
 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 6 DE 
FEBRER DE 2020 

 
 

Després de l’aprovació de les diverses actes de les sessions anteriors de 18 de 
desembre i 23 de desembre de 2019 i de dia 10 de gener de 2020 se 
desenvolupa l’ordre del dia. 
El segon punt és la modificació fixament de l'hora de  les sessions ordinàries del 
Ple de l’Ajuntament siguin el primer dijous de cada mes, a les 9:00 hores, a partir 
del proper mes de març de 2020. En el supòsit en que aquest dia sigui festiu, la 
sessió es durà a terme en el segon dijous hàbil següent, a la mateixa hora. S’ha 
aprovat per unanimitat. 
El punt tercer és la proposta resolució recurs de reposició contra l’acord del Ple 
de dia 06.09.2019 relatiu a la creació de la Comissió Coordinadora de 
competències Municipals. El regidor Biel de Hevia ha explicat que es desestima 
el recurs perquè tenint en compte els informes i la normativa vigent és correcte 
la creació de l’òrgan. La regidora Baleato de Podemos ha expressat que votaran 
en contra ja que és un frau de llei. Biel de Hevia ha explicat que l’òrgan té 
l’objectiu de coordinar les àrees municipals i dins la normativa legal. 
16 vots a favor i 1 en contra. 
El 4t punt és la proposta de  Resolució recurs de reposició contra l’acord del Ple 
de dia 03.10.2019 relatiu al règim de compensacions per assistència als òrgans 
col·legiats (modificatiu de l’acord de dia 22.07.2019), desestimant el recurs. El 
punt s’ha aprovat amb 16 vots a favor i 1 en contra. 
El cinquè punt és la  proposta Resolució sol·licitud de nul·litat o declaració de 
lesivitat d’un conjunt indeterminat d’actes i acords relatius a les compensacions 
per assistència als òrgans col·legiats entre les dates 01.06.2008 i 14.06.2019. la 
proposta de no admetre a tràmit  la sol·licitud de nul·litat i/o lesivitat formulada 
per la Sra. Baleato Caamaño (R.E. 9498 de dia 07.10.2019) envers d’un conjunt 
indeterminat d’actes i acords relatius a les compensacions per assistència als 
òrgan col·legiats entre les dates 01.06.2008 i 14.06.2019, per falta de legitimació 
activa. Després de les explicacions per part del regidor Biel de Hevia, en base a 
l’informe jurídic i que la regidora de Podemos no té legitimació activa del passat 
i amb els informes tècnics proposen desestimar el recurs. Des de Podemos han 
insistit que el plus econòmic és “il.legal” i des del govern municipal han parlat que 
l’equip de govern es va presentar per fer feina pel poble, no “per cercar papers”. 
S’ha aprovat per 16 vots a favor i 1 en contra. 
El sisè punt és l’examen proposta modificació ordenança Municipal reguladora 
de l’ús de la cuina menjador de la Victòria. La batlessa Bàrbara Rebassa ha 
explicat que fins ara els ciutadans es feia un depòsit de 50 € per si se feia un mal 
ús de les instal·lacions. S’ha fet un ús cívic i la proposta és retirar aquesta 
garantia donada la tramitació que s’havia de fer i per tal d’agilitzar-ho. Se seguirà 
igual i s’ha de deixar amb les mateixes condicions que s’ha trobat i si se fa mal 
bé o mal ús s’haurà de pagar el que ha fet malbé. Des del PP, Fina Linares ha 
respost que considera que el depòsit feia que anessin alerta a l’hora de fer-ne ús 



per aquest motiu han votat en contra. La modificació s’ha aprovat per 14 vots 
favorables i 3 en contra. 
 
 
El punt setè és l’examen proposta Modificació de la relació de llocs de feina de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, en compliment de l’execució de la sentència núm. 
276/2019 del jutjat contenciós administratiu, 3 de Palma. Des del govern 
municipal s’ha explicat que se dona compliment a la sentència que anul.la 
l’increment del complement específic. S’ha aprovat per unanimitat. 
 
El 8è punt és el relatiu a l’aprovació proposta de modificació de la relació de llocs 
de feina de l’Ajuntament d’Alcúdia núm. 01/2020 el punt s’ha aprovat per 12 vots 
a favor i 5 abstencions(Pp, Vox, UxA) 
 
El punt 9è és la ratificació decret de batlia en relació a l’aprovació del conveni 
de col·laboració entre l’ajuntament d’Alcúdia i el Consell de Mallorca per a dur a 
terme actuacions d’inversió (obres, adquisició de vehicles i d’immobles) i per 
sufragar honoraris de redacció de projectes i direcció d’obres. Es tracta del Pla 
d’obres i serveis 2012 i per signar el conveni amb el Consell de Mallorca. 
Segons ha explicat el regidor Martí Garcias. El punt s’ha aprovat per 
unanimitat. 
 
El punt 10è és relatiu a l’examen aprovació proposta d’aprovació del conveni de 
col·laboració entre la fàbrica nacional de moneda i timbre-reial casa de la 
moneda (FNMT-RCM) i l’Ajuntament d’Alcúdia per a l’encomana de la gestió a la 
FNMT-RCM de l’emissió i gestió dels certificats electrònics d’empleat públic i 
segell electrònic i certificat del lloc WEB de l’Ajuntament d’Alcúdia. El punt s’ha 
aprovat per unanimitat. 
 
El punt 11è és relatiu a l’examen moció que presenta el grup municipal vox en 
relació a reprovar al (PSOE) per la seva responsabilitat política en els fets que 
han estat objecte de condemna penal per l’audiència provincial de Sevilla a 
l’anomenat “caso de los ere”. Des de Vox s’ha explicat la moció demanant per 
part del regidor del grup Joan Sendín que assumeixin la responsabilitat i tornin 
els doblers. Han intervingut els diversos grups polítics municipals del govern i de 
l’oposició. Des del PP Fina Linares ha expressat que el fons s’està d’acord però 
que no són els partits sinó algunes persones dels partits que són corruptes 
igualment així s’ha expressat des del PSOE que considera que el seu partit té 
una història de lluita democràtica de 140 anys. Des de Més per Alcúdia ha reiterat 
que la moció està fora de lloc, i des de Podemos han expressat que l’Ajuntament 
no té competències ni capacitat d’influència amb el tema. Hi ha hagut aquesta 
dialèctica entre diversos dels grups polítics municipals.  
La moció no ha tirat endavant amb els dos vots a favor de Vox i Ciutadans, 
l’abstenció d’Unió per Alcúdia i del PP, i els vots en contra de Pi,PSOE, Més per 
Alcúdia i Podemos. 
 



El punt 12è és relatiu a l’examen moció que presenta el grup municipal vox per 
impulsar la instal·lació d’una estructura de mini contenidors de reciclatge al 
municipi d’Alcúdia per recollida de deixalleria de mòbils, piles i altres residus, 
segons ha explicat el regidor Joan Sendín. Des del govern municipal el regidor 
Domingo Bonnín ha explicat que sí n’hi ha a diversos punts i també al punt verd 
però que està en procés de treure la nova contracta de recollida de fems i el punt 
quedarà solventat. Des de Podemos s’ha demanat realitzar un estudi i des del 
govern municipal s’ha dit que l’estudi ja està fet de finals de la passada legislatura 
i ja se va explicar a la comissió i que la nova contracta les bases se fan en base 
a l’estudi. El punt no es va aprovar pel vot desfavorable del govern municipal tot 
i el vot a favor de PP, Vox, Unió per Alcúdia, Ciudadanos i Podemos.  
 
El punt 13è és relatiu a l’examen moció que presenta els grups municipals PSIB-
PSOE, el PI i Més per Alcúdia relatiu a la defensa del dret a l’educació i a la 
llibertat d’ensenyament i per garantir la pluralitat de pensament dins l’àmbit de 
l’educació. Així ha explicat la moció la regidora de Benestar Social Agüi Lobo, en 
base a la Constitució́ espanyola que té com a fonament el ple desenvolupament 
de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència 
i als drets i llibertats fonamentals, complir amb els plans d’igualtat, llibertat de 
càtedra i pluralitat de pensament entre d’altres dret, reforçant l’autonomia dels 
òrgans directius dels centres educatius, entre d’altres punts. El punt s’aprova 
amb un vot en contra de Vox, les abstencions del PP i Ciudadanos i els vots a 
favor de l’equip de govern i Unió per Alcúdia.  
 
El punt 14è és l’examen i moció presentada pels grups municipals PSIB-PSOE, 
el Pi i Més per Alcúdia, per derogar la normativa que impedeix als ens locals 
invertir superàvit i compensació pels costs generals dels depòsits derivats del 
mateix. La moció recull aquests principals punts com ha explicat la regidora 
d’hisenda Joana Maria Bennasar: instar al Govern de l'Estat a impulsar de forma 
immediata, en el termini màxim d’un any des de la seva constitució, la derogació 
de les normes i regles que impedeixen als ens locals i ajuntaments sanejats 
gastar els doblers acumulats a les entitats financeres així com que s’impulsin des 
del govern central mecanismes econòmics de compensació per cobrir els  costs 
que puguin tenir o hagin tingut els ajuntaments i ens locals per haver d'acumular 
doblers a les entitats financeres a conseqüència de les normes d'estabilitat 
pressupostària i regla de despesa, procedint a retornar íntegrament tots els 
doblers que hagin hagut de pagar a operadors econòmics per tenir-hi dipòsits 
derivats dels superàvits. La regidora ha comentat que ja el romanent acumula 88 
milions d’euros i que en acabar el 2020 s’hauran de sumar 5.200.000 euros més, 
i que ja s’han pressupostat 155.000 euros per les entitats financeres que ja tenim 
el romanent de tresoreria 88.038.438 euros cada any s’hi sumen doblers. La 
diferència enguany és de 5.200.000 euros. Des del PP ja a la comissió se feren 
unes esmenes que s’han afegit a la proposta i que des d’Unió per Alcúdia se 
recordava que s’ha de seguir treballant no basta un paper. Així ho ha expressat 
la batlessa que se seguirà fent feina i des del Pi D.Bonnín ha dit que l’ajuntament 
d’Alcúdia a la passada legislatura va ser un dels més bel·ligerants i la batlessa 



ha afegit que són molts als Ajuntaments que estan units i fan un front comú amb 
aquest tema. S’ha aprovat per unanimitat. 
 
El punt 14è és la moció que presenta el grup municipal popular relatiu a les 
retallades en educació. A aquest punt hi ha hagut dialèctica entre els diversos 
grups polítics municipals. La moció del PP defensada per la regidora Verónica 
Caro dins els seus punts recull que: l'Ajuntament d’Alcúdia es solidaritza i dóna 
suport als centres educatius en la seva lluita per aconseguir una plena autonomia 
pedagògica i financera per al correcte desenvolupament dels seus projectes 
educatius i de centre que redunden en una major eficàcia i eficiència educativa, 
adaptades en tot moment a les necessitats particulars de l'alumnat i de l'entorn 
social i cultural de referència i que insta el Govern dels Illes Balears a la devolució 
immediata de les partides bloquejades, pagant puntualment l'assignació per a 
despeses de funcionament de centre, sense importar el romanent de què 
disposin cada un d'ells. Podemos expressaren el vot en contra, criticant les 
retallades en època del PP, amb la llei Montoro sobre la qual des del PP, F. 
Linares ha expressat que fa ja dos anys que no govern el PP i la llei no s’ha 
modificat. Des del PSOE la regidora Antònia Cànaves diu que  dels romanents 
en realitat els centres d’Alcúdia que són els que  coneixem els centres d’Alcúdia 
no estan massa preocupats per això. Els romanents no s’han tocat s’han ajustat 
al que reben a 2020, és vera que hauran de fer una feina com utilitzen aquests 
doblers. Aquí a Alcúdia a la majoria tenen romanents per temes finalistes, que 
no se bloquegen. El regidor de Més per Alcúdia Tomàs Adrover ha explicat el 
cas de l’IES Port d’Alcúdia que ha rebut els doblers pertinents i l’ajut als projectes 
en marxa. Des del PP consideren que és sorprenent que tot vagi bé a Alcúdia. 
Bàrbara Rebassa explica que hem de fer una distinció clara entre primària i 
institut a les escoles de primària el manteniment va a càrrec de l’ajuntament, 
els instituts reben partides per manteniment, és aquí con se va detectar que 
feia un parell anys que hisenda anava a darrera. Bàrbara Rebassa ha 
expressat i diferenciat que no és el mateix els centres de primària que els de 
secundària. I que mai no els sobren els doblers. Al ple es manifestà que dos 
centres de primària Porta des Moll i s’Albufera s’han vist afectats, el romanent 
no se’ls congela és a veure a on ho poden dedicar, la majoria de doblers són 
per fons finalistes. Les votacions foren 6 si a favor i 11 no en contra. La moció 
no ha quedat aprovada, amb sis vots a favor per part de PP, Vox, Unió per 
Alcúdia i Ciudadanos i els vots en contra de l’equip de govern i Podemos.  

El punt 16è referent a la moció que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, 
el PI i Més per Alcúdia per a la publicació anual de balances fiscals i per un nou 
model de finançament autonòmic. Així ho explicà la regidora d’hisenda Joana 
Maria Bennasar. La moció recull el següent: instar al Govern de l'Estat i al Govern 
de les Illes a publicar anualment les balances fiscals entre comunitats autònomes 
i les Administracions Públiques centrals tant a través del mètode càrrega-benefici 
i del mètode del flux monetari. També recull la moció d’instar el Govern de l'Estat 
a que en la revisió del sistema de finançament s'introdueixi i garanteixi el principi 
d'ordinalitat i que doni més capacitats normatives a les comunitats autònomes. 



Model que hauria d’avançar cap un sistema que permeti al Govern Balear 
recaptar, gestionar, inspeccionar i liquidar els impostos i equiparar els ingressos 
als del concert econòmic.” El punt s’aprova amb 12 vots a favor i l’abstenció de 
PP, Vox i Ciudadanos.  
 

El punt 17è referent a les mocions d’urgència s’ha presentat la  proposta d’acord 

de la sol·licitud d’una subvenció de la conselleria de model econòmic, turisme i 

treball per a l’execució de les obres de pavimentació dels accessos a la platja 

d’Alcúdia. El primer s’ha votat la urgència del punt per unanimitat s’aprova i se 

passa al contingut. El punt és relatiu a sol·licitar a la Conselleria de Model 

Econòmic, Turisme i Treball una subvenció de 677.000 € per finançar l’execució 

de les obres compreses en el lot 2 del projecte de “Pavimentació del accessos a 

la platja del Port d’Alcúdia”. Hi havia una proposta d’acord una subvenció per 

pavimentació dels accessos a la platja d’Alcúdia. En total 22 accessos. El punt 

s’ha aprovat per unanimitat. 

 
Precs i preguntes 
 
Des Ciudadanos la regidora Azahara Machado ha demanat sobre els 
excrements de cans al municipi de les campanyes de sensibilització, i la batlessa 
B. Rebassa ha expressat que se seguiran fent campanyes de sensibilització i 
s’està estudiant mirar l’ordenança i començar a actuar amb sancions. Així ho ha 
expressat Agüi Lobo la regidora sanitat que les multes se tramitaran de manera 
directa des de l’àrea de sanitat amb l’ajut de la policia local, per donar més 
agilitat. I que en breu presentaran una nova campanya de conscienciació. 

La regidora A. Machado ha demanat com estava el tema del tros de murada que 
va caure a 2018. Des del govern s’ha dit que s’està redactant  el projecte de la 
murada i dos torreons i se presentarà a la conselleria de patrimoni del consell, 
essent una prioritat. També des de Ciudadanos han demanat sobre el parc de 
devora la piscina de Gesa. Des del govern municipal han comunicat que és 
competència de l’Autoritat Portuària però que l’Ajuntament així i tot hi ha fet 
actuacions. També ha demanat sobre els semàfors de Teodor Canet que no 
funcionin, la batlessa ha expressat que es tornarà a revisar. 

Des d’Unió x Alcúdia, la regidora Carme Garcia ha demanat sobre el carril bici i 
des del govern municipal s’ha dit que hi torna haver una nova reunió per la 
setmana que ve per fer-ne una restructuració. També des d’aquets grup s’ha 



demanat al govern municipal sobre la carretera d’artà bastant malament, discos 
de prohibit aparcar. Rent- a-cars. Des del govern, la batlessa ha dit que reunirà 
la junta de portaveus una vegada es tengui el projecte definitiu. 

També des d’Unió per Alcúdia s’ha recordat la necessitat de més passos de 
vianants. N’han pres nota des del govern municipal. Per últim també sobre el 
tema de rates a diversos indrets del municipi. El regidor Tomàs Adrover ha 
respost que s’hi actuarà i que s’han notificat als propietaris que ho facin net i si 
no s’hi actuarà. També ha demanat sobre la normativa de patins. També des 
d’Unió per Alcúdia s’ha demanat més contenidors marrons. I des del govern 
municipal Domingo Bonnín ha respost que cada any sen fan compres i sen 
tornaran a fer tenint en compte els pressuposts. 

Des del PP la regidora Verónica Caro ha demanat sobre el manteniment al 
gimnàs des del govern, el regidor Joaquín Cantalapiedra ha comentat que se 
mira totes les necessitats del poliesportiu, i que se demana pressuposts i se faran 
quan estiguin aprovats els pressuposts com actuacions urgents. R .Ferrer ha 
demanat si han calculat els mals ocasionats pel mal temps a la platja i a veure 
qui pagarà. El regidor de manteniment Martí Garcies ha explicat que després de 
les tempestes s’ha fet una valoració tècnica, en total 516.000 euros han avaluat 
els tècnics. Hi ha algunes tasques com el passeig d’Alcanada, Costes ho ha 
assumit. I ha explicat la sortida feta dels canals cap a la mar, llevant l’arena que 
podia ser perillosa en un futur. I se treu l’alga perquè s’eixugui abans de retirar-
la de la platja. També des del PP s’ha demanat al govern municipal sobre el 
passeig blau i que tenint en compte la premura del temps per la prova Ironman  
s’arreglaran els trams més  urgents i se fa un projecte de tot el passeig per actuar 
quan sigui possible ha dit Domingo Bonnín. 

Per últim des del grup municipal del PP, Fina Linares ha demanat sobre la 
inserció de publicitat a unes carrosses dels reis que considera que s’hauria 
d’haver donat opció a participar-hi a tothom i que no coneix amb quin concepte 
se va posar aquesta publicitat i considera que s’ha fet a dit i que hi ha una 
ordenança al respecte. El regidor Biel de Hevia ha respost que les dues 
empreses pagaren els caramels i que qualsevol ajuda és bona i que era un 
format A4, que el logo d’una empresa no és nou s’ha fet a camisetes de fira o de 
viu l’estiu, reiterant que tota col.laboració és ben rebuda. 

 

Servei de premsa. Ajuntament d’Alcúdia. 

 
 


