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Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
31 D’AGOST DE 2011
Data: 31/08/2011
Hora començament: 12,00 h.
Hora acabament: 12’15 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 Actal:

Bartomeu Amengual Barceló

Ordre del dia:
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Addenda al conveni d’encomanda de gestió entre l’Ajuntament d’Alcúdia i el Consell
de Mallorca per a la gestió de la Recollida Selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i
envasos lleugers.

Desenvolupament de la sessió:

1. 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 29 de juliol de 2011 i que s’ha repartit
oportunament amb la convocatòria.
Vist que no n’hi cap, queda aprovada per unanimitat.

2. Addenda al conveni d’encomanda de gestió entre l’Ajuntament d’Alcúdia i el
Consell de Mallorca per a la gestió de la Recollida Selectiva de les traccions papercartó, vidre i envasos lleugers.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i
Administració de dia 25 d’agost de 2011, que a continuació es transcriu:
“Addenda al conveni d’encomanda de gestió entre l’Ajuntament d’Alcúdia i el Consell de
Mallorca per a la gestió de la Recollida Selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i
envasos lleugers.
Previs els oportuns aclariments i explicacions per part del Secretari de la Comissió, es
dóna compte de la proposta d’acord següent:
“” PROPOSTA DE PLE
En data 11 d’octubre de 2001, es va aprovar pel plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia el Conveni
relatiu a l’encomana de competències de recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i
envasos lleugers per part de l’Ajuntament d’Alcúdia al Consell de Mallorca. Al punt sisè del
conveni s’estableix una vigència inicial fins a l’any 2011, sense perjudici de la pròrroga
expressa del mateix.
Vist l’informe emès pels tècnics del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca de
data 4 d’agost de 2011, en el qual exposen la conveniència de prorrogar el termini de
l’encomana de gestió per tal d’ajustar-la a l’acabament dels contractes de recollida selectiva
vigents,
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- APROVAR la pròrroga del “Conveni d’encomana de gestió entre l’Ajuntament
d’Alcúdia i el Consell de Mallorca per a gestió de la recollida selectiva de les fraccions de
paper-cartó, vidre i envasos lleugers”, signat entre ambdues parts en data 15 de gener de 2002,
fins el proper 30 de maig de 2012.
Segon.- Traslladar el present acord al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca
pel seu coneixement i efectes oportuns.
No obstant, el Ple amb el seu superior criteri acordarà el que estimi més oportú.
Alcúdia, 25 d’agost de 2011. La batlessa, Sgt: Coloma Terrasa Ventayol.”
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del Ple de
l’Ajuntament.”

Obert el torn pel debat intervé el Sr. Juan Luís González Gomila per comentar i ampliar
breument la proposta, explicant la reunió que es va dur a terme a la FELIB sobre el tema
de la recollida selectiva, ja que es tracta d’una competència municipal cedida
temporalment al Consell de Mallorca.
A continuació intervé el Sr. Miquel A. Llompart Hernández per manifestar que a judici
seu el Consell de Mallorca el que pretén és llevar-se competències que fins ara venia
prestant. També expressa la seva preocupació per la data de finalització de la pròrroga
atorgada que coincideix amb l’inici de la temporada turística de l’any que ve, per lo que
demana a l’equip de govern que prengui les mesures oportunes per tal que aquest servei
es presti amb normalitat a partir d’aquesta data sense que això suposi un cost afegit
superior a l’actual.
El Sr. Juan Luís González Gomila contesta al Sr. Llompart explicant que la decisió del
Consell de Mallorca ve motivada per les conseqüències del procediment judicial
conegut com “cas claveguera” i per què la recollida selectiva és una competència pròpia
dels municipis, i que actualment s’està negociant amb l’empresa adjudicatària de la
recollida de fems a Alcúdia per tal d’incorporar aquest nou servei.
El Sr. Pere Malondra Sánchez per la seva part, apunta que li agradaria saber el cost que
suposarà aquest servei quan el presti el propi municipi, demanant a l’equip de govern
que faci el possible per que això no suposi un major cost per l’Ajuntament.
El Sr. Juan Luís González Gomila contesta que en aquest moment encara s’estan
estudiant els costs, però que espera l’import que s’ingressi del Consell de Mallorca per
les tones recollides sigui suficient per finançar el servei.
Conclòs el debat es passa a votació i el dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
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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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