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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
19 D’OCTUBRE DE  2012 
 
Data: 19/10/2012 
Hora començament: 10,00 h. 
Hora acabament: 11:35 h.   
Lloc: Sala de sessions. 
 
 
Assistents: 
 
 
Batlessa:     Coloma Terrasa Ventayol 
 
Tinents de Batlessa :  Juan Luis González Gomila 

Maria del Carme Garcia Cerdà 
     Àngela Amer Mir 
     Martí Ferrer Totxo  

Josefina Linares Capó 
      
Regidors:    Mateu Salort Bonafè 
     Laura Serra Martín 
     Gaspar Vera Mills 
     Miquel A. Llompart Hernández 
     Joaquín Cantalapiedra Aloy 
     Beatriz Oneto Carmona 
     Domingo Bonnín Daniel 
     Pere J. Malondra Sánchez 
     Sofia Fernández Roldán 
     Guadalupe Alaminos García 
     Joan Gaspar Vallori Guayta  
 
 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
 
Secretari Actal.:   Miguel Alejandro Dot Ramis 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2012. 
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3. Moció que presenten els grups Municipals de CxI i PSIB-PSOE sobre el 
rebuig a l’importació de fems d’Europa per tal d’incinerar-los a Mallorca. 
 
4. Fixament de les festes locals per a 2013.. 
 
5. Proposta de noms de carrers.  
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la Sra. batlessa 
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular 
cap observació a l’acta de la darrera sessió que va tenir lloc el dia 6 de 
setembre de 2012 i que s’ha repartida oportunament amb la convocatòria. 
 
El Sr. Llompart apunta que a l’acta no s’han reflectit alguns comentaris que 
voldria que es fessin constar, quant a l’apartat de precs i preguntes: una 
referida a la venda ambulant il�legal, on va fer especial menció als venedors a 
la platja; i l’altra, quant al debat sobre la pressió fiscal, on va mencionar la “llei 
de transparència” del Partit popular, d’on, entén, resulta que tergiversar dades 
econòmiques podria causar suspensió del càrrec.  
 
Passada a votació l’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. Reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2012. 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 16 d’octubre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA 
 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 4/2012 
 
Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia,  presentades a l’aprovació del Ple, amb un  import de  
183.240,15 € euros. 
 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 9 d’octubre de 2012. 
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PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia,  presentades a l’aprovació del Ple, amb un  import de  
183.240,15€ euros, 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. 
 
Alcúdia, 9 d’octubre de 2012.  
 
El regidor d’hisenda. 
 
Juan Luis González Gomila”. 
 
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. González i, obert el torn de 
debat, el Sr. Malondra avança la abstenció del seu grup perquè entén que 
manquen més explicacions. Pregunta al Sr. González si li pot confirmar que 
una part són factures que s’assumeixen del Govern Balear a través de les 
places concertades del Centre de Dia. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González respon que es tracta de factures que 
el Govern Balear ens ha de pagar i que nosaltres hem de pagar a la societat 
que gestiona la residència. Diu que són factures que han deixat de pagar tant el 
Govern Balear del Partit Popular com de l’anterior del Partit Socialista. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra entén que assumim un cost que correspon 
al Govern Balear, com està passant en altres supòsits, i això no li sembla bé, 
perquè és fer de banc pel Govern Balear sense cobrar interessos, de manera 
que l’Ajuntament no defensa els nostres interessos. Recorda que el seu grup 
va presentar una moció en aquest sentit i que el Partit Popular va votar en 
contra. Pregunta si el superàvit de l’Ajuntament està per cobrir el deute del 
Govern Balear. 
 
El Sr. González contesta que la falta de liquiditat tant del govern central com 
del balear prové de la mala gestió dels governs socialistes. Considera que si la 
residència no cobra de nosaltres perquè nosaltres no cobram del Govern 
Balear es podria arribar a tancar la residència, de manera que mentre nosaltres 
disposem de liquiditat aguantarem aquesta situació perquè la gent major no es 
quedi al carrer. I quant als bancs, creu que la gestió econòmica que ha fet 
aquest equip de govern ens ha permès tenir liquiditat i, per tant, no té sentit 
reclamar interessos al Govern Balear, ja que no se’n generen. Si aquesta 
situació es perllonga massa temps, s’hauran de prendre altres mesures. En 
qualsevol cas, s’han fet els requeriments oportuns. Entén que és una 
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inconsciència abstenir-se, ja que la societat que gestiona la residència ha de 
cobrar i no podem posar en perill als nostres majors.  
 
En el torn de rèplica el Sr. Malondra defensa que aquests doblers s’haurien 
d’invertir a Alcúdia, no per pagar els deutes del Govern i tot sembla una excusa 
per no fer res. Quant a la residència, recorda que és l’anterior equip de govern 
el que la va construir i, per tant, són els més interessats per la seva 
permanència. Diu que no té sentit assumir tots aquests deutes del Govern 
Balear.  
 
En el torn de contestació, el Sr. González diu que està bé voler una residència, 
però també és important saber com pagar-la; ara el Govern Balear ha de pagar 
tot el que el govern socialista va gastar i prometre. Quant al superàvit, aquests 
doblers, per llei, els hem d’emprar per pagar als bancs. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra entén que amb un superàvit exagerat com 
el d’Alcúdia, no posar els doblers al carrer és una decisió de l’actual equip de 
govern i del govern central.  
 
En el torn de contestació, el Sr. González diu que l’equip de govern decideix 
com i quan actuar, i que si no es posen més doblers al carrer és perquè la llei 
no ens ho permet. Torna a destacar que es farà tot el possible perquè la 
societat que gestiona la residència continuï i els nostres majors no quedin al 
carrer. 
 
Seguidament intervé el Sr. Llompart per avançar l’abstenció del seu grup. 
Comparteix moltes de les argumentacions anteriorment exposades i, per tant, 
es vol centrar en altres. Entén que pot ser una bona argumentació assumir 
deutes del Govern Balear per garantir la continuïtat de la residència, però el 
que no entén és que es deixin doblers a preu zero, ja que avui en dia ningú fa 
això. Considera que fer això no és una bona gestió econòmica. També diu no 
estar d’acord amb que l’anterior equip no sàpigues com pagar la residència, ja 
que una cosa és el Govern Balear i una altra l’equip de govern de l’Ajuntament, 
que sabia perfectament com pagar-la.  
 
En el torn de contestació, el Sr. González diu que efectivament es referia al 
Govern Balear, com a govern que no sabia com pagar la residència. Recorda 
que, quan va entrar l’actual equip, el Govern Balear ja devia doblers a EMSA 
per la depuradora i que ja es generaven interessos que mai es varen reclamar, 
ni siquiera el principal. Nosaltres ho durem al Consell d’Administració. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Llompart diu que sí que es reclamava i que ara el 
que parlam és dels interessos. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González diu que mai es varen reclamar i que 
si nosaltres decidim avançar els doblers és per mantenir la residència.  
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En el torn de rèplica, el Sr. Llompart manifesta estar d’acord perquè qui 
governa decideix, però no pot estar d’acord amb deixar doblers a preu zero. 
 
Passat el dictamen a votació, queda aprovat amb els nou vots a favor del grup 
municipal del Partit Popular i la regidora no adscrita Sra. Maria del Carme 
Garcia Cerdà i les vuit abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE i 
Convergència per les Illes.  
 
3. Moció que presenten els grups Municipals de CxI i PSIB-PSOE sobre el 
rebuig a la importació de fems d’Europa per tal d’incinerar-los a Mallorca. 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 16 d’octubre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“MOCIO QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CxI I DEL PSIB-
PSOE SOBRE EL REBUIG A LA IMPORTACIÓ DE FEMS DES D’EUROPA 
PER TAL D’INCINERAR-LOS A MALLORCA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El grup parlamentari del Partit Popular el passat dia 3 de setembre va presentar 
esmenes a la tramitació parlamentària al Projecte de llei de mesures urgents 
per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats. 
 
La intenció del PP, tant al Parlament de les Illes Balears com al Consell de 
Mallorca, no es altre que donar suport a aquestes esmenes, tal i com així ho 
han manifestat en públic distints representats del PP i la pròpia Consellera de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca, entre d’altre espais a la reunió que el 
passat 5 de setembre es va mantenir a la FELIB amb els Batles de Mallorca. 
 
Aquesta decisió unilateral del PP de canviar la legislació en matèria de residus, 
tendra conseqüències extraordinàriament negatives per Mallorca, de tot tipus, 
econòmiques, turístiques, ambientals, territorials, paisatgístiques, etc, i es una 
passa enrere sense precedents a la nostra illa. 
 
A la reunió que varem mantenir amb la Consellera de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca el passat dia 14 de setembre, se li varen plantejar una sèrie de 
dubtes, als quals encara no hem rebut resposta per part seva com si el fems 
que arribaran faran pudor, el nivell d'emissions de gas a l'Atmosfera i el que es 
farà amb les cendres del fems cremat, demostrant així la seva poca sensibilitat 
amb aquest tema. 
 
Per tot això el Ple d'Alcudia ACORDA: 

 
1.- El Ple de l’Ajuntament d'Alcudia rebutja la importació de fens des de distints 
llocs d’Europa per tal de incinerar-los a Mallorca 
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2. Instar al Parlament de les Illes Balears a no aprovar les esmenes introduïdes 
pel PP al Projecte de Llei de mesures urgents per a l’activació econòmic en 
matèria d’indústria i energia, i altres activitat, pel que fa relació a la importació 
de fems des de distints llocs d’Europa a Mallorca. 
 
3. Instar al Consell de Mallorca a no donar la conformitat a la incineració de 
fems d’Europa a la Planta incineradora de Son Reus. 
 
Miquel Angel Llompart Hernandez Pere Malondra Sanchez 
Portaveu del GM CxI   Portaveu del GM PSIB-PSOE”. 
 
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Malondra per manifestar que tot això és 
una conseqüència de la nefasta gestió del Govern Balear. Entén que no es pot 
parlar de combustible quan es tracta de fems i residus. Diu que hi ha ciutats 
europees que no saben què fer amb els seus residus i cerca qualcú perquè 
se’n faci càrrec a canvi de doblers. Entén que no es pot enganar a la gent amb 
aquestes qüestions. Destaca que s’ha hagut de canviar una llei per poder 
importar aquests fems. Entén que tot això no és fomentar un turisme de qualitat 
i que reduir la taxa de fems no pot ser una excusa, sobre tot si s’han pujat 
altres imposts. Vol deixar clar que el seu grup està completament en contra de 
que s’importin residus d’Europa per incinerar-los a Mallorca. Considera que el 
trànsit no és el problema, com va dir la Sra. Batlessa. 
 
Seguidament intervé el Sr. Llompart per fixar la posició del seu grup, es a dir, 
no estar d’acord amb la importació de residus per incinerar a Mallorca. Diu que, 
tot i que inicialment l’oposició del seu grup no va ser frontal, ja que es va 
demanar informació sobre possibles olors, augment d’emissions i destí de las 
cendres, atès que aquests dubtes no van ser resolts per la consellera, el seu 
grup no pot estar a favor. Reclama a l’equip de govern una política més 
valenta. Manifesta estar d’acord amb el grup socialista respecte de les seves 
argumentacions, però no amb repartir fulletons als turistes alertant d’aquesta 
problemàtica. Conclou que si tan beneficiós és importar els residus per 
incinerar-los aquí no s’entén perquè no es fa als països d’origen i, en qualsevol 
cas, no poden estar d’acord mentre els dubtes plantejats no rebin resposta. 
 
En el torn de contestació, el Sr. González diu que sembla ser que aquests 
països no compten amb plantes incineradores com la nostra. No entén els 
dubtes del partit socialista respecte de les verdaderes intencions d’aquesta 
importació, a part de la reducció de la taxa de fems. Vol deixar clar que el grups 
municipal del partit popular no està d’acord amb la importació de fems per 
incinerar-los,  però sí amb la importació de combustible sòlid derivat de residus, 
que és la terminologia que empra la Unió Europea. Diu que TIRME, societat 
amb la qual es va signar un contracte amb el vist i plau dels tres principals 
partits, va plantejar, per mor que necessita amortitzar les seves inversions, un 
augment d’un 50% del preu del tractament. Defensa que, a part de solucions 
com pujar la taxa o prorrogar el contracte, el partit popular n’ha considerades 
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d’altres, precisament per reduir aquesta taxa. Vol denunciar que el partit 
socialista ha fet amb aquest tema una política oportunista i potencialment 
perillosa, sobre tot per Alcúdia, que viu del turisme. Entén que no es poden 
entregar fulletons traduïts als estrangers mostrant el nostre municipi com un 
femer. Demana al Sr. Malondra si vol crear alarma turística. Diu que aquests 
tipus de problemes s’han de tractar als fòrums adequats, com al Ple municipal, 
no al carrer amb els turistes. També recorda que durant l’anterior govern ja es 
varen entrar residus per Alcúdia i demana perquè es canvia de criteri.  
 
Seguidament intervé la Sra. Garcia, per manifestar que té la mateixa 
desconeixença que quan es va plantejar sotmetre la moció a debat per via 
d’urgència a l’anterior plenari. Diu que va ensumar una mostra i no va trobar 
que fes olor. Avança la seva abstenció perquè l’estalvi en la taxa de residus pot 
arribar a ser considerable en el cas dels comerciants i entén que ella només és 
una regidora de l’Ajuntament d’Alcúdia i que, es decideixi aquí el que es 
decideixi, és una decisió del Consell de Mallorca. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Llompart vol fer una matisació i diu que el seu grup 
no va estar d’acord amb un fet puntual, però en cap cas ha dit que hi va haver 
oportunisme. Entén que també s’ha de discutir al carrer i manifesta no estar 
d’acord amb la postura de la Sra. Garcia, perquè hem de fer valer el nostre dret 
a queixar-nos, sigui qui sigui qui decideixi. 
 
En el torn de contestació la Sra. Garcia diu que s’ha posicionat, ja que no està 
d’acord amb que es duguin residus ni que es pugi la taxa de fems. 
 
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra diu que l’ampliació del contracte amb 
TIRME es va pactar amb el Partit popular i Unió Mallorquina quan estaven al 
govern i dos mesos abans de les eleccions. També aclareix que el seu grup no 
ha repartit cap fulletó als estrangers, tot y que a la fira hi havia cartells traduïts. 
Únicament es va informar als ciutadans, perquè es va considerar que aquest 
tema no s’explicava bé als ciutadans. També critica la postura de la Sra. 
Garcia.  
 
Passada la moció a votació, resulten vuit vots a favor (PSIB-PSOE i CxI), vuit 
vots en contra (PP) i una abstenció (regidora no adscrita Sra. Carme Garcia). 
Atès que es produeix un empat, es procedeix a una nova votació amb idèntic 
resultat, quedant la moció sense aprovar, ja que el vot de qualitat de la Sra. 
Batlessa és en contra. 
 
 
4. Fixament de les festes locals per a 2013. 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’assumptes socio-culturals, patrimoni i recursos humans de dia 16 d’octubre 
de 2012, que a continuació es transcriu: 
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“PROPOSTA DE BATLIA 
 
Assumpte: fixament de les dues festes locals per a 2013. 
 
Vist l’escrit tramés per la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les 
Illes Balears de data 19 de setembre de 2012 (registre d’entrada núm. 7.112, 
de data 21 de setembre de 2012), en la qual se sol�licita el fixament per part 
d’aquest Ajuntament de les dues festes locals corresponents a l’any 2013. 
 
Vist que el termini per determinar aquestes festes locals acaba el proper 31 
d’octubre de 2012, és per això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
1r.- Fixar com a festes locals del municipi d’Alcúdia per l’any 2013 el dia de 
Sant Jaume (25 de juliol) i el dia de la Trienal del Sant Crist (dia 26 de juliol). 
 
2n.- Traslladar el present acord a la Conselleria de Treball i Formació del 
Govern de les Illes Balears als efectes oportuns. 
 
Alcúdia, 1 d’octubre de 2012.  
 
La batlessa 
 
Coloma Terrasa Ventayol “ 
 
 
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a 
consideració del Ple de l’Ajuntament.”. 
 
No havent-hi debat es passa a votació i el dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
5. Proposta de noms de carrers.  
 
Atès que aquesta proposta es va introduir a la Comissió Informativa 
d’assumptes socio-culturals, patrimoni i recursos humans de dia 16 d’octubre 
de 2012, per via d’urgència i no hi eren presents tots els membres, tot i que els 
presents es varen donar per assabentats de la mateixa, es dóna la necessitat 
de votar primerament la urgència de la proposta. 
 
Abans de passar a la votació de la urgència, el Sr. Malondra demana si es 
podria deixar per més endavant la proposta relativa al darrer carrer, atès que hi 
va haver una petició familiar que voldria estudiar.  
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La Sra. Batlessa entén que la proposta ja va ser exposada a la corresponent 
comissió informativa i que ara s’ha de votar la urgència.  
 
Passada a votació, la urgència s’aprova per unanimitat. 
 
Seguidament es dóna compte de proposta presentada a la Comissió 
mencionada, que a continuació es transcriu:  
 
“PROPOSTA DE NOMS DE CARRER 
 
S’ha presentat la necessitat de donar nom a diferents vies públiques del 
municipi que fins ara no n’han tingut, com a conseqüència en uns casos del 
creixement dels nuclis urbans d’Alcúdia, i en d’altres de la necessitat que 
tenguin nom algunes vies que no n’havien necessitat. Són els casos següents: 
 

1) Via de l’Hort de les Barreres entre la placeta de l’Hort de les Barreres i el 
carrer de Bernat Desclot, és el primer carrer ben paral�lel a l’avinguda de 
la Marina. 

 
Es proposa per a aquest carrer el nom d’Aligi Sassu (Milà 1912, Pollença 
2000). Pintor i escultor italià molt reconegut internacionalment, resident a 
Pollença, i que va voler que Alcúdia també tengués obra seva amb l’escultura 
de la rotonda de devora el poliesportiu. Per tant carrer d’Aligi Sassu. 
 

2) Via urbana on hi ha la peixateria de la Confraria de Pescadors, que va 
ser la primera ampliació del moll d’Alcúdia. 

 
En atenció a l’activitat actual, carrer del Moll de Pescadors. 
 

3) Plaça pública sense nom que està tocant el carrer de Gabriel Roca, a 
l’arrencada del camí d’Alcanada, del carrer del Moll Comercial davant el 
Bar Lovento. 

 
Es proposa en atenció al nom que tenia la zona quan era rústic, plaça de la 
Quarantena. 
 

4) Espai de parc públic amb pins que hi ha entre el carrer Minerva i la platja, 
a l’enfront del carrer de Cíbel�les. 

 
Es vol recuperar un nom d’una persona que es va significar en el moment de 
començar el gran canvi econòmic d’Alcúdia amb el turisme ja en els anys 
trenta, protagonista i impulsor d’aquest canvi en el camp de la urbanització, va 
ser el promotor de la urbanització Platja d’Alcúdia, per això es proposa parc de 
Jaume Enseñat Alemany. 
 
Alcúdia, 11 d’octubre del 2012. 
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La regidora de Cultura, Educació i Festes 
 
 
 
Àngela Amer Mir”. 
 
Seguidament intervé la Sra. Amer per explicar els noms triats per carrers i 
places que no en tenien. Diu que el nom de la primera via atén a que es troba 
en una zona d’artistes; el de la segona via i el de la plaça responen a la 
localització de la peixateria i l’antiga Quarentena; i la darrera atén a un 
reconeixement a l’impulsor de la urbanització de la platja d’Alcúdia. 
 
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Malondra per manifestar estar d’acord amb 
els tres primers noms, però atès que la família volia que s’ emprés el darrer per 
una zona verda, voldria estudiar aquesta petició i quina va ser la tasca d’aquest 
senyor. Demana votar la proposta respecte dels tres primers noms i ajornar el 
darrer. 
 
En el torn de rèplica, la Sra. Batlessa planteja diverses opcions quant a la 
votació i, després de consultar la posició del grup municipal CxI, sotmet la 
proposta sencera a votació. 
 
Passada la proposta a votació, resulten nou vots a favor (PP i regidora no 
adscrita Sra. Carme Garcia) i vuit abstencions (PSIB-PSOE i CxI): 
 
 

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


