Ajuntament d’Alcúdia
Secretaria
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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
6 DE JULIOL DE 2012
Data: 06/07/2012
Hora començament: 09,00 h.
Hora acabament: 12, 40 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.:

Miguel Alejandro Dot Ramis

Ordre del dia:

I. Part resolutòria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
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2. Proposta d’aprovació del document d’actualització 2012-2015 de l’Agenda
Local 21 d’Alcúdia.
3. Modificació de crèdit 6/2012 per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
4. Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2012.
5. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre l’exempció de l’IBI de
les confessions religioses.
6. Moció que presenta el Grup Municipal Popular relativa al rebuig explícit dels
actes violents contra les persones i a les agressions al President del Govern
Balear i Cossos de Seguretat en el municipi de Manacor i altres municipis de
les Illes Balears.
7. Moció que presenta el Grup Municipal Convergència per les Illes referent al
transport aeri.
8. Proposta per donar suport al projecte de sol·licitud per a un parc solar a
Biniatria.
9. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al Decret Llei
2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística de
les Illes Balears.
10. Moció conjunta que presenten els Grups Municipals Socialista i
Convergència per les Illes per la continuïtat del Consell de la Joventut de les
Illes Balears i la participació lliure i eficaç de la joventut.
11. Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de la venda ambulant al
municipi d’Alcúdia.
12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la decisió del
Govern de les Illes Balears de reduir els horaris d’atenció primària.
13. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la decisió del
Govern de les Illes Balears de tancar l’Hospital General i l’Hospital Joan March.
14. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre el Reial Decret Llei
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves
prestacions.
15. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la decisió del
Govern de les Illes Balears de privatitzar instal·lacions i serveis sanitaris
públics.
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II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.
1. Decrets de Batlia.
2. Precs i preguntes.

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 3 de maig de
2012 i que s’ha repartida oportunament amb la convocatòria.
Passada a votació l’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat.

2. Proposta d’aprovació del document d’actualització 2012-2015 de
l’Agenda Local 21 d’Alcúdia
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 3 de juliol de 2012, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DE LA REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I ADMINSTRACIÓ
Vista la necessitat de procedir a una actualització del Pla d’Acció de l’Agenda
Local 21 d’Alcúdia, com a conseqüència de les propostes elaborades en les
reunions dutes a terme pel “Fòrum ciutadà” durant 2011 i 2012, amb la
participació de l’equip tècnic i polític municipal, i una vegada examinat l’informe
emès pels tècnics de l’Àrea de Medi Ambient, propòs al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels acords següents:
1r. Aprovar el document d’actualització del Pla d’Actuació 2012-2015 de
l’Agenda Local 21 d’Alcúdia, el qual conté 49 projectes, que estan estructurats
en 33 accions, 15 programes i 3 línies estratègiques, amb les prioritats
definides pel Fòrum ciutadà.
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2n. Trametre aquest acord al Subcomitè de Sostenibilitat Ambiental (SSA) de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB), als efectes oportuns.
3r. Facultar el regidor delegat d’Hisenda i Administració per a la formalització
dels tràmits precisos pel compliment d’aquest acord.
Alcúdia, 2 de juliol de 2012.
El Regidor delegat d’Hisenda i Administració
Juan Luis González Gomila.”.
Obert el torn de debat, intervé la Sra. Oneto per avançar el vot favorable del
seu grup municipal, per considerar aquest document una eina important de
feina per l‘Ajuntament, demanant que a les reunions del Fòrum Ciutadà els
membres de l’equip de Govern no condicionin les opinions dels assistents.
En torn de contestació, el Sr. González recorda que a la reunió hi havia gent
que no estava d’acord amb l’assistència dels polítics, que va assistir com a
regidor de medi ambient, que també varen assistir altres regidors i que en cap
moment va condicionar les opinions dels assistents. En qualsevol cas és
necessari per les pròximes reunions deixar clar si els polítics poden assistir o
no.
En torn de rèplica, la Sra. Oneto assenyala que el que es demana és que els
polítics no intervinguin activament a les taules i no es condicioni la votació de
determinats projectes.
En torn de contestació, el Sr. González respon que probablement la Sra. Oneto
es refereix a un projecte que estava en marxa i a punt de fer-se i que la seva
opinió en aquest cas era procedent, perquè més que condicionar el que es va
fer fou informar de la situació d’aquest projecte.
Seguidament intervé el Sr. Malondra per avançar el suport del seu grup a totes
les propostes que surten del Fòrum Ciutadà. D’altra banda entén que no hi va
haver cap intenció de condicionar als assistents, però els polítics haurien d’anar
amb compte amb les seves intervencions per tal d’evitar malentesos dels
ciutadans i, per tant, que es plantegin si els polítics han d’assistir o no.
El Sr. Gonzàlez respon que l’únic regidor de l’equip de govern que va assistir
va esser ell, com a regidor de medi ambient, i que hi ha havia més regidors de
l’oposició. Entén que els comentaris respecte de la seva intervenció estan fora
de lloc.
En torn de rèplica, la Sra. Oneto recorda que ella ja participava a les reunions
com a ciutadana i que el que demana és que els polítics no condicionin als
assistents.
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No havent-hi debat es passa a votació i el dictamen s’aprova per unanimitat.

3. Modificació de crèdit 6/2012 per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 3 de juliol de 2012, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 6/2012 PER CRÈDIT
EXTRAORDINARI FINANÇAT EN BAIXA.
Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en la partida més
endavant relacionada per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i
urgents.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 27 de juny de 2012.
PROPÒS, a aquest plenari:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 6/2012 que consta
de les parts següents:
Crèdit extraordinari finançat amb baixa:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org. A desp. Eco.
ES
342 622023

DESCRIPCIÓ
COBERTUTA PISTA POLIESPORTIVA

AUGMENT
2.548,80

Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:
Org. A desp. Eco.
DESCRIPCIÓ
DECREMENT
2.548,80
OP 151 623035 EQUIPAMENT INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

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.
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Alcudia, 27 de juny de 2012.
El Regidor d’Hisenda.

Juan Luis González Gomila”.
No havent-hi debat es passa a votació i el dictamen s’aprova per unanimitat.

4. Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2012.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 3 de juliol de 2012, amb el vot particular del
President de la Comissió afegint vuit factures més al reconeixement i, per tant,
modificant l’import final, que de 19.847,12 euros passa a 50.660 euros, vot
particular que, passat a votació, s’aprova per unanimitat, quedant el dictamen
com seguidament es transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 3/2012
Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de
50.660,70 euros.
Vist l’informe emès per la interventora, de data 28 de juny 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
50.660,70 euros, 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 623035 a l’entrada en vigor de la
modificació pressupostària 6 2012.
Tercer.- Aprovar la imputació a les aplicacions del pressupost 2012 de la resta
de factures.
Quart.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient
corresponent, prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se als
interessats.
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Alcúdia, 28 de juny de 2012.
El Regidor d’Hisenda.
Juan Luis González Gomila”.
Previs els aclariments per part del Regidor d’Hisenda i, no havent-hi debat, es
passa a votació i el dictamen s’aprova per unanimitat.

5. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre l’exempció de
l’IBI de les confessions religioses.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 3 de juliol de 2012, que a continuació es
transcriu:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA SOBRE LES EXEMPCIÓ DE L’IBI

DE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En aquests moments de crisi econòmica, amb elevades taxes d’atur, amb
l’augment de la pobresa i les necessitats socials, d'augment d'impostos, com el
de la benzina i l'iBI o de les municipals, cal replantejar les polítiques de
reducció del dèficit i cercar noves vies d'ingressos de l'Estat.
De fet, el RDL 20 de 30 de desembre de 2011 de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, insta a
les Corporacions Locals a una pujada de l’IBI d’entre el 4 i el 10% que afectarà
a tota la ciutadania mallorquina.
Aquesta situació és un greuge comparatiu amb les exempcions fiscals que
gaudeixen diverses entitats confessionals.
El frau fiscal i l’exempció d’imposts com el de l’IBI i uns altres, grava
enormement a les nostres arques municipals, fet que considerem greument
injust.
Per tot això el Ple d'Alcúdia ACORDA:
1. L’Ajuntament d'Alcúdia insta al Govern d’Espanya i a les Corts Generals, que
a través de la Llei de Pressuposts, que es debat per a l’exercici 2012, es
derogui de la Llei d’Hisendes Locals l’exempció de l’IBI (impost de béns
immobles rústics i urbans) contemplada en l’article 62.1.c a l’església catòlica i
altres confessions religioses, així com a les seves organitzacions i centres
d’ensenyament i proselitisme religiós.Que es faci un cens, en aquest municipi,
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dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i registrats a nom de
l’església catòlica i d’altres confessions religioses, així com de les seves
entitats i associacions afins.
2. Que s’insti al Parlament espanyol al fet que es deroguin els Acords de
l’Estat espanyol amb la Santa Seu, especialment el d’Assumptes Econòmics, ja
que aquesta entitat religiosa els incompleix, obligant a l’autofinançament de
l’església catòlica, com es contempla en aquests Acords i conseqüentment
això, s’elimini de l’IRPF la casella d’assignació a l’església catòlica.
3. Que s’insti a les Corts Generals que facin les modificacions pertinents en la
Llei d’Hisendes locals, en la Llei de Mecenatge i Fundacions i altres normes
locals i lleis estatals i autonòmiques, per evitar injustificables exempcions de
l’IBI i d’altres imposts a determinades institucions.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Vallori per explicar que es tracta de
demanar un esforç a tothom en temps de crisi, incloses les confessions
religioses.
Per la seva part, el Sr. Llompart, representant del grup municipal CxI per
avançar la abstenció del seu grup, explicant que si bé estan d’acord amb la
filosofia general de la moció, s’hauria de depurar, destriant aquells immobles
amb els que l’Església fa negoci d’aquells que no.
Seguidament intervé la Sra. Batlessa per comentar que l’exempció s’aplica als
edificis destinats al culte i que la corporació local no és un fòrum de debat
adequat per tractar modificacions de la llei reguladora d’hisendes locals o dels
Concordats amb la Santa Seu, recordant l’important servei que dóna en
aquests temps de crisi “Caritas”. No entén per què durant l’anterior govern
estatal socialista no es varen presentar aquestes propostes i ara així, avançant
el vot en contra del seu grup.
En torn de rèplica, el Sr. Vallori recorda que aquests assumptes anaven
inclosos al programa electoral del seu partit, que es tracta d’eliminar
l’exempcions a totes les confessions religioses i únicament per aquells
immobles amb els que aquestes fan negoci.
A continuació intervé la Sra. Garcia per avançar la seva abstenció per estar
d’acord amb el grup CxI en què és necessari concretar més i recordant el bon
servei que estant donant institucions com “Caritas”.
Per la seva part, el Sr. Malondra exposa que es tracta de treure aquest tema a
debat, per esser necessari, sense intenció de que amb una moció es concreti
com ha de quedar redactada una llei.
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Passada la moció a votació, resulten vuit vots en contra (PP), 5 abstencions
(CxI i la regidora Carme García) i 4 vots a favor (PSIB-PSOE), quedant així la
moció sense aprovar.
6. Moció que presenta el Grup Municipal Popular relativa al rebuig explícit
dels actes violents contra les persones i a les agressions al President del
Govern Balear i Cossos de Seguretat en el municipi de Manacor i altres
municipis de les Illes Balears.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 3 de juliol de 2012, que a continuació es
transcriu:
“MOCIÓ RELATIVA Al REBUIG EXPLÍCIT DELS ACTES VIOLENTS
CONTRA LES PERSONES I A LES AGRESSIONS Al PRESIDENT DEL
GOVERN BALEAR I COSSOS DE SEGURETAT EN EL MUNICIPI DE
MANACOR I ALTRES MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS.
Dins del context social actual, i arran dels fets ocorreguts el 15 de maig de
2012 a Manacor, on es va produir un greu atac, per part de grups radicals i
violents, a la llibertat i la democràcia que representa el President del Govern de
les Illes Balears, i en el qual van resultar ferits membres dels cossos de
seguretat de l'Estat, és moment que tots els partits polítics condemnem ferm i
inequívocament aquesta vulneració de les regles democràtiques que estableix
la Constitució, l'Estatut i totes les normes que avalen el nostre Estat de Dret.
No ha estat la primera vegada que grups radicals exerceixen violència contra
les persones en un acte públic, ja l'any passat es van produir incidents similars
a les Festes de Sant Agustí a Felanitx, on la presidenta del Consell de
Mallorca, Maria Salom, va ser atacada per una minoria violenta, fets que avui
es troben en mans de la Justícia.
Els partits polítics hem de transmetre als ciutadans, la necessitat i la
responsabilitat de tots en el manteniment de la Pau Social i de la defensa de la
llibertat.
No compartir les mateixes idees polítiques mai pot justificar l'agressió física. La
riquesa de la nostra societat s'ha de mesurar per la tolerància i el respecte als
altres, als seus ideals, i a la seva integritat física i moral.
Som una terra de persones pacífiques que han conviscut en harmonia durant
molt de temps, però avui en dia, existeixen grups minoritaris que volen trencar
aquest equilibri, per això, tots els partits polítics que representen les diferents
ideologies han de condemnar tot tipus d'atacs a la llibertat de pensament.
Ningú dubta del dret que tenen els ciutadans a manifestar-se lliure i
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pacíficament per a expressar la seva opinió, reivindicació o necessitat. No
obstant això, aquestes manifestacions perden la seva legitimitat quan es
converteixen en agressions físiques a altres ciutadans, cossos de seguretat i
representants polítics que han estat triats en processos democràtics per tots els
ciutadans.
Hem d'acabar amb aquest ambient d'inseguretat, les manifestacions han de ser
pacífiques, la violència urbana no té cabuda en un estat democràtic. Els mitjans
democràtics constitucionals són suficients per defensar les opinions sense
arribar a fets tan lamentables com els ocorreguts a Manacor.
La representativitat social és perfectament compatible amb la representativitat
política sempre que s'exerceixi de forma pacífica. Els partits politics han
d’escoltar als ciutadans, i els ciutadans han de respectar les normes de
convivència democràtica a tots els nivells.
La violència no té cap justificació, no és de rebut que hi hagi dirigents polítics
que amb les seves declaracions i opinions deixin entreveure que la causa de
les agressions prové de mesures d'un govern triat per la majoria dels ciutadans
de les Illes Balears en compliment del seu programa electoral, s’ha de
respectar la voluntat de milers de ciutadans que van decidir democràticament
als seus representants polítics.
Així mateix, els partits polítics han de recolzar l'actuació dels cossos i forces de
seguretat que actuen mitjançant uns protocols legals, i que en cap cas vulneren
drets sinó que els protegeixen.

ACORD
Primer.- Instar a tots els partits polítics amb representació en aquest Consistori
a rebutjar públicament les agressions i els incidents violents soferts, el dia 15
de maig de 2012, pel President del Govern Balear i els cossos i forces de
seguretat a Manacor, i les produïdes a altres municipis de les Illes Balears.
Segon.- Instar a tots els partits polítics de les Illes Balears a manifestar la seva
total repulsa davant qualsevol tipus de violència contra ciutadans que expressin
lliurement les seves idees o contra els que exerceixin les seves funcions amb
plena legitimitat democràtica.”.
Tercer.- Declarar que el consistori d’Alcúdia respecta i anima els ciutadans i les
organitzacions a expressar pacíficament les seves reivindicacions i punts de
vista, així com a expressar de la mateixa forma les seves possibles
discrepàncies amb les polítiques del Govern de les Illes Balears i de qualsevol
altra institució.”.
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Obert el torn de debat intervé el Sr. Llompart per avançar el vot favorable del
seu grup, ja que a més va intervenir activament a la proposta afegint el tercer
acord.
Per la seva part, el Sr. Malondra recorda que el seu partit sempre ha estat en
contra de qualsevol manifestació violenta, però entén que la proposta es
incongruent, perquè hauria d’haver estat més genèrica, avançant per mor
d’això, l’abstenció del seu grup.
Passada la proposta a votació, resulten 13 vots a favor (PP, Sr. Carme García i
CxI) i 4 abstencions (PSIB-PSOE), quedant així aprovada la proposta.

7. Moció que presenta el Grup Municipal Convergència per les Illes
referent al transport aeri.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 3 de juliol de 2012, que a continuació es
transcriu:
“MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PER
LES ILLES REFERENT AL TRANSPORT AÈRI
El problema del transport constitueix el principal obstacle al creixement
econòmic i a la sortida de la crisi a Menorca i Evissa, essent també un
problema de gran magnitud a la resta de les illes de les Balears.
La dependència d’un transport aeri car i ineficient afecta tant als ciutadans
individuals de Mallorca, Menorca i Evissa que veuen els seus drets fortament
disminuïts i en situació de desavantatge en relació a la resta de ciutadans de
l’Estat Espanyol, com al món empresarial en general, .
També cal deixar clara una de les més importants conseqüències de les
dificultats de comunicació aèries, com és la incapacitat del sector turístic per
reeixir de la crisi econòmica, per assolir majors quotes de mercat i de qualitat, i
esdevenir el motor econòmic de Mallorca, Menorca i Evissa proporcionant
majors nivells d’ocupació i qualificació als treballadors.
Qualsevol que vulgui venir/anar a Mallorca, Menorca i Evissa ho ha de fer a un
preu tant alt que la majoria acaba senzillament per no venir/anar. La qualitat de
l’oferta turística d’allotjaments i complementària va minvant paulatinament per
poder competir en preus, la rendibilitat de les empreses cada cop és menor, i
cal una inversió milionària de doblers públics en forma de convenis amb els
touroperadors per a poder mantenir uns nivells mínims de visitants.
Resulta evident que la insularitat i la manca de connexions aèries és un dels
principals factors que porten a aquesta enorme davallada i als problemes
actuals per capgirar la situació malgrat els esforços dels empresaris.
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Cal recordar que L’Aeroport de PALMA DE MALLORCA, s’ha convertit en un
important Hub de l’Europa del sud. Només l’any passat hi van passar 11 milions
de passatgers. Aquesta important infraestructura, hauria de servir per
connectar els passatgers que viatgen a través de Mallorca a la resta de les
Illes i als menorquins/eivissencs amb les múltiples connexions nacionals i
internacionals que opera. Tanmateix, en la actualitat no és així, donat que el
trasllat des de Palma cap a les altres Illes, encareix de manera escandalosa el
trajecte pel visitant a la vegada que impedeix allò que hauria d’esser normal: la
mobilitat natural entre ciutadans de la mateixa Comunitat.
La crisi econòmica i multitud de factors han provocat la desaparició d’algunes
companyies aèries que havien col·laborat a mantenir una certa connectivitat
entre les diferents illes de les Balears i entre aquestes i el continent. Això, ha
agreujat un desequilibri i una desigualtat, arribant-se a parlar fins i tot de “doble
insularitat”, que exigeix l’obligació legal de compensar o corregir.
L’obligació de Servei Públic (OSP) i el descompte de resident, que inicialment
preveien compensar o corregir aquesta injusta situació que pateixen els
ciutadans insulars ha estat un disfraç per incrementar els preus finals, de tal
manera que aquests son massa elevats pels residents i senzillament
inasumibles pels no residents. Es per això que la nostra indústria turística,
única generadora de riquesa es troba en una situació de falta de competitivitat,
resultant en una cada vegada més gran dificultat per el manteniment de
l’activitat econòmica i l’empobriment dels residents.
En virtut de tot això, i amb l’objectiu de:

-

Que els residents a Les Illes Balears millorarien millorin la seva qualitat
de vida i la igualarien igualin a la resta de ciutadans de l’Estat Espanyol.

-

Fer que els habitants de la Península i d’altres països puguin viatjar a
Mallorca, Menorca i a Eivissa com a visitants, generant amb aixó una
gran activitat econòmica.

-

L’aeroport de Palma de Mallorca pugui ser considerat com un real i
efectiu “hub” - un punt de connexions - fet que facilitaria l’aparició de
vols de codi compartit, fet amb el que qualsevol persona des del seu
aeroport d’origen podria facturar fins a Menorca i Eivissa només canviant
d’avió a Palma. Això representaria la vinguda a Menorca i Eivissa de
turistes de multitud de nacionalitats que ara mateix no els és possible,

ES PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA SEGÜENT MOCIÓ, que es concreta en els
següents punts:

1. L’Administració competent, en principi el Ministeri de Foment, hauria de
cobrir el servei de connexió aeri entre illes i entre illes i la Península amb
una NOVA OSP, declarant un concurs públic per a la mateixa.
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2. En el plec de condicions han de figurar clarament els orígens i
destinacions, els horaris, les freqüències mínimes i una definició acurada
de la qualitat del servei.
3. El cost per a l’usuari ha de quedar especificat en base a UNA TARIFA
PLANA I UNIVERSAL de 30 euros per als desplaçaments entre illes.
4. L’Administració competent, el Ministeri de Foment, haurà d’aportar com
a dotació econòmica al concurs la quantitat equivalent a la que paga pel
50% de descompte per residència.”.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Cantalapiedra per exposar que aquesta
moción ha estat consensuada amb els partits Unió Menorquina, nou Partit
d’Eivissa i Lliga Regionalista, perquè els principals perjudicats són els
menorquins i eivissencs. Per mor de la reduïda mobilitat dels illencs ens
podríem considerar ciutadans de segona, destacant de la moció que, malgrat
els empresaris fan grans esforços per treure els negocis cap a l’exterior, el cost
que suposa aquesta mobilitat reduïda és molt important. També destaca la
necessitat de que el cost per a l’usuari quedi especificat en base a una tarifa
plana i universal de 30 euros per als desplaçaments entre illes.
En torn de contestació, intervé la Sra. Batlessa per assenyalar que tots els
esforços per millorar la connectivitat s’han de fer. Recorda que el grup popular
va presentar al Senat esmenes al Pressuposts Generals de l’Estat per reduir
les taxes aèries a les Balears, sobre tot en temporada baixa. També destaca
les negociacions entre el Govern i la Ministra de Foment, avançant que s’ha
declarar l’obligació de servei públic entre Menorca i la Península, així com la
inclusió de la ruta Eivissa-Madrid. Per altra banda, el descompte del 50% està
garantit. Considera que s’ha avançat en aquest sentit, amb la intenció de
continuar, però apunta el vot en contra del seu partit per considerar que des
que es va presentar la moció s’han produït els avanços assenyalats.
En torn de rèplica, el Sr. Cantalapiedra entén que, tot i haver hagut avanços, el
vot en contra suposa no defensar els interessos dels illencs.
Passada la moció a votació, resulten 9 vots a favor (CxI, PSIB-PSOE i Carme
Garcia) i 8 en contra (PP), resultant així aprovada la moció.
8. Proposta per donar suport al projecte de sol·licitud per a un parc solar
a Biniatria.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 3 de juliol de 2012, que a continuació es
transcriu:
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“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME

L’entitat Baleares Energy SL està tramitant un projecte d’instal·lació d’un parc
fotovoltaic a la parcel·la 345 del polígon 7 (Biniatria), en els terrenys on es troba
situat l’abocador de residus de la Central Tèrmica d’Alcúdia, actualment en fase
de clausura parcial.
L’any 2008, la Direcció General d’Energia del Govern de les Illes Balears va
sol·licitar dins del procediment de tramitació, l’informe d’aquesta Corporació
sobre el projecte i la seva avaluació d’impacte ambiental, amb motiu de la
necessitat d’obtenir la declaració d’utilitat pública donada la seva ubicació en
sòl rústic.
Atesa la voluntat d’aquesta Corporació de promoure i incentivar el
desenvolupament de les energies renovables, en ús de les atribucions que tenc
conferides, PROPÒS elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció
de l’Acord següent:
Primer.- Recolzar el projecte d’instal·lació d’un parc fotovoltaic a la parcel·la
345 del polígon 7 d’aquest terme municipal (abocador de Biniatria) davant les
administracions competents per a la seva declaració d’utilitat pública.
Segon.- Agilitar els tràmits administratius necessaris per a la resolució de
l’expedient.
Alcúdia, 27 de juny de 2012
El regidor delegat d’Urbanisme

Martí Ferrer Totxo”.

Obert el torn de debat, intervé el Sr. Ferrer per exposar que es va presentar
aquest projecte a l’Ajuntament, que la competència per l’atorgament de la
llicència correspon al Consell i que del que es tracta és de manifestar-nos a
favor de la utilització d’energies renovables
A continuació intervé el Sra. Malondra exposant que, si bé el seu partit està a
favor d’aquest tipus de energies, la proposta no és genèrica, si no que parla
d’un projecte d’una empresa en concret.
El Sr. Ferrer respon que es tracta de donar suport als projectes d’aquest tipus i
que, en definitiva, l’atorgament de la llicència correspon al Consell. A més, per
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presentar projectes d’aquest tipus, han d’anar recolzats per empreses
concretes.
El Sr. Malondra entén que per valorar la proposta d’aquest projecte en concret
seria necessari estudiar els informes tècnics que l’avalin i que la proposta que
exposa el Sr. Ferrer no es correspon amb la presentada.
El Sr. Ferrer respon que quan arribin els informes del Consell es duran al Ple i
que només es tracta de donar suport a aquest tipus de projectes.
Seguidament intervé el Sr. Llompart per avançar l’abstenció del seu grup.
Malgrat el seu grup recolza aquest tipus de projectes, inclús aquest en concret,
no es pot votar a favor o en contra sense tenir els informes necessaris.
Passada la proposta a votació, resulten 9 vots a favor (PP i Sr. Carme García) i
8 abstencions (CxI i PSIB-PSOE), quedant així aprovada la proposta.

9. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al Decret Llei
2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística
de les Illes Balears.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 3 de juliol de 2012, que a continuació es
transcriu:
“MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL
DECRET LLEI 2/2012, DE 17 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PER A
L’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LES ILLES BALEARS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat dia 17 de febrer es va publicar al BOIB el Decret-Llei 2/2012, de 17
de febrer, pel qual s’adopten una bateria de mesures urgent per a l’ordenació
urbanística de les Illes Balears.
Segons l’exposició de motius, l’objectiu d’aquest Reial Decret és el de garantir
la seguretat jurídica en matèria urbanística, a més de contribuir amb aquestes
mesures a reforçar la confiança dels agents econòmics i contribuir així al
creixement econòmic.
El Decret Llei 2/2012 altera de manera substancial l’estructura urbanística de
les nostres illes i dels nostres municipis. Així, la seguretat jurídica, segons els
socialistes, és veu debilitada amb aquest text, que el que fa és desregular.
Quan a activar l’economia, si és que ho fa, és a canvi de destruir territori.
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Una modificació que no és fa des del consens, sinó des de la imposició, sense
diàleg ni negociació entre les diferents forces polítiques en un tema tan cabdal
per al futur de les illes com és el del territori.
En relació a l’articulat del nou Decret Llei, la nova definició de sòl urbà significa
que podran classificar-se com a tals directament terrenys que avui són rústics i
que, a més a més, han alterat la seva estructura mitjançant parcel·lacions
irregulars.
Per tant, facilita una sortida a les parcel·lacions irregulars, però no deixa clar les
condicions que aquestes hauran de seguir, és per tant, una proposta injusta i
que deixa pels ajuntaments les exigències que s’hagin de posar, si no se vol
que les càrregues recaiguin sobre aquests.
Això, aquests tipus de canvis, exigeixen abordar amb més rigor i de forma
consensuada, cercant solucions reals i que no signifiquin greuges comparatius
ni efectes cridada.
Per altra banda, els serveis bàsics prevists a l’esmentat Decret Llei no són els
mínims requerits pel reglament de planejament de la Llei del sòl per poder
edificar, per la qual cosa, es produeix una gran confusió i conflicte entre
diverses normatives i el contingut del Decret Llei.
A més, la disposició addicional primera preveu que es classificaran com a sòl
urbanitzable terrenys que en gaudien de la condició d’urbà abans de l’aprovació
del decret. Amb aquesta mesura novament es crea una gran inseguretat
jurídica i una gran discrecionalitat a l’ hora d’ aplicar aquest article.
Els municipis que estiguin adaptant el seu planejament al Pla Territorial Insular
corresponent veuen que, depenent de l’estat de la seva tramitació, que la
situació urbanística del terme municipal és ara molt més confusa.
Per tots aquests motius el Grup Municipal Socialista d'Alcudia presenta la
següent
MOCIÓ
1.- Instar al govern de les Illes Balears a derogar el Decret llei 2/2012.
2.- Instar al govern de les Illes Balears a obrir una Mesa de diàleg per tal de
recollir les propostes urbanístiques municipals, tota vegada que els municipis
són l’Administració actuant a la majoria de casos de les tramitacions
urbanístiques. Analitzar els problemes reals que tenen els municipis i adoptar
de forma consensuada les solucions adequades. Treballar per aconseguir,
entre tots, d’una vegada per totes, una Llei del Sòl autonòmica que reguli amb
claredat l’actual i futura situació urbanística dels nostres ajuntaments.
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3.- Instar així mateix al Govern balear que articuli els mecanismes transitoris
necessaris per tal que les d’adaptacions al Pla Territorial que estan en procés
puguin concloure seguint els mateixos criteris que els vigents abans de
l’entrada en vigor d’aquest Decret Llei, així com les modificacions i revisions del
planejament urbanístic municipal que hagin conclòs el període d’exposició
pública.
Pere Josep Malondra Sanchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista.”.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Malondra per destacar que hi havia una
eina important, que ja va aprovar el partit popular, que era el Pla Territorial de
Mallorca i que no és gens bo que un únic partit decideixi canviar la normativa.
Destaca que no s’ha contat amb els altres partits i que, com a mínim, s’hauria
de fer una mesa de negociació i tenir en compte les reformes anteriors. També
assenyala que l’urbanisme no ens ha tret de la crisi.
Seguidament intervé el Sr. Llompart per lamentar que els polítics siguin
incapaços de posar-se d’acord amb un pla tant importat com el Pla Territorial
de Mallorca. Assenyala que el seu grup està d’acord amb un 80% de la
proposta, perquè hi ha aspectes que afavoreixen a l’Ajuntament, perquè, per
exemple, permet cobrar sancions superiors a 60.000 € que dins ara
corresponia al Consell. No obstant haver coses dolentes d’acord amb el grup
socialista, prevalen els interessos municipals i per tant el seu grup s’abstendrà.
En torn de rèplica, el Sr. Malondra diu que no podem centrar-nos en els
aspectes econòmics de la reforma, si no en altres més importants, com és
l’impacte que tindrà al territori. En qualsevol cas, recorda que el que es demana
és fer una mesa de negociació, evitant reformes d’aquest tipus per un únic
partit polític.
Per la seva part, la Sra..Batlessa avança el vot en contra del seu grup per
entendre que aquest debat s’ha de fer al Parlament i no a una corporació local.
Passada la moció a votació, resulten 8 vots en contra (PP), 5 abstencions
(Carme Garcia i CxI) i 4 vots a favor (PSIB-PSOE), quedant així la moció sense
aprovar.
10. Moció conjunta que presenten els Grups Municipals Socialista i
Convergència per les Illes per la continuïtat del Consell de la Joventut de
les Illes Balears i la participació lliure i eficaç de la joventut.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 3 de juliol
de 2012, que a continuació es transcriu:
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“MOCIÓ PER LA CONTINUÏTAT DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE LES
ILLES BALEARS I LA PARTICIPACiÓ LLIURE I EFICAÇ DE LA JOVENTUT
El grup municipals de CxI i del PSIB-PSOE a l’Ajuntament d'Alcudia sotmeten a
la consideració del PLE la següent
MOCIÓ
El 28 de març de 1985, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 2/1985,
del Consell de Joventut de les Illes Balears, que, en la seva exposició de
motius, diu textualment:
“A tota situació democràtica nascuda d'un Estat de Dret, els diferents
estaments que conformen la societat han de gaudir dels camins legals que en
permetin la participació en el desenvolupament de la mateixa societat.
Dins de tals estaments socials, es troba la joventut que, com que configura el
futur d'Espanya i el de les Illes Balears, mereix tota una atenció normativa que
compleixi amb la necessitat d'estimular-ne una participació en la vida pública,
social i cultural de les Illes Balears, i, al mateix temps, en faciliti el
desenvolupament i la incorporació a la vida del poble balear.
L'article 48 de la Constitució Espanyola estableix que els poders públics
promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma
competència exclusiva en matèria de Joventut.
Per tot això es fa evident la conveniència de disposar d'un organisme que
serveixi a la joventut de via o camí perquè sigui escoltada per les institucions
de la Comunitat Autònoma i per l'opinió sobre els seus problemes específics.
Igualment, aquest organisme haurà de possibilitar la participació en el seu si
d'entitats, associacions i moviments formatius, tant de caràcter social com
cultural.
Tot això, tant en el seu esperit com en els seus fins o objectius, exigeix que
aquest organisme gaudeixi d'una plena formalitat jurídica i de caràcter
autonòmic que, interessant-se per la problemàtica de la joventut, contribueixi a
la consecució d'una societat que afavoreixi el desenvolupament integral de la
persona”.
Els motius que inspiraren la creació del Consell de la Joventut de les Illes
Balears són, a dia d'avui, plenament vigents i l'assoliment dels seus objectius
continuen essent absolutament necessaris per a la consecució d'una
democràcia avançada.
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Això no obstant, el passat 30 d'abril, coincidint amb el 27è aniversari de la
publicació al BOIB de la llei 2/1985, el Govern de les Illes Balears anuncià la
supressió del Consell de la Joventut de les Illes Balears.
Per tot això, el Ple adopta els següents acords
ACORDS
Primer.- L'Ajuntament d’Alcudia insta el Govern de les Illes Balears a mantenir
el Consell de Joventut de les Illes Balears, com a entitat amb personalitat
jurídica pròpia i amb plena capacitat per dur a terme les seves finalitats, amb la
finalitat primordial de defensar els drets del joves front les administracions
públiques i servir de camí de lliure adhesió amb l'objecte de propiciar la
participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i
cultural de les Illes Balears.
Segon.- L'Ajuntament d'Alcudia insta el Govern de les Illes Balears a dotar el
Consell de la Joventut de les Illes Balears dels recursos necessaris per tal de
poder desenvolupar les funcions que li són atribuïdes per llei.
Pere Josep Malondra Sanchez
Hernandez
Portaveu del Grup Municipal Socialista
CxI”.

Miquel

Angel

Llompart

Portaveu del Grup Municipal de

Obert el torn de debat, intervé el Sr. Vallorí per recordar que aquest organisme
es va crear amb el consens de totes les forces polítiques, que té un pressupost
molt baix, que dóna veu a la joventut davant l’Administració i que suprimir-la
suposa llevar-li.
En torn de contestació, la Sra. Batlessa respon que aquest ens ha anat
acumulant un deute important des de 2009 i, per tant, el Govern Balear ha
decidit tancar-lo, de moment i sense perjudici de que més endavant, si es
normalitza la situació econòmica, es torni a activar.
En torn de rèplica, el Sr. Vallori entén que es tractar de silenciar la veu dels qui
no estan d’acord amb el Govern i l’Administració Pública.
La Sra. Batlessa repeteix que es tanca pel dèficit acumulat i que si es
normalitza la situació econòmica es podria torna a obrir. Entén que aquest ens
no és patrimoni de cap partir polític i que els joves no necessiten subvencions
per defensar les seves idees.
Passats a votació, es dóna un primer empat, amb vuit vots a favor (PSOE i
CxI), vuit en contra (PP) i l’abstenció de la Sra. Carme García. Se sotmet la
moció a nova votació; es repeteix l’empat amb idèntic resultat; i per això la
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moció no s’aprova, atès que el vot de qualitat de la Sra. Batlessa està en
contra.

11. Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de la venda
ambulant al municipi d’Alcúdia.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 3 de juliol de 2012, que a
continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la venda
ambulant al municipi d’Alcúdia.

Vista la conveniència i oportunitat d’aprovar una ordenança municipal que
reguli la venda ambulant al municipi d’Alcúdia.
Vist el document elaborat pels serveis tècnics municipals, i fent ús de les
atribucions delegades que tinc conferides, propòs al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels acords següents:

1r. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la venda ambulant
al municipi d’Alcúdia, d’acord amb el text normatiu que s’adjunta amb la present
proposta.
2n. Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies mitjançant
l’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la Corporació i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin presentar reclamacions
i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap s’entendrà definitivament
aprovat l’acord fins a les hores inicial.
3r. Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i de
defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit
territorial del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal
d’associacions veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb
l’objecte de l’expressada ordenança.

Alcúdia, 2 de juliol de 2012
La Batlessa
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Coloma Terrasa Ventayol”.
Seguidament la Sra. Batlessa intervé per agrair la comprensió dels grups
municipals de CxI i PSIB-PSOE manifestant el seu acord respecte de les
incorporacions a l’ordenança després de la Comissió Informativa.
A continuació intervé la Sra. García per presentar l’ordenança, que té l’objecte
d’adaptar les diverses reformes legislatives, derogant l’ordenança anterior del
mercat, que ja havia quedat desfasada, i recollint les queixes de la gent.
Obert el torn de debat, el Sr. Llompart apunta que els acords que manifesta el
seu grup fora de les sessions plenàries es mantenen en aquest. D’altra banda,
proposa afegir a l’ordenança l’establiment una llista d’espera per les sol·licituds
presentades, establint com a criteri de valoració l’antiguitat de la sol·licitud.
La Sra. García està d’acord, però seria necessari delimitar les diferents
activitats. En qualsevol cas, s’hauria de consultar al Secretari aquesta
possibilitat.
El Sr. Secretari entén que aquest criteri estaria implícit a l’article 10 de
l’ordenança, en no establir un numerus clausus de criteris per a optimitzar les
valoracions de les sol:licitus. En qualsevol cas, no hauria problema en incloure
como a criteri que, en cas de igualtat de circumstancies dels sol·licitats, tingui
prioritat l’antiguitat de la sol·licitud.
Seguidament intervé el Sr. Malondra per exposar el seu acord amb el contingut
de l’ordenança, però demanant que s’incorpori com a criteri de valoració de les
sol·licituds les situacions de minusvalidesa i que un mes abans de dur una
ordenança al Ple es faci una mica de debat amb els altres grups municipals.
La Sra. García respon que a l’apartat d) de l’article 10 ja es recull com a criteri
les dificultats per a l’accés al mercat laboral del sol·licitant i que s’hauria
d’advertir el grau de minusvalidesa a l’hora de prioritzar les sol·licituds.
El Sr. Malondra avança el vot a favor del seu grup si s’incorpora la
minusvalidesa com a criteri de valoració.
La Sra. Batlessa demana al Sr. Malondra si estaria d’acord en afegir a l’apartat
d) aquest criteri de priorització i demana al Sr. Secretari sobre aquesta
possibilitat.
El Sr. Secretari respon que primer s’haurien de votar aquestes noves
incorporacions per seguidament votar la ordenança definitiva. També recorda
que l’aprovació provisional s’exposarà al públic durant 30 dies per rebre
reclamacions i suggeriments.
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Passada l’esmena presentada pel grup municipal CxI a votació, s’aprova per
unanimitat.
Passada l’esmena presentada pel grup municipal PSIB-PSOE a votació,
s’aprova per unanimitat.
Passada l’ordenança a votació, s’aprova per unanimitat.

12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la decisió del
Govern de les Illes Balears de reduir els horaris d’atenció primària.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 3 de juliol de 2012, que a
continuació es transcriu:
““MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA
DECISIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DE REDUIR ELS
HORARIS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Exposició de motius:
La Llei General de Sanitat de l’any 1985 va possibilitar el desenvolupament
d’atenció primària de salut, tal com la coneixem actualment. Com a
conseqüència del seu desenvolupament es varen anar creant els centres de
salut i les unitats bàsiques de salut i es varen anar conformant els equips
d’atenció primària, passant d’una atenció ambulatòria a una atenció integral. En
aquests equips treballen els professionals: bàsicament metges, infermeres,
administratius i personal de suport.
Dues característiques importants d’atenció primària de salut són la
accessibilitat i la longitudinalitat de l’atenció. Es per aquests motius que ja des
d’un començament se li assignà una població al metge i infermera, de manera
que aquests professionals seran els encarregats de vetllar per la salut de la
població que tenen adscrita al llarg dels anys. Seran per tant coneixedors de
les seves dolències, problemes i podran fer un seguiment global de la persona,
tenint en compte totes les variables bio-psico-socials. A més podran dedicar
part del seu temps i la seva influència a desenvolupar activitats preventives de
la malaltia i de promoció de la salut ja que està més que demostrat que és en
aquest àmbit d’actuació on aquestes activitats tenen mes èxit entre la població:
projectes amb la gent jove als instituts, als centres de majors, etc.
Per poder desenvolupar totes aquestes tasques es necessari un horari ample
d’atenció, de manera que les activitats laborals de la persona no puguin ser una
barrera per accedir a la consulta del seu metge o infermera de capçalera.
L’atenció continuada es reserva per atendre els casos d’urgència, que en tot
cas, es bo que siguin seguits pel seu professional de referència.
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Fa uns mesos la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social va decidir
eliminar la Gerència d’Atenció Primària i integrar els equips directius a les
direccions dels hospitals dels quatres sectors en que està dividida Mallorca.
Amb el pretexta de millorar la coordinació entre els nivells assistencials, el que
s’ha aconseguit és que Atenció Primària ha perdut els seus referents, la seva
direcció per objectius i sembla que l’únic que interessa és controlar les
derivacions de pacients als hospitals. Les Comunitats Autònomes que varen
tractar de fer una cosa similar, la varen revertir al cap de molt poc temps al
donar-se compta de la inoperància d’aquesta mesura. Sense cap dubta
aquesta decisió va representar una gran pèrdua per atenció primària i els seus
efectes s’aniran notant de cada vegada més.
Ara, el Govern de les Illes Balears presenta el PLA PER A L’EQUILIBRI
ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS Mesures d’estalvi 2012 i una de les
mesures que conté es variar els horaris d’atenció primària de salut, eliminant
les consultes de tarda existents a l’actualitat i concentrant la majoria d’atenció
el matí, reservant els horabaixes i vespre a atenció continuada (urgent).
Aquesta mesura representa una perduda d’accessibilitat i longitudinalitat en
l’atenció, precisament dos dels valors més importants d’atenció primària de
Salut. La conseqüència serà que moltes persones que no poden deixar la seva
activitat laboral en horari de matí, no puguin accedir a les consultes del seu
metge o infermera, amb el que només podran ser atesos a urgències. A més
de la perduda en el seguiment de les seves dolències, aquesta mesura
representarà un increment de les urgències tant en els punts d’atenció
continuada com dels propis hospitals, l’abandonament dels tractaments per no
poder renovar les receptes i en definitiva un increment de despeses.
Per tot l’exposat,
El Ple de l’Ajuntament d'Alcudia ACORDA:
1. Reconsiderar definitivament la decisió d’eliminar la Gerència d’Atenció
Primària i tornar a constituir aquesta institució.
2. Mantenir els horaris d’atenció primària tal com estan a l’actualitat i en tot cas
ampliar les hores de consulta.
3. Retirar el PLA PER A L’EQUILIBRI ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS
Mesures d’estalvi 2012 tal com està plantejat, obrir un espai de debat amb la
societat, grups polítics i sindicats per tal de consensuar quines mesures es
poden prendre per ajudar a aconseguir els objectius de dèficit.
Pere Josep Malondra Sanchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.
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La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a
consideració del Ple de l’Ajuntament. “.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Malondra per exposar que és molt
important la relació entre els metges d’atenció primària i els pacients i que
reduir els horaris farà saturar encara més el servei d’urgències dels hospitals.
Encara no podem ser conscients de les conseqüències d’aquestes reformes i,
en qualsevol caso, és un greu error reduir pressupost en sanitat.
Passada la moció a votació, resulten 9 vots a favor (PSIB-PSOE, la regidora
Carme Garcia i CxI) i 8 vots en contra (PP), quedant així aprovada la moció.

13. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la decisió del
Govern de les Illes Balears de tancar l’Hospital General i l’Hospital Joan
March.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 3 de juliol de 2012, que a
continuació es transcriu:
““MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA
DECISIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DE TANCAR L’HOSPITAL
GENERAL I L’HOSPITAL JOAN MARCH
Exposició de motius:
L’any 2002, coincidint amb l’obertura de l’Hospital Son Llàtzer i la recepció de
les transferències sanitàries, es va iniciar la reconversió dels Hospitals General
i Joan March en centres d’atenció a malalties cròniques, centres soci sanitaris.
L’edifici de l’Hospital General dóna assistència sanitària ininterrompudament
des de el segle XV, abans que en Cristòfol Colom descobrís Amèrica. L’edifici
del Joan March data de principis del segle XX.
Els indicadors de salut de cada vegada ens demostren com es va allargant les
expectatives de vida de les persones, i a conseqüència com van augmentant i
agafant importància les malalties cròniques. Aquelles que ja estan
diagnosticades i que per les seves característiques no precisen d’una gran
tecnologia a nivell tècnic, però en canvi si la necessiten a nivell humà.
La totalitat de Comunitats Autònomes de l’estat espanyol està en aquests
moments desenvolupant plans per tractar les malalties cròniques en la que
s’inclouen els recursos hospitalaris.
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Els Hospitals General i Joan March són ideals per donar resposta a aquestes
necessitats. Hospitals tranquils, de dimensions adients, personal preparat i amb
ganes d’afrontar aquests nous reptes. Estam parlant entre d’altres de les àrees
de rehabilitació, de cures pal·liatives, de control de malalts crònics, i també
d’unitats de suport complementàries com per exemple les de malalties
respiratòries, ictus o desintoxicació alcohòlica per anomenar alguna d’elles.
D’acord amb un pla prèviament dissenyat i mantingut a les legislatures 19992003, 2003-2007 i 2007-2011, els hospitals es varen anar adaptant, es varen
anar fent les reformes necessàries (la darrera fa just un any), el personal es va
anar formant i especialitzant de cada vegada més i així s’ha donat aquest
servei tan necessari al llarg de tots aquests anys, un servei d’alta qualitat per
aquestes etapes de la vida, que sempre ha estat molt ben valorat pels usuaris i
per la societat mallorquina. Prova d’això son els diferents reconeixements que
han tingut els hospitals i inclòs el premi Ramon Llull que varen obtenir les
unitats de cures pal·liatives l’any 2007.
Ara, en una decisió sense precedents, el Govern de les Illes Balears ha decidit
el seu tancament. I el que és més greu, ha decidit aquest tancament sense cap
pla alternatiu, perquè, els hospitals de S Joan de Deu i Creu Roja ja estan prou
saturats, i Son Dureta, per poder donar aquests serveis amb unes mínimes
garanties, precisaria una ample reforma en profunditat valorada en mes de vuit
milions d’euros, que a dia d’avui ni tan sols està projectada.
Una vegada més són els col·lectius mes febles els que patiran les
conseqüències d’aquest tancament. Són les persones grans o amb malalties
cròniques que precisen rehabilitació, són les persones amb necessitat de cures
pal·liatives i amb dificultats per rebre aquestes cures en els seus domicilis, són
les persones que amb situació social compromesa per viure tots sols o amb
pensions molt justes, les que precisen atenció sanitària.
També rebran les conseqüències els treballadors d’aquests hospitals, formats
per donar resposta a les necessitats dels pacients que de sobte es trobaran
sense feina, precisament en un moment en que els poders públics haurien de
fer el màxim possible per ajudar a la recuperació econòmica.
Finalment no s’entén com es pot decidir tancar unes instal·lacions que estan
totalment renovades, modernes i confortables i en les que s’han invertit
importants quantitats de diners al llarg de tots aquests darrers anys.
Per tot l’exposat,
El Ple de l’Ajuntament d'Alcudia ACORDA:
1. Instar al Govern de les Illes Balears a reconsiderar la decisió de tancar els
Hospitals General i Joan March.
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2. Instar al Govern de les Illes Balears a obrir un espai de diàleg amb la
societat, professionals, sindicats i grups polítics per tal d’analitzar la opció més
eficient per donar l’atenció a les malalties cròniques i soci sanitària en general i
que permeti mantenir els serveis que tan bon resultats han obtingut al llarg de
tots aquest anys.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Malondra per exposar que el tancament
d’aquests hospitals és un despropòsit, uns hospitals que donen servei a
persones amb gran dependència i malalties cròniques. A més, l’hospital Joan
March està cedit per la Fundació i, de tancar l’hospital, el Govern no en podrà
fer ús. El grup socialista està totalment en contra de acomiadar al personal
sanitari i que els malalts quedin sense aquests serveis necessaris.
En torn de contestació, intervé la Sra. Batlessa entén que el fons de la qüestió
d’aquests mocions relacionades amb Sanitat és el mateix. Hi ha un nou govern
autonòmic que ha hagut de prendre una sèrie de decisions molt complicades,
donada la situació econòmica que vivim. Són decisions que no agraden a
ningú, però son necessàries per restablir l’equilibri econòmic de la Comunitat
Autònoma.
En torn de rèplica, el Sr. Malondra intervé per exposar que s’estan assentant
unes bases perquè la gent es vegi obligada a fer una assegurança privada. El
grup socialista creu en una sanitat pública i de qualitat. Entén que hi altres
mesures més adients, com tornar a establir l’impost de patrimoni, abans de
retallar en Sanitat.
Passada la moció a votació, resulten 9 vots a favor (PSIB-PSOE, la regidora
Carme Garcia i CxI) i 8 vots en contra (PP), quedant així aprovada la moció.

14. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre el Reial Decret
Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la
seguretat de les seves prestacions.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 3 de juliol de 2012, que a
continuació es transcriu:
““MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL
REAL DECRET LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA SANITÀRIA
DEL GOVERN D’ESPANYA
Exposició de Motius
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Les disposicions contingudes en el Real Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, aprovat pel Govern
de l’Estat tindran, en el cas de que siguin aprovades per les Corts Generals,
conseqüències molt negatives sobre la salut de molts col·lectius de persones.
1.- La Reforma pretén que es passi d’un model d’assistència sanitària gratuïta
pel fet de viure en el nostre país a un model d’assegurament en el que per
rebre assistència sanitària es fa necessari haver cotitzat a la seguretat social o
ser beneficiari amb determinades excepcions per l’atenció urgent. En definitiva
es passa d’un model de Sistema Nacional de Salut a un model de Seguretat
Social, tot i que el decret no parla del finançament.
Les conseqüències d’aquest canvi les rebran especialment els col·lectius més
febles: aturats, joves de mes de 26 anys sense feina, immigrants, residents
estrangers que perdran el dret d’assistència no urgent. Aquest fet condicionarà
l’increment de malalties, el mal control de les malalties cròniques i per tant un
increment de les complicacions, l’augment de urgències hospitalàries i en
definitiva és una mesura que atempta contra la equitat en l’atenció sanitària i a
més a mig i llarg termini representarà un increment de costos sanitaris.
2.- La reforma modifica la cartera de serveis i introdueix copagament.
S’estableix una nova definició de cartera de serveis en la que es defineixen tres
nivells; la bàsica que seria gratuïta per tothom, la secundària en la que s’inclou
el transport sanitari no urgent i determinat material ortoprotètic en la que
s’introdueix un copagament i la accessòria que no queda massa clara però en
la que sembla que podrien entrar copagaments per exemple pels menjars dels
hospitals, etc. La introducció de copagaments representa una dificultat d’accés
als serveis sanitaris pels col·lectius mes febles. Moltes persones en situació de
precisar trasllat a l’hospital per rebre tractament, per exemple el cas de la diàlisi
o de determinats tractaments quimioteràpics o radioteràpics amb assiduïtat, no
podran fer front a les despeses que suposa aquest copagament.
3- La reforma introdueix el copagament de farmàcia per pensionistes. A pesar
d’haver promès en múltiples ocasions no retallar les prestacions dels
pensionistes, el Real decret estableix un copagament de farmàcia del 10 %
pels pensionistes amb un límit de 8 euros mensuals per rendes inferiors a
18.000 euros anuals i de 18 euros els que cobren entre 18 i 100 mil euros.
En tot cas els pensionistes han d’avançar el copagament i els serveis de salut
disposen de sis mesos per retornar els diners. Molts pensionistes precisen una
important quantitat de medicaments cada mes pel seu tractament. El fet de
tenir que avançar aquestes quantitats pot representar per molt d’ells la
impossibilitat de continuar amb la medicació, amb una repercussió clara per la
seva salut.
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Totes aquestes mesures representen un canvi de model molt important del
nostre Sistema de Salut amb repercussions molt clares sobre els col·lectius
més febles i pensionistes, però no oblidem que un dels més afectats serà la
classe mitjana. És important recalcar que la despesa sanitària pública de l’estat
espanyol es de les més baixes d’Europa amb clara diferència i en canvi és la
que aconsegueix millors resultats en salut quan es comparan els diversos
indicadors.
Tenim per tant un excel·lent sistema sanitari a un cost més que raonable.
Aquest fet fa també que sigui molt ben valorat per tots els ciutadans i
ciutadanes en els múltiples estudis que es fan per conèixer la seva valoració.
No s’entén per tant perquè aquesta ànsia en canviar models que han demostrat
de sobres la seva eficiència en resultats i valoració.
Per tot l’exposat,
El Ple de l’Ajuntament d'Alcudia ACORDA:
1. Instar el Govern de l’Estat a presentar en el Congrés dels Diputats un
projecte de llei alternatiu i pactat amb els agents socials i les forces polítiques
que tingui com a objectiu millorar les prestacions del Sistema Nacional de
Salut.
2. Traslladar la present Moció al President del Govern, a la ministra de Sanitat.
Serveis Socials i Igualtat, al President del Congrés dels Diputats, als/les
Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i als/les
representants dels agents socials.
Pere Josep Malondra Sanchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Vallori per exposar que aquest decret llei el
que fa és dificultar l’accés al dret a consulta no urgent dels aturats, joves de
més de 26 anys sense feina i immigrants. Apunta que això provocarà a la
llarga més malalties i la saturació de les urgències hospitalàries. També
assenyala que el copagament farmacèutic, afectant a tothom, és un gran error.
En definitiva, entén que s’està iniciant un canvi de sistema i que el servei
sanitària anirà en funció de la capacitat econòmica de cadascú.
Seguidament intervé el Sr. Llompart per exposar l’acord del seu grup amb el
raonament del Sr. Vallori, però considera que les competències son
autonòmiques i que, per tant, no s’ha d’instar al Govern de l’Estat, si no que
s’ha de posar un recurs davant el Tribunal Constitucional per invasió de
competències. Precisament per això avança l’abstenció del seu grup, perquè
no s’ha de demanar tutela al govern estatal, ja que es tracta de competències
autonòmiques.
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En torn de rèplica el Sr. Vallori demana al Sr. Llompart reconsiderar el seu vot,
perquè una cosa és la problemàtica de l’autogovern i un altra el contingut de la
moció.
El Sr. Llompart respon que està totalment d’acord amb el contingut de la moció,
però al mateix temps estam demanant l’autotutela de l’autogovern i, per això, el
seu grup s’abstindrà.
Seguidament intervé la Sra. Batlessa per recordar que aquest reial decret llei
respon al gran deute del Sistema Nacional de Salut i tracta de reconduir la
situació. Hi va haver un debat entre el Ministeri de Sanitat i les Comunitats
Autònomes per garantir la viabilitat d’aquest Sistema, tractant de garantir una
assistència sanitària de qualitat i universal, encara que suposi fer una sèrie de
sacrificis.
En torn de rèplica, el Sr. Vallori comenta que el partit popular ha fet el contrari
del que va dir durant la campanya electoral.
Passada la moció a votació, resulten 8 vots en contra (PP), 5 abstencions (CxI i
la regidora Carme García) i 4 vots a favor (PSIB-POSE), quedant així la moció
sense aprovar.

15. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la decisió del
Govern de les Illes Balears de privatitzar instal·lacions i serveis sanitaris
públics.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 3 de juliol de 2012, que a
continuació es transcriu:
““MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA
DECISIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DE PRIVATITZAR
INSTAL·LACIONS I SERVEIS SANITARIS PÚBLICS
Exposició de motius:
La Llei General de Sanitat va configurar el sistema sanitari que coneixem
actualment. Basat en els principis de universalitat, equitat, accessibilitat,
gratuïtat, i finançat per impostos. L’atenció sanitària s’està donant en la seva
major part a atenció primària de salut i en els hospitals. El finançament públic
de la despesa sanitària a Espanya es troba per davall de la mitjana dels països
europeus. El 30% de la població espanyola té una malaltia, que precisa cures
integrals. Les malalties cròniques suposen el 75% de la despesa sanitària i el
80% de la despesa farmacèutica.
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A la nostra Comunitat Autònoma, la majoria dels dispositius assistencials son
actualment de titularitat pública, amb gestió pública dels seus recursos, estan
adscrits al Servei de Salut i responen de la seva gestió davant el propi Govern i
Parlament de les Illes Balears.
Els resultats en salut estan dins la mitjana de l’estat espanyol, i són superiors a
la mitjana dels països del nostre entorn. La valoració de la població dels serveis
sanitaris es elevada en tots els estudis i el percentatge de reclamacions es molt
baix. No obstant en aquests darrers mesos estam comprovant com les
demores i llistes d’espera estan augmentant de manera considerable i alarmant
i que a més a més el Govern ha retirat el decret de garantia de demores que
protegia el dret dels ciutadans i ciutadanes en situació de llista d’espera. En
aquests moments són mes d’un miler les persones que estan per damunt de sis
mesos d’espera, i algunes d’elles superen ja l’any. També han augmentat de
manera alarmant les demores per ser atès per metges especialistes a
consultes externes. Si no es posa remei, aquestes demores poden condicionar
els resultats en salut dels propers anys.
Ara, El Govern de les Illes Balears ha presentat el PLA PER A L’EQUILIBRI
ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS. Mesures d’estalvi 2012. En ell es parla
de la possibilitat de llogar les instal·lacions dels hospitals públics a les entitats
privades quan aquestes no s’utilitzen i obre vetlladament la possibilitat de
privatitzar la gestió dels hospitals d’Inca i Manacor.
Les instal·lacions existents a l’actualitat estan pensades per donar resposta a
les necessitats pròpies amb recursos propis. Hem de tenir present a més a
més, que les instal·lacions sanitàries precisen d’un manteniment i disposen
d’un personal auxiliar calculat també per aquestes necessitats pròpies. Per
posar un exemple, un quiròfan no és només aquest espai; són les àrees
d’esterilització, de neteja, de personal auxiliar, etc. El fet de disposar
d’instal·lacions en moments de elevada demanda i demores importants ha de
permetre la seva utilització per part dels recursos públics existents per tal de
normalitzar la situació de llistes d’espera existent a l’actualitat.
Per un altre banda la gestió privada d’hospitals públics no ha demostrat ser
més eficient allà on s’ha assajat, tot el contrari i en canvi si que ha representat
una pèrdua de qualitat important. És obvi que les empreses privades sempre
tenen ànim de lucre, aspecte important que no tenen les institucions públiques
que només persegueixen la eficiència. Els Hospitals d’Inca i Manacor han
demostrat sobradament el seu alt nivell i la seva capacitat de donar resposta a
les necessitats de la seva població de referència amb uns costos més que
raonables.

Per tot l’exposat,
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El Ple de l’Ajuntament d'Alcudia acorda sol·licitar a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social i al Govern de les Illes Balears:
1. Utilitzar tots els recursos públics disponibles per donar assistència pública,
combatre les llistes d’espera i deixar-les com a mínim a nivell de juny de 2011.
2. Mantenir la gestió de tots els recursos sanitaris dins l’àmbit públic.
3. Retirar el PLA PER A L’EQUILIBRI ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS
Mesures d’estalvi 2012 tal com està plantejat, obrir un espai de debat amb la
societat, grups polítics i sindicats per tal de consensuar quines mesures es
poden prendre per ajudar a aconseguir els objectius de dèficit.

Pere Josep Malondra Sanchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Vallori per exposar que aquesta és una
més de les conseqüències de les retallades en Sanitat, suposant més llistes
d’espera i pitjor assistència mèdica. El Pla per a l’Equilibri Econòmic de les Illes
Balears introdueix la possibilitat de llogar habitacions dels hospitals públics a
les empreses privades, cosa que suposa un primer pas per a la privatització
dels hospitals.
Seguidament intervé el Sr. Llompart per manifestar el seu acord amb el
contingut de la moció, tot i que apunta que el segon acord que es proposa
prendre, es a dir, mantenir la gestió de tots els recursos sanitaris dins l´àmbit
públic, no s’ha fet mai, ja que sempre s’han desviat malalts cap els hospitals
malalts. Proposa afegir que es faci en la mesura que sigui possible o que
continuï el model anterior.
Passada l’esmena a votació, resulten 9 vots a favor (PSIB-PSOE, CxI i la
regidora Carme García) i 8 abstencions (PP).
Seguidament es passa la moció a votació, resultant 9 vots a favor (PSIB-PSOE,
CxI i la regidora Carme García) i 8 abstencions (PP), quedant així aprovada la
moció.

II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

1. Decrets de Batlia.
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra. Batlessa passa a
donar succint compte dels Decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i
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que es corresponen a la relació des del núm. 544/2012, de data 3 de maig de
2012, fins al núm. 837/2012, de data 2 de juliol de 2012.
La Corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes
Grup municipal Socialista
1) El Sr. Malondra manifesta està content amb la celebració del Consell Escolar
Municipal i prega que en lloc de fer-se a les 12:00 es faci al capvespre perquè
pugui assistir-hi més gent.
R (Sra. Amer): Es recollirà aquest prec.
2) El Sr. Malondra pregunta per què no s’inaugura el Gimnàs de l’Escola de
l’Albufera.
R (Sra. Amer): Està pendent que GESA-ENDESA contesti un informe emès
pels tècnics municipals, ja que no estàvem d’acord amb la quota que ens
pretenen aplicar. També hi havia un problema amb l’aire condicionat a reparar
per l’empresa subministradora. Després d’arreglar aquests problemes esperem
que es posi en marxa el més aviat possible.
3) El Sr. Malondra prega agilitzar els tràmits per obrir el Gimnàs.
R (Sra. Amer): Estam al damunt i vos mantindrem informats.
4) El Sr. Malondra pregunta sobre una factura que no ha vist a la relació de
factures.
R (Sra. Amer): Vos la faré arribar.
5) El Sr. Malondra pregunta com està el Bastió de Santa Maria.
R (Sra. Batlessa): Fa dos dies que tenim el projecte i els tècnics municipals
estan fent feina per posteriorment dur-lo al Consell. Es tracta d’agilitzar-lo al
màxim, tan per part nostra com del Consell.
6) El Sr. Malondra pregunta per què el Museu ha estat tancat uns dies.
R (Sra. Amer): Per mor d’una baixa per maternitat de la persona que obria el
Museu als matins s’ha hagut de contractar una altra a través de la borsa de
feina i, com que la resta de personal del Museu no podia cobrir els matins,
aquest va romandre tancat mentre es feien els tràmits administratius oportuns.
En qualsevol cas, des d’ahir el Museu està obert.
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7) El Sr. Malondra pregunta sobre el programa de Benestar Social “Bon Estiu”,
en concret, per què no es va informar a la gent de si es faria o no.
R (Sra. García): L’any passat aquest programa va començar tard perquè vaig
advertir que de les tres empreses que s’havien convidat una d’elles no es
dedicava per res a les activitats pròpies del programa. El contracte amb
l’empresa adjudicatària acaba dia 18 i per això fins aleshores no es pot
començar. Evidentment aquest programa es farà i, si tot va bé, la setmana que
ve començarà. La programació serà molt més ampla, tindrà capacitat per vint
persones i intervindran altres col·lectius. En lloc de dos mesos l’idea és que es
faci durant tot l’any.
El Sr. Malondra recorda que quan governaven es va fer aquest programa i
considera que no és una bona gestió que en arribar el nou govern comencés
divuit dies tard, perquè el que s’havia de fer era garantir el programa al 100%.
Abans durant l’hivern també es feia amb el nom “Quedam”, amb activitats
dirigides al mateix col·lectiu. Manifesta estar content amb les millores, però
entén que la capacitat de gestió de la regidora és molt baixa. També recorda
que el contracte era d’un any més un i que es podia prorrogar, garantint així
que el programa comences puntualment.
R (Sra. Batlessa): Per favor, concreta la pregunta.
El Sr. Malondra prega que la gestió sigui per millorar el servei, per començar
d’hora i per allargar el termini i el nombre d’usuaris.
R (Sra. García): Dissabte passat es ve fer la darrera sortida del programa
“Quedam”. Dilluns l’empresa havia de seguir durant tota la setmana, segons el
contracte, però va dir que no ho faria si no se li assegurava la continuïtat del
contracte.
8) El Sr. Malondra pregunta al Regidor d’Hisenda que ha passat amb aquella
auditoria que en molts de debats vareu dir que faríeu i fa referència a una nota
de premsa on el regidor deia que Alcúdia era un dels ajuntaments més sanejats
de Mallorca.
R (Sr. González): Mai he dit que la situació fos dolenta, sempre hem estat
discutint del deute que hi havia quan governàveu voltros i l’auditoria està en
marxa.
9) El Sr. Malondra pregunta al Sr. González, com a President d’EMSA, sobre el
poc manteniment de certs edificis i parcs, ja que s’han rebut queixes.
R (Sr. González): No entenc per què si hi ha queixes no me les fan arribar a mi
i així es duran a terme les corresponents actuacions, actuacions que mai hem
negat.
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10) El Sr. Malondra prega que es posi esment en el manteniment de certes
zones verdes de Bonaire.
R (Sr. González): L’ordre està donada.
11) El Sr. Malondra prega que es posi esment en el manteniment del parc de
Ca Na Ferrera.
R (Sr. González): El regidor responsable ho ha visitat i posarem remei.
12) El Sr. Malondra prega que es millori l’imatge exterior de l’oficina del Port
d’Alcúdia.
R (Sr. González): Anirem a mirar-ho.
13) El Sr. Malondra pregunta com està l’obra de l’edifici de Ca Ses Monges i
per què es torben tant.
R (Sr. Ferrer): Aquesta setmana han tornat a començar les obres, han estat
aturades per haver-hi mancances al projecte i probablement acabin d’aquí a un
més.
14) El Sr. Malondra pregunta sobre uns informes d’una plaça de treballadora
familiar contractada a través del SOIB que es varen demanar al darrer plenari.
R (Sra. García): Entenia que els va demanar només el Sr. Llompart i els he fet
arribar a ell.
15) El Sr. Malondra pregunta a la Sra. Batlessa per què va votar en contra
d’una moció presentada pel seu grup al darrer plenari a on es proposava instar
al Govern Balear pagar els interessos del deute pendent amb l’Ajuntament i en
el Consell de Mallorca va votar a favor com a consellera. Prega que la Sra.
Batlessa voti segons el criteri que tingui.
R (Sra. Batlessa): Això és mesclar les coses i fer demagògia. El que tenim molt
clar és que des de l’Ajuntament d’Alcúdia cada dia demanem el que ens
pertoca, tant al Govern com al Consell i no ens aturarem de fer-ho. Jo aquí som
la Batlessa d’Alcúdia, membre de l’Equip de Govern.
16) El Sr. Vallori prega al Regidor d’Hisenda que, si demana que vinguem als
plens amb els deures fets, se’ls entregui la documentació que varen sol·licitar
amb registre d’entrada de fa un mes.
R (Sr. Gonzàlez): Es recull el prec.
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17) El Sr. Vallori pregunta sobre un registre de sortida d’un escrit dirigit a la
Conselleria de Comerç relativa a un subvenció d’una fira de l’any 2011.
R (Sr. González): Ho mirarem i te contestarem.
18) El Sr. Vallori pregunta a la Regidora de Joventut quina previsió de places
gratuïtes hi ha per l’any 2012 a l’alberg de la Victòria.
R (Sra. Serra): Es té previst ocupar la totalitat de les places gratuïtes de
l’Ajuntament.
19) El Sr. Vallori pregunta a la Regidora de Joventut si s’ha donat alguna passa
sobre un prec anterior que es va fer per demanar al Govern la creació d’un
òrgan amb representants d’aquest i dels Ajuntaments que tinguin instal·lacions
cedides a la CAIB.
R (Sra. Serra): Encara no.
Grup municipal de Convergència per les Illes
1) El Sr. Bonnín prega que es posi especial esment en la neteja, ja que
s’aprecien nombroses queixes al registre; prega que es faci arribar l’informació
que demanen els grups amb més antelació, ja que del contrari s’haurà d’exigir
que es compleixin estrictament els termes legals; i demana com estan les obres
de la depuradora.
R (Sr. González): Agraïm que els ciutadans ens facin arribar les seves queixes
per conèixer-les. Per altra banda, aquest mes passat ha estat complicat i la
intenció és fer arribar tota la informació, tot i que pensava que totes les
peticions havien rebut la seva resposta. Respecte d’exigir estrictament els
terminis legals, fa tres anys que esper resposta a una petició de documentació.
Quant a l’obres de la depuradora, la situació és la mateixa.
El Sr. Bonnín exposa que té constància de documentació sol·licitada que ha
estat preparada immediatament pels funcionaris i no ha estat entregada pel
regidor.
R (Sr. González): La documentació s’ha de revisar pels regidors, però en
qualsevol cas s’intentarà fer-la arribar més prest.
2) El Sr. Llompart entén que els ciutadans també poden exposar queixes a
l’oposició.
R (Sr. González): Les queixes s’han de fer als regidors i no esperar als plenaris
per rebre-les dels grups de l’oposició.
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3) El Sr. Llompart demana per què hi ha tantes mocions i no hi ha punts reals
de feina de l’Equip de Govern als plenaris.
R (Sr. González): Duim els necessaris.
4) El Sr. Llompart pregunta per què una factura sobre gestió informació
telefònica “Ironman” es paga a una immobiliària.
R (Sr. González): Es va plantejar a l’àrea de turisme contractar una persona o
empresa per donar informació, ja que l’any passat hi va haver un caos per ferho. Estava clar que devia ser una persona amb coneixement de diversos
idiomes i hi havia una immobiliària que comptava amb un treballador amb
aquest perfil.
El Sr. Llompart entén que podia fer-ho gent de l’Ajuntament.
5) El Sr. Llompart pregunta a què es va destinar l’import d’una factura relativa a
la coordinació i gestió dels 360 graus de cultura.
R (Sra. Amer): A coordinar i està pendents de tots els esdeveniments.
El Sr. Llompart entén que podria haver-ho fet gent de l’Ajuntament.
R (Sra. Amer): El personal de l’Ajuntament no tenia hores i el que s’ha fet és
cercar la manera més econòmica i efectiva de dur a terme aquesta activitat.
6) El Sr. Llompart pregunta sobre una nota de premsa relativa a la rebaixa del
deute heretat pel nou govern.
R (Sr. González): Torn a recordar que al desembre de l’any 2010 hi havia 19
milions d’euros de deute. En arribar el nostre equip de govern es varen rebre 5
milions d’IVA i es va decidir aplicar-los a rebaixar deute, aplicació que
considerem adequada perquè no hem hagut de fer un pla d’ajust.
7) El Sr. Llompart entén que la pregunta formulada pel grup socialista relativa a
la moció en què s’instava al Govern a pagar els interessos del deute amb
l’Ajuntament no ha estat contestada.
R (Sra. Batlessa): Està contestada.
8) El Sr. Llompart pregunta sobre una circular de l’APIMA de S’Hort des
Fassers dirigida als pares en què es comunicava que no es podia fer un sopar
de fi de curs perquè l’Ajuntament no deixava les cadires a l’APIMA:
R (Sr. Amer): A principis de mes es va passar una circular a les escoles
demanant per favor que les festes no coincidissin amb l’inici de les festes de
Sant Pere perquè les taules i cadires estaven ocupades. Quan va arribar la
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sol·licitud l’Ajuntament ja havia disposat de les taules i cadires i així ho va fer
saber a l’escola. Al Consell Escolar vaig saber que l’escola havia ofert a
l’APIMA treure les taules i cadires del centre i l’APIMA va dir que no.
9) El Sr. Llompart prega que quan coincideixin aquest tipus d’esdeveniments es
lloguin les taules i cadires.
R (Sr. Amer): Es recull es prec.
10) El Sr. Llompart fa referència a un registre d’entrada on l’Associació de
Restauradors demanava a l’Ajuntament que es dinamitzés el moll. Considera
que la contestació no va esser adequada, perquè no es varen aportar noves
solucions.
R (Sra. Batlessa): La sol·licitud no la va fer l’Associació, si no dos particulars
que no anomenaré. Per tant, també la contestació es va fer particularment.
Quant a la resta, contestarà el regidor delegat del Moll.
R (Sr. Vera): Us garanteixo que jo personalment m’he posat al capdavant per
fer taules de treball i posar entre tots opcions per dinamitzar el moll i la primera
línea i per part d’aquests dos particulars sempre m´ha estat declinada aquesta
oferta.
11) El Sr. Llompart es refereix a les peticions que s’han fet de que el Sr. Pastor
tornés la seva acta perquè no era seva, si no del partit i prega que se l’informi
quan se demani la de la Sra. Garcia..
R (Sra. Batlessa): No hi ha lloc ni a la pregunta ni a la resposta per esser
qüestions internes de cada partit.
.../...

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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