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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’AJUNTAMENT
PLE DE DIA 29 DE MARÇ DE 2012
Data: 29/03/2012
Hora començament: 12,00 h.
Hora acabament: 13,15 h.
Lloc: Sala de sessions.

Assistents:

Batlessa:

Coloma Terrasa Ventayol

Tinents de Batlessa :

Juan Luis González Gomila
Maria del Carme García Cerdà
Àngela Amer Mir
Martí Ferrer Totxo
Josefina Linares Capó

Regidors:
Mateu Salort Bonafé
Laura Serra Martín
Gaspar Vera Mills
Miquel A. Llompart Hernández
Joaquín Cantalapiedra Aloy
Beatriz Oneto Carmona
Domingo Bonnín Daniel
Pere J. Malondra Sánchez
Sofía Fernández Roldán
Guadalupe Alaminos García
Joan Gaspar Vallori Guayta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Nicolau Conti Fuster

Ordre del dia:

1. Ratificació de la urgència de la sessió.
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
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3. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general de
2012.
4. Conveni d’encomanda de gestió al Consell de Mallorca del servei de
recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins a
2014.
5. Revisió de tarifes d’autotaxi per a 2012.
6. Modificació de crèdit núm. 3/2012, per suplement de crèdit.
7. Reconeixement de crèdit núm. 2/2012.
8. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal ordenança fiscal reguladora de
la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
a terrenys d’ús públic.
9. Retre compte de la informació relativa a la tramesa al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques de la relació certificada de les obligacions pendents
de pagament incloses en l’àmbit d’aplicació del RDL 4/2012, de 24 de febrer, i
proposta d’acord de no elaborar el pla de just en no ser necessari acudir a
l’operació d’endeutament.
10. Proposta de participació en el Consell de Coordinació de Policies Locals del
Nord de Mallorca.
11. Aprovació definitiva de la proposta 1/2011 de modificació puntual de la
relació de llocs de treball (TAG-TAE).

Desenvolupament de la sessió:
1. Ratificació de la urgència de la sessió.
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 de març.
Seguidament pren la paraula el Sr. Malondra per manifestar que el seu grup
votarà en contra d’aquesta proposta perquè entén que avui no és un dia
apropiat per dur a terme sessió plenària de l’Ajuntament degut a la
convocatòria de vaga general prevista pel dia d’avui.
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La Sra. Batlessa contesta dient que es tracta d’un dret individual i per tant
l’assistència a la sessió és una qüestió de voluntat personal.
Per la seva part el Sr. Miquel A. Llompart afirma que estam davant una elecció
individual i que com a càrrec corporatiu ell prioritzarà la seva representació
institucional.
Sotmesa a votació la proposta de ratificació de la urgència de la sessió aquesta
s’aprova amb els tretze vots a favor dels membres dels grups municipals del
PP i CxI, i de la regidora no adscrita Sra. Carme García, i els quatre en contra
del grup municipal Socialista.

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Conformement amb el disposat a 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 9 de març de
2012 i que s’ha repartit oportunament amb la convocatòria.
El Sr. Llompart apunta dues matisacions, una referida a l’esment a l’empresa
“Hub Solutions” que pertoca anomenar-se “Jab Solutions” (pàgina 25), i l’altra
atinent a que en el seu comentari sobre l’assistència de representant
municipals a la Fira de Berlín volia assenyalar que entenia que era “obligatòria”
la presència de la batlessa i la regidora delegada de Turisme, i no simplement
“convenient” com expressa l’acta. Demanat per la batlessa al secretari el seu
parer en relació a la darrera qüestió aquest contesta dient que ha transcrit a
l’acta allò que va sentir.
Per la seva part el Sr. Malondra apunta que a la pàgina 17 s’ha produït una
errada de transcripció perquè incorrectament s’anomena al regidor del seu
grup, Sr. Vallori, com a Sr. Vallespir.
Passada a votació l’acta de la sessió anterior s’aprova amb les correccions de
transcripció material abans indicades.

3. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general
de 2012.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 27 de març de 2012, que a continuació es
transcriu:
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“Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general de 2012.
Per indicació del Sr. President el Secretari informa i dóna compte de la proposta
següent:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA
Assumpte: Resolució d’al·legacions presentades pels grups municipals de CxI i PSOE
a l’acord d’aprovació inicial del pressupost general de 2012, i proposta d’aprovació
definitiva.
Vistes les al·legacions presentades pels grups municipals de Convergència per les
Illes (reg. d’entrada núm. 2.034, de 22/03/2012), i del PSOE (reg. d’entrada núm.
2.031, de 22/03/2012), relatives a l’acord d’aprovació inicial del Pressupost general
d’aquesta corporació per a 2012, adoptat a la passada sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament de dia 24 de febrer de 2012.
Vists els informes emesos per la Interventora en data 23/03/2012, i pel TAG de
Personal en data 27 de març de 2012.
Per tot això, i fent ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de
Batlia núm. 1.026/2011, de 15 de juny (BOIB núm. 104, de data 07/07/2011), propòs al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

1r. Desestimar les al·legacions presentades pels grups municipals de CxI i PSOE, en
no trobar-se aquestes dintre del supòsits habilitants per formular reclamacions que
determina l’article 170.2 del RDL 2/2004, de 5 de març (TRLHL), i consistir en criteris o
opcions de conveniència i oportunitat que no són compartits per aquesta regidoria
d’Hisenda municipal.
2n. Aprovar definitivament el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2012, i
ordenar la seva publicació i remissió amb els termes prevists a l’article 169.3 i 4 del
TRLHL.

Alcúdia, 27 de març de 2012
El regidor delegat d’Hisenda
Juan Luís González Gomila”

La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a consideració del
Ple de l’Ajuntament.”
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Obert el torn pel debat intervé el Sr. Llompart per manifestar que considera
correctes els informes tècnics emesos però discrepa del contingut de la
proposta de desestimació basada en criteris estrictament polítics, i critica que el
Partit Popular tingui cura de complir part del seu programa electoral, com és el
cas de la política lingüística, però no en altres qüestions com per exemple en el
de la pujada dels imposts.
També diu que discrepa de les manifestacions fetes per la batlessa a la ràdio
referents a què l’objectiu perseguit pels grups de l’oposició amb la presentació
d’al·legacions a l’acord inicial d’aprovació del pressupost és el de retardar
l’entrada en vigor d’aquest, i dit efecte recorda la necessitat de que l’oposició
pugui exercir les seves funcions perquè estan en el seu dret.
Per la seva part el Sr. Malondra afirma que resulta absurd dedicar 277.000
euros a l’amortització anticipada de préstecs, i considera que tal com exposa a
l’al·legació que ha presentat el seu grup aquesta quantitat s’hauria d’haver
destinada a crear activitat econòmica que pugui repercutir en la generació
d’ocupació, sense oblidar tampoc les aportacions per a les famílies més
necessitades.
En el torn de contestació el Sr. González, regidor delegat d’Hisenda, manifesta
que el PSOE va aplicar aquesta mateixa mesura en els exercicis passats, per
la qual cosa considera incoherent les argumentacions fetes en aquest sentit pel
portaveu del grup municipal Socialista.
Quan a la intervenció del portaveu del grup de CxI, el Sr. González fa esment
en què a principis del mandat corporatiu anterior l’anterior equip de govern va
promoure una pujada de la pressió fiscal propera al 17%, mentre que l’actual
només arriba al 6,3%, i assenyala que l’únic que s’ha fet, senzillament, és
aplicar la llei que en aquest cas representa el RDL 20/2011.
Pel que fa al contingut de les al·legacions presentades, el Sr. González explica
que en qualsevol cas les bonificacions en les taxes municipals que es
poguessin acordar tendrien efectivitat a partir del proper exercici, i respecte a
l’àrea de Turisme recorda que aquesta no només inclou el Consorci de
Promoció Exterior, del qual reconeix que s’ha minvat la seva aportació però
aplicant-hi mesures compensatòries com són l’assumpció municipal de
despeses derivades del manteniment de la pàgina web o la formalització de
convenis de col·laboració amb el sector privat que reportaran ingressos per
valor de set mil euros.
Finalitza aquesta primera intervenció el regidor delegat d’Hisenda manifestant
que la voluntat política ha canviat després de la celebració de les passades
eleccions locals, i titlla l’actuació de l’oposició com a oportunista, de recerca de
titulars de premsa i d’engany als ciutadans.
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El Sr. Llompart, en torn de rèplica, contesta dient que l’oposició municipal és
responsable i que ha sabut assumir el resultat de les passades eleccions,
indicant que voldria veure quina serà la voluntat del municipi després de dos
anys amb un augment fiscal del 40% en matèria d’IBI. També critica les
manifestacions anteriors del Sr. González sobre la pujada dels imposts en l’inici
del passat mandat corporatiu i assenyala que l’augment es va produir com a
conseqüència de la revalorització cadastral en el marc d’una situació de major
activitat econòmica, i recorda que es va pal·liar aquest increment amb una
rebaixa del tipus impositiu que també es va estendre a la taxa municipal per
incineració de residus.
Per la seva part el Sr. Malondra replica la intervenció del Sr. González afirmant
que li agrairia que l’equip de govern utilitzàs sempre el mateix discurs i
manifesta que és una demostració de manca d’imaginació i d’iniciativa la
destinació que s’ha previst dels 277.000 euros que esmenta en la seva
al·legació, tot tenint en compte la situació econòmica especialment satisfactòria
en que es troba l’Ajuntament d’Alcúdia, motiu pel qual considera absurd que no
s’estimin les seves al·legacions.
A continuació es produeix un nou torn d’intervencions dels diferents portaveus,
on es reiteren bàsicament els arguments exposats en les seves primeres
al·locucions, i finalment es passa a votació el dictamen sotmès a consideració,
essent aquest aprovat amb els nou vots favorables dels membres del grup del
PP i de la regidora no adscrita, Sra. Carme García, i els vuit en contra dels
membres dels grups de CxI i PSOE.

Abans de passar a la discussió del següent punt de l’ordre del dia pren la
paraula el Sr. Malondra per manifestar que degut als motius explicats en el
rebuig de la ratificació de la urgència de la sessió els membres del seu grup
decideixen abandonar la sessió, cosa que duen a terme acte seguit.

4. Conveni d’encomanda de gestió al Consell de Mallorca del servei de
recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers
fins a 2014.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 27 de març de 2012, que a continuació es
transcriu:
“Conveni d’encomanda de gestió al Consell de Mallorca del servei de recollida
selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins a 2014.
Per indicació del Sr. President el Secretari informa i dóna compte de la proposta
següent:
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“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Conveni d’encomanda de gestió de recollida selectiva de les fraccions
paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins a 2014

Vista la proposta de formalització d’encomanda de gestió tramesa per la Consellera
Executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, relativa a la
recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins a 2014.
Havent considerat convenient i oportú la seva aprovació per tal de continuar amb el
mateix sistema de prestació d’aquest servei que es du a terme des de l’any 2002.
Fent ús de les atribucions que tinc conferides, propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels acords següents:
1r. Aprovar el conveni d’encomanda de gestió al Consell de Mallorca de la recollida
selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins a 2014, en els
termes recollits en el document annex.
2n. Sol·licitar al Consell de Mallorca que aprovi una Addenda al conveni d’encomanda
de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers,
en què es prorrogui l’esmentat conveni fins al 30 de maig de 2014.
3r. Facultar la batlessa per a la signatura i formalització de la documentació precisa
per a l’execució d’aquests acords.

Alcúdia, 23 de març 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 directament a votació i el dictamen s’aprova per
unanimitat dels tretze membres presents.

5. Revisió de tarifes d’autotaxi per a 2012.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 27 de març de 2012, que a continuació es
transcriu:
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“Revisió de tarifes d’autotaxi per a 2012.
Per indicació del Sr. President el Secretari informa i dóna compte de la proposta
següent:
“Vist l’escrit presentat per la Sra. Maria Fornés Beltrán i Sr. Juan Vera Rotger, en
representació de l’Associació de Taxis d’Alcudia , sol·licitant la revisió de les tarifes
dels diferents viatges per l’any 2012.
Una vegada examinats els informes favorables dels tècnics municipals, es proposa a
l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar les tarifes següents, que queden fixades així:
Baixada de bandera; 2,30 €.
Quilometratge recorregut dia laborable: 0,91 €.
Quilometratge recorregut dia festiu o nocturn: 1,06 €.
Suplements:
• Nadal: 1,90 €.
• Teléfon: 1,10 €.
• Paquet o maleta (per unitat): 0,60 €.
• Hora d’espera: 16,80 €.
Segon.- Comunicar els presents acords a la Comissió de Preus de Balears perquè,
una vegada completats els tràmits necessaris els aprovi.
Alcudia, 26 de març de 2012.
El Regidor d’Hisenda.
Juan Luis González Gomila”
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a consideració del
Ple de l’Ajuntament.”

No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen s’aprova per
unanimitat dels tretze membres presents.

6. Modificació de crèdit núm. 3/2012, per suplement de crèdit.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 27 de març de 2012, que a continuació es
transcriu:
“Modificació de crèdit núm. 3/2012, per suplement de crèdit.
Per indicació del Sr. President el Secretari informa i dóna compte de la proposta
següent:
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“PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 3/2012 PER SUPLEMENT
DE CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS INGRESSOS
Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en la partida més endavant
relacionada per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i urgents.
La font de finançament proposada per finançar la modificació de crèdit és els majors
ingressos recaptats sobre els prevists en el pressupost corrent, concretament els
reconeguts a la partida 38900 “reintegraments d’exercicis tancats” per la devolució de
l’IVA abonat a l’empresa municipal a l’any 2002 amb una quantia de 840.958,07
euros..
Vist l’informe emès per la interventora en data de 22 de març de 2012.
PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 3/2012 que consta de les
parts següents:
Suplement de crèdit finançat amb majors ingressos:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org. A desp.
MT

166

Eco.

DESCRIPCIÓ

AUGMENT

444001

EMSA S.A. GESTIO DE SERVEIS MUNICIPALS

101.000,00

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.
Alcudia, 26 de març de 2012.
El Regidor d’Hisenda.
Juan Luis González Gomila”
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a consideració del
Ple de l’Ajuntament.”

No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen s’aprova per
unanimitat dels tretze membres presents.
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7. Reconeixement de crèdit núm. 2/2012.

Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 27 de març de 2012, que a continuació es
transcriu:
“Reconeixement de crèdit núm. 2/2012.

Per indicació del Sr. President el Secretari informa i dóna compte de la proposta
següent:
“PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 2/2012
Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de
178.890,74euros.
Vist l’informe emès per la interventora, de data 22 de març de 2012.
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
178.890,74euros. i , que s’adjunten com a annex.
Segon.- Acordar que es condicioni la comptabilització de les factures que
s’imputen a l’aplicació pressupostària OP 151 640001 a l’entrada en vigor del
pressupost de l’ajuntament per l’exercici 2012Tercer.- Aprovar la imputació a les aplicacions del pressupost prorrogat 2012 de
la resta de factures.
Quart.- Que
corresponent,
interessats.

prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient
prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se als

Alcúdia, 26 de març de 2012.
El Regidor d’Hisenda.
Juan Luis González Gomila”
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a consideració del
Ple de l’Ajuntament.”
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El Sr. Juan Luis González intervé per explicar que en relació al proposta que
s’ha llegit s’han afegit a darrera hora quatre factures més, per import de
2.974,42 €, amb la qual cosa la quantia total d’aquest expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdit passa a ser de 181.865,16 €, del tot el
que s’ha informat prèviament als portaveus dels diferents grups municipals
abans d’iniciar-se la present sessió.
No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen s’aprova per
unanimitat dels tretze membres presents.

8. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal ordenança fiscal
reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats a terrenys d’ús públic.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 27 de març de 2012, que a continuació es
transcriu:
“Proposta de modificació de l’ordenança fiscal ordenança fiscal reguladora de la
taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a
terrenys d'ús públic

Per indicació del Sr. President el Secretari informa i dóna compte de la proposta
següent:
“PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS A TERRENYS D'ÚS PÚBLIC

Atesa la necessitat d’actualitzar l’ordenança fiscal reguladora la taxa per llocs,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, per tal d’introduir una nova
quota pels mercats que es celebrin un sol dia per setmana.
Vists els corresponents estudis econòmics i informes emesos per la interventora
municipal.

PROPÒS, a aquest plenari:
Primer.- Aprovar la nova regulació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, segons el text adjunt.
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Segon.- Establir que la present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor i
començarà a aplicar-se a partir del dia a següent a la publicació de l’acord definitiu
al BOIB.
Tercer.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears perquè durant trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar reclamacions. En al cas de que no es presenti cap reclamació
l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà el seu text íntegre.
Alcúdia, 26 de març de 2012.
El Regidor d’Hisenda
Juan Luis González Gomila”.
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a consideració del
Ple de l’Ajuntament.”

Obert el torn pel debat intervé el Sr. Joaquín Cantalapiedra per demanar si s’ha
tingut en compte també una modificació de la taxa per neteja dels llocs de venda als
mercats.
La Sra. Batlessa contesta dient que no, i que per aquesta qüestió és fa necessari
modificar una altra ordenança fiscal –la de recollida de fems-, cosa que no es pot
dur a terme en aquesta mateixa sessió. En conseqüència agraeix l’aportació feta i
manifesta que es tindrà en compte per a una propera sessió.
Passats a votació el dictamen s’aprova per unanimitat dels tretze membres
presents.

9. Retre compte de la informació relativa a la tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques de la relació certificada de les
obligacions pendents de pagament incloses en l’àmbit d’aplicació del
RDL 4/2012, de 24 de febrer, i proposta d’acord de no elaborar el pla de
just en no ser necessari acudir a l’operació d’endeutament.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 27 de març de 2012, que a continuació es
transcriu:
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“Retre compte de la informació relativa a la tramesa al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques de la relació certificada de les obligacions pendents
de pagament incloses en l’àmbit d’aplicació del RDL 4/2012, de 24 de febrer, i
proposta d’acord de no elaborar el pla de just en no ser necessari acudir a
l’operació d’endeutament.

Per indicació del Sr. President el Secretari informa i dóna compte de la proposta
següent:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA
Assumpte: Retre compte de la informació relativa a la tramesa al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques de la relació certificada de les obligacions pendents de
pagament incloses en l’àmbit d’aplicació del RDL 4/2012, de 24 de febrer, i proposta
d’acord de no elaborar el pla de just en no ser necessari acudir a l’operació
d’endeutament.
En compliment d’allò que es disposa en el RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals (BOE
núm. 48, de 25/02/2012), en data 15 de març de 2012 s’ha tramès al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica, una relació certificada de
totes les obligacions pendents de pagament que reunien els requisits establerts en
l’àmbit d’aplicació de l’esmentada norma legal.
D’acord amb les previsions establertes als articles 3.2 i 7 del RDL 4/2012, correspon a
la Intervenció informar al Ple de la Corporació de la relació certificada tramesa, així
com elevar el Pla d’ajustament per a la seva aprovació, si escau, abans del dia 31 de
març de 2012.
A dit efecte la Interventora municipal, en data 22 de març de 2012, ha emès el
pertinent informe, el qual s’adjunta amb la present proposta.
Per tot això, i fent ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de
Batlia núm. 1.026/2011, de 15 de juny (BOIB núm. 104, de data 07/07/2011), propòs al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r. Retre compte i, conseqüentment, donar-se’n per assabentat de la relació certificada
de totes les obligacions pendents de pagament que reunien els requisits establerts en
l’àmbit d’aplicació del RDL 4/2012 i que s’ha tramès per via telemàtica en data
15/03/2012 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb el detall següent:

CODI
IMPORT
FACTURA NIF
PRINCIPAL
2011161609 A07326473 179.232,69
2011161695 A07326473 114.732,70

DATA
IMPORT
DATA
REGISTRE VENCIMENT VENCIMENT
22/11/2011
30/04/2012
179.232,69
20/12/2011
30/04/2012
114.732,70
293.965,39

13

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

Aquesta relació certificada correspon al deute que l’empresa municipal manté amb
TIRME pel servei d’eliminació de residus dels mesos d’octubre i novembre 2011.

2n. Declarar la innecessarietat d’elaborar i aprovar el Pla d’ajustament que preveu
l’article 7è del RDL 4/2012, en no resultar adient acudir al mecanisme excepcional de
finançament de l’operació d’endeutament prevista a l’article 10, d’acord amb les
consideracions que a dit efecte es contenen en l’informe emès per la Intervenció
Municipal.

3r. Traslladar aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als
efectes oportuns.
Alcúdia, 26 de març de 2012
El Regidor delegat d’Hisenda
Juan Luis González Gomila”
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a consideració del
Ple de l’Ajuntament.”

Obert el torn pel debat intervé el Sr. Llompart per manifestar que és un fet
constatat que només s’aporten dues factures per un import poc significatiu, la
qual cosa demostra, a judici seu, que l’excel·lent situació econòmica en què
varen deixar l’Ajuntament en el mandat corporatiu anterior.
El Sr. González contesta dient que sempre ha reconegut que la situació
econòmica va variar, sobre tot després de la formalització del conveni de
pagament amb l’empresa TIRME.

Passats a votació el dictamen s’aprova per unanimitat dels tretze membres
presents.

10. Proposta de participació en el Consell de Coordinació de Policies
Locals del Nord de Mallorca.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 27 de març de 2012, que a continuació es
transcriu:
“8 bis. Punt d’urgència: Proposta de participació en el Consell de Coordinació
de Policies Locals del Nord de Mallorca.
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Prèvia declaració d’urgència s’acorda incloure en la present sessió el punt de l’ordre
del dia següent:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Proposta de participació en el Consell de Coordinació de Policies Locals
del Nord de Mallorca.

Atesa la conveniència i oportunitat de poder participar en el Consell de Coordinació de
les Policies Locals Nord de Mallorca com a òrgan de consulta i assessorament en
l’exercici de la competència autonòmica de la Conselleria d’Administracions Públiques
sobre coordinació de policies locals en l’àmbit dels municipis d’Alcúdia, Muro, Sa
Pobla, Santa Margalida i Pollença.
Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 21.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local, i conformement amb el disposat a l’article 22.1.b)
de l’esmentada llei, propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r. Sol·licitar la participació del municipi d’Alcúdia en el Consell de Coordinació de les
Policies Locals Nord de Mallorca.
2n. Traslladar aquest acord a la Direcció General d’Interior de la Conselleria
d’Administracions Públiques de les Illes Balears, als efectes oportuns.
Alcúdia, 26 de març 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 directament a votació i el dictamen s’aprova per
unanimitat dels tretze membres presents.

11. Aprovació definitiva de la proposta 1/2011 de modificació puntual de la
relació de llocs de treball (TAG-TAE).
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 27 de març
de 2012, que a continuació es transcriu:
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“2. Aprovació definitiva de la proposta 1/2011 de modificació puntual de la
relació de llocs de treball (TAG-TAE)
Per indicació de la Sra. Presidenta el Secretari passa a donar compte de la proposta
següent:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE PERSONAL
Assumpte: Aprovació definitiva de la proposta 1/2011 de modificació puntual de la
relació de llocs de treball (TAG-TAE).

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de dia 5 de gener de 2012, va
aprovar inicialment la modificació puntual de la relació de llocs de treball als efectes
d’incloure-hi les descripcions dels nous codis 2101 (TAG) i 2102 (TAE).
Vist que durant el preceptiu període d’exposició pública de l’esmentat acord s’ha
presentat una al·legació formulada per la Junta de Personal de l’Ajuntament d’Alcúdia,
relativa a la necessitat d’acordar un calendari de negociació amb les organitzacions
sindicals en relació a la proposta sotmesa a consideració.
Atès en data 8 de març de 2012 es va mantenir una reunió de la Mesa General de
Negociació de les condicions de treball comunes dels empleats públics, en el transcurs
de la qual els sindicats representats varen manifestar la seva conformitat a la
modificació proposada, tal com consta a la certificació estesa pel Secretari de la Mesa
de data 21/03/2012, que obra a l’expedient.
Per tot això, i conformement amb el disposat als articles 126.4 i 127 del RDL 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refús de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r. Aprovar definitivament la proposta 1/2011 de modificació puntual de la relació de
llocs de treball (TAG-TAE).
2n. Publicar aquest acord en el BOIB i en el tauler d’edictes municipal, i trametre còpia
de l’expedient a l’Administració de l’Estat, a la Conselleria d’Administracions Públiques
i al Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, als efectes oportuns.
Alcúdia, 26 de març de 2012
La Regidora delegada de Personal
Josefina Linares Capó”
Després de breus aclariment per part del Secretari la comissió es dona per
assabentada i acorda sotmetre-ho a la consideració del Ple de l’Ajuntament.”

No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen s’aprova per
unanimitat dels tretze membres presents.
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... / ...

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
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