turisme,... etc. L’altre dia vam parlar de la subvenció que s’havia perdut, però 
mentre tant gastam doblers en fires i festes. També record una proposta que 
nosaltres fèiem d’una proposta de 90.000 euros per canviar la gespa d’Esports i 
ens diguereu que de cap manera hi havia doblers, que això era impossible de 
fer, que no hi havia doblers per enlloc i després veiem que sí, que els doblers hi 
eren. 80.000 euros heu augmentat la partida de fires. En canvi la gespa que era 
una inversió, que a més a més es beneficien 200 i pico d’al�lots en aquelles 
instal�lacions, ha quedat sense fer. Ara fires i festes 90 mil euros duim 
d’augment de les partides que existien inicialment. 
 
Joan González manifesta que el dia que parlàrem de gastar, gastar i gastar, jo 
sempre he dit una cosa, s’ha de gastar però amb coneixement. No es pot 
gastar “a lo loco”, i com tú has fet referència a història passada et puc xerrar i 
treure es plan E, venga gastar i gastar i després tenim una crisi de cavall on el 
deute d’aquest país no el podíem ni assumir. Aquesta és la manera dels 
socialistes, jo vos ho deia, voltros gastau, gastau,... i ja veurem com es paga. 
Aquest és el tipus de gasto que vosaltres feis. El nostro és el gastar si té un 
sentit, no si són coses necessàries. També no podem saber moltes vegades 
les modificacions que volem fer, perquè fins a final d’any no podem saber si els 
projectes o les partides es poden realitzar o s’arriben a fer. Ara estam al mes 
d’octubre i podem començar a conèixer quins projectes o quines partides no es 
gastaran, i són aquestes que estan aquí baix. Fins a final d’any no pots fer 
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aquests canvis ni pots esperar al mes de novembre a reunir partides per fer 
grans projectes d’inversió com el que tú has comentat fa un moment, no hi 
arribaríem a temps, així és absurd. Sí es poden fer petites coses, però grans 
coses no es poden fer. També volia recalcar, i crec que la regidora de Festes 
m’ho podrà dir, el pressupost d’enguany és de 250 mil euros i el darrer any que 
vosaltres vareu governar el pressupost era de 500 mil euros, vull dir, hem 
seguit fent festes, ha pujat l’IVA, seguim fent les mateixes festes i alguna més, 
amb la meitat del pressupost que tenieu voltros. Aquesta insistència amb que 
noltros posam doblers a festes, que no pensam, i totes aquestes coses que me 
dius,... home si la regidora de Festes tingués 500 mil euros o 600 mil que seria 
lo lògic, segurament no hauríem de fer cap modificació ni una i segurament li 
hauríem de llevar per pagar altres coses. Sobrar, sobra ara i sobrava abans. 
Sempre han sobrat doblers. Vosaltres quan governàveu mai vos gastàreu tot el 
pressupost. Fins a final d’any no pots conèixer perquè hi ha projectes que no 
van en davant, hi ha pressuposts que sobren i fins a la darreria no ho saps. La 
diferència és que quan vosaltres governàveu tot el que sobrava sí es podia 
gastar, ara amb les normes que tenim damunt la taula no es pot, que podem 
discutir el motiu de perquè l’Estat ha posat aquestes normes i qui és el 
culpable, que al meu parer crec que la culpa és dels socialistes. Però bé 
sobrava abans i sobra ara. S’ha d’intentar que el sobrant sigui el mínim 
possible perquè la regla de la despesa ens condiciona per l’any següent. Grans 
obres no es poden fer. Imagina’t que recollim de totes les partides 600 mil 
euros per fer una gran obra entre que redactam el projecte, l’executam i tot això 
ja estarem dins l’any que ve i és absurd, no arribaríem a temps i vosaltres ho 
sabeu perquè heu governat. No feim cap virgueria, intentam que els proveïdors 
cobrin, EMSA recolzava molt aquestes dues àrees, i arrel del que ha passat 
amb EMSA i la situació que tenim i a la qual ens vam negar i ara cada àrea ha 
de pagar les seves factures i per això hi ha aquestes desviacions. 
 
La batlessa dona la paraula a Miquel Llompart (PI) 
 
Miquel Llompart comenta que ja s’han sentit molts arguments al debat i el 
primer que vol fer és demanar si es possible votar per separat aquesta 
modificació de crèdit perquè com no pot ser d’altra manera perquè a la 
modificació de crèdit de la borsa de places vers a les rutes cicloturístiques hi 
donaríem el nostre suport votant sí, però en canvi no donaríem suport a 
l’augment de la partida de Fires i Festes votant en contra. Accepto l’explicació 
del regidor d’EMSA, en Joan González, que abans EMSA recolzava Fires i 
recolzava Festes i ara no pot ser i aquestes partides s’han de veure 
augmentades, ja que és de sentit comú. Vists tots els arguments que s’han 
donat i per no repetir-nos. El grup socialista ha posat els seus arguments, n’hi 
ha que podem estar més d’acord i altres que no, però el que sí pensam és que 
80 mil euros és un increment pressupostari molt gros per fires. La fira passada 
que nosaltres vàrem veure no val 80 mil euros més. Vosaltres diureu que tot és 
susceptible d’opinions i per tant no entrarem un escrit demanant el 
desglossament de cada partida. A nosaltres se ens ha dit que es vol un mercat 
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modèlic i una fira modèlica. Sa Fira ens costa més i massa modèlica no és. 
Trobam que no val aquests doblers i per això no donarem suport a aquests 
modificació de crèdit. Puc entendre que feim una modificació de crèdit i aquí hi 
ha partides com sonòmetre i limitador que són 6200 euros que pot ser no se 
n’han de posar o no n’han de menester, la policia troba que no s’ha de 
menester i es pot passar a altres bandes, o s’aportació a la Fundació Torrens, 
és veritat. Però no negareu que les partides d’activitats juvenils, punt d’atenció 
al ciutadà, punt d’informació europeu, programa de desenvolupament local,... 
tot això són feines que es deixen de fer. Això és obvi, ja que l’Ajuntament les 
havia de fer i no les ha fetes. Puc entendre que es faci una modificació de 
crèdit i per la regla de la despesa anem a gastar aquests doblers, ho puc 
acceptar. Però vosaltres heu d’acceptar que no heu complert la previsió. No 
estam en contra de fer modificacions de crèdit. Un equip de govern pot tenir 
previst gastar en una cosa i després pot decidir canviar a una altra, un 
pressuposts és això, un pressupost, però sí s’ha d’observar que la vostra 
previsió ha fallat, perquè hi ha coses que s’han deixat de fer i les haguessim 
pogut gastar en altres coses. Equipament i instalacions municipals 4700 euros 
es poden estalviar però l’Ajuntament té moltes necessitats i segur que 
trobaríem llocs on gastar-ho segurament. Sincerament, parlant de política, 
trobam que l’augment de la partida de Fires és exagerat, la fira modèlica de la 
qual ens han parlat no val tant i demostra que l’Àrea de Comerç és el Regne 
Taifa de l’Ajuntament, a l’Àrea de Comerç la mimam. Per la situació política que 
té l’Ajuntament s’Àrea de Comerç demana i a l’Àrea de Comerç se li atorga. No 
deixa de ser una opinió política, és la nostra, i els números canten. 
Incrementam partides i sempre incrementam partides del soci perquè l’hem de 
tenir content. Gràcies. 
 
Joan González vol aclarir dues coses. Has enumerat partides que es 
redueixen. Jo no les control totes però alguna es deu eliminar però moltes 
d’elles no és que es deixin de fer, sinó que es lleva part del pressupost que 
tenia, no s’elimina sinó que el tècnic ha considerat que no gastarà tota la 
partida. La modificació que es va fer anteriorment que eren 40 mil euros més a 
Fires, i hem de dir que s’ha fet una fira nova, la “Feria de Abril”, que va tenir 
molt d’èxit, la Fira de la Sípia va ser espectacular, i aquesta primera modificació 
va ser per cobrir aquestes dues fires. Aquesta nova modificació de crèdit és per 
cubrir la d’ara. No són 40 i 38 mil més sinó abans 40 mil i ara 38 mil. I sols els 
38 mil van a la Fira de Tardor que hem fet ara. 
 
Miquel Llompart intervé demanant a Joan González si els 40 mil euros que 
incrementam ara en realitat són 80 perquè l’hem incrementada dues vegades 
aquesta partida. Però els 40 mil euros que incrementam ara, sobretot és el cost 
de la “Feria de Abril”? Perquè teòricament s’havia de tenir prevista la “Feria de 
Abril”. 
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Joan González contesta que no, he dit que és part sols per la “Feria de Abril”, 
no és tot però sí que hi ha part, és una fira més. La “Feria de Abril” no estava 
pressupostada. 
 
Miquel Llompart diu que així és normal que incrementeu. 
 
La regidora Carme García intervé dient que la “Feria de Abril” no hi estava i que 
sols ha costat 15 mil euros. La majoria de doblers que hem hagut d’augmentar 
ha estat per pagar tot el que abans pagava EMSA. La darrera fira de Tardor 
que va fer el vostre equip de govern, només el que va pagar de la part de 
l’Ajuntament eren 89 mil euros, a part de tot el que es va pagar d’EMSA. En 
aquests moments encara no puc dir el que ha costat la d’ara. 
 
Miquel Llompart manifesta que EMSA encara recolza la fira, ja que hi ha homes 
que hi fan feina. 
 
Carme García diu que les hores extra de la Brigada sí, però per exemple les 
empreses externes diferents que pagava EMSA enguany hem hagut d’assumir 
aquest cost. La Fira de la Sípia va ser la primera. Per exemple la neteja dels 
banys abans l’assumia EMSA i ara ho ha d’assumir l’Àrea. Per exemple la gent 
que ve a muntar i desmuntar cadafals que no vol muntar la brigada que tú saps 
que això passa sovint, o al sopar solidari, o a les taules i cadires,... tot aquest 
cost ho assumia EMSA i ara noltros. A mi em van dir que enguany ho 
assumirien al mes de març i estàvem a 15 dies de la Fira de la Sípia. A més 
perquè els restaurants m’ho varen demanar varem afegir un dia més, és a dir, 
que vaig haver de pagar també aquest sobrecost que va dur aquest dia, que 
tothom va quedar encantat i va anar molt bé. La quantitat de coses que pagava 
EMSA era moltíssim i això és el que ha pujat. Jo vaig haver de reduir la part 
que pagava l’Ajuntament. L’únic any que vaig augmentar va ser l’any passat 
que era el 25è Aniversari. Els altres anys els números estan fets i els puc 
mostrar. El muntatge dels animals que vosaltres sabeu que costa una barbaritat 
ho assumia EMSA i ara no, ho paga l’Ajuntament, llevat de les hores dels 
homes de l’Ajuntament. Hi ha dues empreses privades que hi posen allà molts 
homes que s’han de pagar. I la “Feria de Abril” va costar més o manco 15 mil 
euros si és el que volies saber. Vos passaré una relació exacta del que ha 
costat cada fira. Hem augmentat per tot el que pagava EMSA, ha estat la 
diferència. 
 
Miquel Llompart comenta que hem de ser persones, malgrat estiguem a 
l’oposició i no hem de criticar per criticar, no hi crec en això. Acceptam 
l’argument que EMSA ara no recolza tant com ho feia a Fires i a Festes i s’ha 
de notar. No amb zero cost, perquè veim els homes d’EMSA que hi fan feina i 
munten fira i continua essent recolzament d’EMSA. Ara no accepto que em 
diguis que quan voltros governàveu el recolzament de EMSA era de 89 mil 
euros, perquè ara no és zero. És a dir, són més d’aquests 40 o aquests 80 mil 
que hem incrementat. El que he entès jo del debat, neteja de banys, cadafals, 
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sopar d’Alcúdia Solidaria, taules i cadires,... això no val tant. El que he entès jo 
del debat, si ho he entès correctament, i no deixa de ser la mostra apreciació, 
és que sense tenir-ho pressupostat vareu decidir fer una “Feria de Abril”, 
qüestió lícita, i al no tenir-ho pressupostat, mira, després ja veurem si podem 
fer una modificació de crèdit  i ho pagarem. Això és el que hem tret en clar del 
debat. D’acord, és lícit i legal, teniu les eines per fer-ho. Això no deixa de fer 
que nosaltres no estiguem d’acord en que primer no estava previst i en que 
segon, ara per fer una “Feria de Abril” llevarem doblers d’altres partides. No sé 
perquè no ho deis així clarament. Podem no estar d’acord, és la nostra idea, 
noltros no creiem que s’hagi de governar així. Si es vol fer una “Feria de Abril” 
es preveu, es pressuposta i es paga. Es diu el que es fa i els ciutadans ja 
jutjaran. 
 
Carme García comenta que no és així exactament. La “Feria de Abril” estava 
pressupostada, i sinó ho pots veure als pressuposts que jo vaig presentar i 
després ens ho englobaren tot a fires, i també estava pressupostada una fira 
d’oportunitats que els comerciants no han volgut fer. És a dir, estaven 
pressupostades aquestes dues. I et torn a repetir que la “Feria de Abril” va 
costar 15 mil euros i jo havia pressupostat que me costaria més o manco 25 mil 
euros, així que no me tornis a insistir amb la “Feria de Abril” que sé que te pica 
molt. Però la tenia pressupostada, el que no tenia pressupostat era sols el que 
pagava EMSA, i et presentaré tots els números. L’únic que s’ha desequilibrat 
ha estat lo que pagava EMSA i ho hem hagut d’assumir. I ja està, és així de bo 
d’entendre Miquel. 
 
Miquel Llompart intervé qualificant que “això és perversió política, i dic política 
perquè ho he de dir. A mi me pica molt sa “Feria de Abril”? Heu estat voltros 
que heu dit que no estava pressupostada, i a mi me pica molt? I quan hi he 
estat en contra jo? I perquè dius que me pica molt?” 
 
Carme García contesta a Miquel Llompart dient: “tú sabràs!”. 
 
Miquel Llompart contesta: “Diga’m-ho Carmeta! Vols que et digui què sé? Sé 
que tú me dius a jo que a jo me pica molt sa “Feria de Abril” quan mai hi he 
estat en contra, però el que sí sé és que no has anat ni una vegada a l’ofici el 
dia de Sant Jaume però la “Feria de Abril” estaves a primera fila al banc. Això 
ho sé. I després et permets el luxe d’insinuar coses aquí al ple? No ho facis, no 
pensis pels altres i sobretot no insinuïs segons que, ja que jo et parlo de fets. 
Que la Feria de Abril me pica molt? Hi vaig anar jo a la “Feria de Abril”, lo que 
no vaig venir a missa amb tú. I perquè m’ha de picar? Què insinues?” 
 
Carme García contesta dient que “a Fira de “Abril” jo vaig anar a missa, no pel 
fet d’anar a missa, sinó perquè era la que ho organitzava. No importa que te’n 
riguis. Hi havia un caramull de nines i havien de fer una sèrie de coses i estava 
jo allà que les organitzava. Així de fàcil. Sí que hi anares però no hi eres. Bé 
algun company teu sí que hi era. Em vaig aixecar, les vaig acompanyar,... No 
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vaig fer això Joaquím? Em vaig aixecar. No tenien ningú que les organitzàs i el 
capellà em va demanar que hi havia d’haver algú que controlàs ses nines, i 
això és el que vaig fer. Ni més ni pus, vàrem col�locar i és el que vàrem fer. A 
més som ben lliure de poder anar a la missa que vulgui, a una o a l’altra, a 
veure si faltaria que no hi pogués anar”. 
 
Miquel Llompart li contesta que ella no és lliure de posar paraules en boca 
meva. 
 
Carme García contesta que no n’ha posada cap. 
 
Miquel Llompart argumenta que ella li ha dit que “li pica molt”. 
 
Carme García contesta que clar que sí, que tot el temps li argumenta que no 
estava pressupostat i sí estava pressupostat. 
 
Miquel Llompart diu que aquí s’ha dit abans que no estava pressupostada. 
 
Carme García manifesta que ella va presentar els pressuposts per separat i 
després li varen englobar tot en una sola partida. I havíem pressupostats la 
d’oportunitats i l’atra fira. 
 
La batlessa Coloma Terrassa intervé demanant als dos regidors que es 
respectin els torns de paraula i que no entrin en consideracions personals i que 
es centrin amb el punt de l’ordre del dia. 
 
Miquel Llompart diu que ell intervé en el debat sobre el punt de l’ordre del dia i 
que en un moment del debat des del govern municipal s’ha dit que tal volta la 
“Feria de Abril” no estava prevista, i la vam fer. Lo únic que he dit és que si has 
decidit fer una “Feria de Abril” i l’has feta, i ha sortit bé i no la tenies 
pressupostada al pressupost enlloc de dir és que la Fira em va costar més 
perquè EMSA no col�labora tant haguessis dit mira ens ha pegat per fer la Feria 
de Abril i no ho teníem pressupostat i ens ha costat això. Això és l’únic que jo 
he argumentat. I mira si venies al debat amb les idees preconcebudes que ja 
has dit en aquest debat que a mi me pica molt la “Feria de Abril”, quan no és 
veritat, perquè en aquest debat i en aquest plenari s’ha dit que no estava 
pressupostada. I si n’hem de parlar en parlarem. Havia estat el més asèptic 
possible, però tú com sempre dus el debat allà on et convé, allà on hi ha brutor, 
però a brutor hi podem anar tots. 
 
Coloma Terrasa comenta que el debat ja està acabat i que és l’hora de passar 
a votació. El senyor Llompart havia demanat si es podia votar per separat i el 
secretari comenta que es tracta d’una votació global. El que sí podria ser és 
que constàs en acta aquesta especificació que ha fet Miquel Llompart o les 
dues. 
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El secretari intervé argumentant que el grup socialista ha demanat votar 
favorablement a la proposta de modificació de crèdit respecte a la ruta 
cicloturística i a la del cementiri i en canvi en contra a la modificació de crèdit 
per cobrir les despeses de Fires i Festes. Per altra banda que el grup Partit per 
les Illes ha demanat votar les diferents modificacions de crèdit per separat, però 
que la votació és única i la modificació de crèdit és global i no es pot alterar o 
separar. La postura dels dos grups es favorable a la modificació de crèdit 
respecte a la ruta cicloturística i a la del cementeri i en contra a la modificació 
de crèdit per cobrir les despeses de Fires i Festes. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria 9 vots a favor ( 8 PP + 1 Maria del Carmen Garcia Cerdà) i 8 
abstencions (4 PSOE + 4 El Pi) acorden aprovar la proposta d’acord abans 
descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 
3. Examen i aprovació modificació de la relació de subvencions 
nominatives d’entitats socials afegint i concedint una subvenció 
nominativa a favor de l’entitat ASNIMO. 
 
Es presenta la Proposta de la regidora delegada de Benestar Social de dia 22 
d’octubre de 2014, la qual diu: 
 
“Que per Acord del Ple de l’Ajuntament de/d’ Alcúdia, de data 29/1/2014, es va 
adoptar l’acord d’aprovació inicial del pressupost per a la corporació municipal 
exercici 2014, i aprovat definitivament mitjançant publicació al BOIB 6 de març 
de 2014.   

 
Segons consta a la base 31.10 titulada “Aportacions i Subvencions” de la 
Secció Segona “Execució Pagament” del pressupost de corporació 2014 
aprovat, es relacionen les subvencions nominatives a entitats de Benestar 
Social, en l’apartat 2. 

 
Per error no figura l’entitat ASNIMO, associació Síndrome de Down de Balears, 
entitat sense ànim de lucre, fundada en 1976. Actualment, ofereix atenció 
integral a persones amb S.D., o altres discapacitats afins, i a les seves famílies, 
durant totes les etapes de la vida. Dita entitat ha estat beneficiària durant els 
dos darrerrs anys consecutius de les subvencions nominatives d’entitats de 
Benestar Social. Malgrat haver-hi la dotació pressupostària per dita entitat a la 
partida corresponent BS 231 480008 “Aportacions Entitats Benestar Social”. 
 
Atès l’informe tècnic emès per l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, sobre la modificació de la relació de subvencions nominatives de les 
entitats de Benestar Social» 
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Es proposa: 
 

1- Aprovar la modificació de la relació de subvencions nominatives d’entitats 
socials del pressupost municipal de 2014, afegint i concedint una subvenció 
nominativa a favor de l’entitat ASNIMO per un import 1.200€. 
 
No obstant l’Ajuntament Ple acordarà. 
 
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.  
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió, 
essent les 14:35 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a 
secretari, don fe. 
 
Vist i plau 
La Batlessa,       El Secretari, 
 
 
Coloma Terrasa Ventayol     Joan Seguí Serra 


