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 DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
9 DE NOVEMBRE DE 2012
Data: 09/11/2012
Hora començament: 12,05 h.
Hora acabament: 15,20 h.
Lloc: Sala de sessions.

Assistents:

Batlessa:

Coloma Terrasa Ventayol

Tinents de Batlessa :

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

Regidors:

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

Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari Actal.:

Miguel Alejandro Dot Ramis

Ordre del dia:

I. Part resolutòria
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Proposta de concessió i renovació dels distintius ecoturístics 2012.
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3. Proposta de modificació de l’ordenança municipal de circulació de vianants i
vehicles.
4. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE relativa a la desgravació
de l’IVA pel material escolar.
5. Resolució d’allegacions i aprovació definitiva de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
6. Declaració de NO disponibilitat de les quantitats derivades de la supressió de
la paga extra del personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament d’Alcúdia i als
seus organismes Autònoms així com al personal de la societat Municipal
EMSA.
7. Aprovació inicial i informació pública de la modificació puntual del catàleg de
Protecció del Patrimoni Històric de les Normes Subsidiàries d’Alcúdia
consistent en la modificació de la fitxa AC-41 Sa Bassa Blanca.
8. Aprovació inicial i informació pública de la modificació puntual del catàleg de
Protecció del Patrimoni Històric de les Normes Subsidiàries d’Alcúdia
consistent en la introducció de la fitxa 20-05 (C/ Sant Vicenç. 10).
9. Resolució d’allegacions i aprovació definitiva de l’ordenança municipal
reguladora de la venda ambulant al municipi d’Alcúdia.
10. Moció que presenta el Grup Munici Municipal de Convergència per les Illes
a favor del manteniment de la bonificació del transport dels ciutadans de les
Illes Balears.
11. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència per les Illes a favor
d’una política comercial equilibrada.
12. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per instar al Govern
d’espanya a modificar les restriccions introduïdes al Pla Prepara en el Reial
Decret-Llei 23/2012, de 24 d’agost, dirigit a les persones que esgotin la seva
prestació per desocupació.
13. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per atendre de forma
reglada i oficial les queixes i consultes plantejades pels ciutadans en relació
amb el copagament farmacèutic instaurat pel Govern d’Espanya.
14. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per a garantir la
universalitat de la sanitat i l’assistència sanitària als immigrants en situació
irregular.
15. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE amb motiu del dia
internacional contra la violència de gènere.
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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 que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la Sra. batlessa
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular
cap observació a l’acta de la darrera sessió que va tenir lloc el dia 19 d’octubre
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 de concessió i renovació dels distintius ecoturístics 2012.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 6 de novembre de 2012, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA D'ACORD DE CONCESSIONS i RENOVACIONS DEL
DISTINTIU ECOTURISTIC PER A ESTABLIMENTS HOTELERS, HOTELS
D’INTERIOR i INSTALLACIONS NÀUTIQUES EN 2012.
Vist l’acte emès per la Comissió de Promoció i Concessions de Distintius
Ecoturístics per la concessió i renovació del Distintiu Ecoturístic per a
establiments hotelers, hotels d’interior i installacions nàutiques en 2012
s’acorda:
- Primer: La renovació del Distintiu Ecoturístic als següents establiments
hotelers per continuar realitzant una correcta gestió ambiental:
- Hotel Bahía de Alcúdia
- Aparthotel Ivory Playa
- Club Pollentia Resort
- Hotel Astoria Playa
- Aparthotel Alcudia Garden
- Aparthotel Palm Garden
- Aparthotel Viva Sunrise
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- Aparthotel Viva Tropic
- Hotel Vanity Golf
- Aparthotel Edén Lago
- Aparthotel Edén Alcudia
- Aparthotel Sunwing Nuevas Palmeras
- Aptos. Sunwing Victoria
- Aptos.Sunwing las Piramides
- Aptos.Sunwing las Palmeras
- Aparthotel Sol Alcudia Center
- Aparthotel Sunwing Princesa
- Aparthotel Ciudad Blanca
- Botel Alcudiamar
- Segon La renovació del Distintiu Ecoturístic al següent hotel d’interior per
continuar realitzant una correcta gestió ambiental:
- Hotel Can Tem
- Tercer: La renovació del Distintiu Ecoturístic a la següent installació nàutica
per continuar realitzant una correcta gestió ambiental:
- Port Esportiu Alcudiamar
- Quart: La concessió del Distintiu Ecoturístic a la següent installació nàutica
per complir els requisits obligatoris i opcionals i assolir la puntuació establerta
en el Reglament:
- Construccions Navals Bennasar

Alcúdia, 31 d’octubre de 2012.

El Regidor de Medi Ambient
Juan L. González Gomila.”.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. González, la Sra. Batlessa
dóna l’enhorabona a aquests establiments.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Llompart per demanar que, atès que s’han
pujat els imposts, s’haurien de potenciar aquests tipus d’establiments i proposa,
com una de les possibles vies, les exempcions fiscals.
En el torn de contestació, el Sr. González recorda que a la comissió ja es va
parlar de fomentar aquests tipus d’establiments via beneficis fiscals.
4

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

Passat el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.

3. Proposta de modificació de l’ordenança municipal de circulació de
vianants i vehicles.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 6 de novembre de 2012, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES

MUNICIPAL

DE

La bicicleta és un mitjà de transport que garanteix una mobilitat més sostenible,
eficient i amable amb els ciutadans i el medi ambient.
L’Ajuntament d’Alcúdia aposta per una mobilitat més curosa amb la natura i vol
potenciar l’ús i els serveis d’aquest mitjà de transport.
Atès que el furt de bicicletes ha augmentat al municipi i en el moment de les
recuperacions els agents de la policia local tenen dificultats per identificar-les
per mor de mancar una base de dades en la que hi figuri tant el model com el
propietari de les mateixes.
Vistes les competències que l’article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears atribueix als municipis de les Illes
Balears, i atès el que disposen el seu article 102 i l’article 22.d) de Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local.
Vist el document elaborat pels serveis tècnics municipals.
És per tot això que propòs a aquest Ple l’adopció dels següents acords:
1r. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de
vianants i vehicles, mitjançant la incorporació d’un apartat cinquè a l’article 42
amb la següent redacció:
“5. L’Ajuntament crearà un Registre Municipal de Bicicletes, d’inscripció
voluntària i gratuïta, amb la finalitat d’evitar robatoris o pèrdues de les mateixes
i facilitar la seva localització. En el mateix podran ser registrades les bicicletes
que disposin de número de sèrie i pertanyin a ciutadans empadronats al
municipi d’Alcúdia. La gestió d’aquest registre serà competència de la policia
local d’Alcúdia.
Podran registrar les seves bicicletes les persones majors de catorze anys,
aportant les següents dades:
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a) Nom i cognoms del titular.
b) Domicili i telèfon de contacte.
c) Número de document d’identitat.
d) Número de sèrie de la bicicleta.
e) Marca, model i color de la bicicleta.
En cas de bicicletes pertanyents a menors de catorze anys, la inscripció es
realitzarà a nom dels seus progenitors o tutors legals.
Quan es registri la bicicleta el seu titular podrà fer constar si disposa
d’assegurança voluntària.
Les normes de funcionament del Registre de Bicicletes seran establides
mitjançant la corresponent resolució.”.
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, 30 d’octubre de 2012.
El regidor delegat de Hisenda i Administració
Juan Luis González Gomila.”.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. Gonzàlez i no havent-hi
debat, el dictamen es sotmet a votació i queda aprovat per unanimitat.

4. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE relativa a la
desgravació de l’IVA pel material escolar.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 6 de novembre de 2012, que a continuació es
transcriu:
“MOCIÓ SOBRE LA DESGRAVACIÓ DE L’IVA PEL MATERIAL ESCOLAR.
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L'educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació
personal de les diverses generacions, és també una política que impulsa la
igualtat d'oportunitats i la competitivitat d'una economia moderna. I, com a
síntesi de tot això la política educativa es presenta com imprescindible, no
només per a la sortida de la crisi, sinó perquè aquesta sortida sigui justa i,
fins i tot, per evitar a palliar els efectes d’alguna futura crisi.
Conscient d'això, la societat espanyola està assistint amb consternació a les
profundes retallades pressupostàries que, en tots els programes, la majoria de
les comunitats autònomes i el Govern d'Espanya estan dirigint sobre
l'educació: massificació d'aules, eliminació de programes de reforç, supressió
de beques, acomiadament de professors, supressió de serveis de transport i
menjador escolar etc ...
Dins d'aquestes retallades en matèria educativa és especialment rellevant les
decisions que afecten al material escolar: supressió de programes de
gratuïtat de llibres de text, eliminació de programes de beques i ajuts de
compra del material escolar bàsic i, unit a això, un espectacular increment
l'IVA del 4% al 21% a l'inici del curs escolar. Decisions, totes elles, que poden
arribar a impedir i que, en tot cas dificulten, l'accés al material escolar bàsic en
l'educació obligatòria a moltíssimes famílies que, en l'actual context
socieconòmic, estan passant situacions d'extrema dificultat.
Aquesta pujada de 17 punts de l'IVA que afecta al material escolar no només
converteix Espanya en un dels països de la Unió Europea amb l'IVA més alt per
aquest concepte (les famílies espanyoles pagaran pel material escolar dels
seus fills el doble d'IVA que una família italiana, el triple que una família
alemanya o quatre vegades més que una família francesa pel mateix
concepte), sinó que demostra que, per al Govern, el material escolar no és un
bé de primera necessitat per a les famílies sinó , tot el contrari, un bé de luxe.
La UNESCO considera, en la seva recomanació número 21, que la gratuïtat del
material escolar bàsic ha de ser considerat com el corollari natural i
necessari de l'obligació escolar i que aquest engloba tant el material collectiu
d'ensenyament com el material d'ús individual i que, en tot cas, l'Estat ha de
treballar, directament o subvencionant a les entitats regionals o locals, els
programes destinats a aquest fi. Totes les decisions que, en aquesta matèria,
està prenent el Govern d'Espanya i, especialment en l’increment de l'IVA del
material escolar ens fan caminar, com a país, precisament en la direcció
contrària a aquesta recomanació.
Per tot això el Ple d’ Alcúdia ACORDA:
1r.- Instar el Govern d'Espanya a anullar la pujada del tipus impositiu de l'IVA
que preveu el Reial decret llei 20/2012, referides al material escolar.
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2n.- Instar el Govern de les Illes Balears a incloure, en els propers
pressupostos regionals, una partida pressupostària destinada a la creació d'un
programa d'ajuts al material escolar destinat a les famílies amb rendes baixes
i/o desocupades.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.
Seguidament intervé el Sr. Vallori per destacar que la moció respon a la decisió
del govern central de pujar l’IVA del material escolar més bàsic i a l’oposició del
partit socialista, ja que perjudica les classes mitjanes treballadores i oprimeix el
consum, fet que pot suposar la pèrdua de llocs de feina. Entén que s’estan
tractant bens bàsics com si fos material de luxe. També opina que s’està
fomentat una dualitat d’educacions, una pels rics i altra per gent amb pocs
recursos, fet que suposa un atemptat al principi d’igualtat d’oportunitats. El seu
partit defensa que cada persona pugui estudiar el que vulgui i això no depengui
del compte corrent.
No havent-hi debat, el dictamen es sotmet a votació i queda aprovat per
unanimitat.

5. Resolució d’allegacions i aprovació definitiva de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 6 de novembre de 2012, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA D’ACORD DEL REGIDOR D’HISENDA
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 6 de setembre de 2012 va acordar
aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Béns immobles. L’acord d’aprovació provisional i el text de
l´ordenança es va exposar al públic per termini de 30 dies perquè els
interessats presentessin, si s’esqueia, les corresponents reclamacions.
Transcorregut el termini s’han presentat allegacions per l’Agrupació
Empresarial Hotelera d’Alcúdia, escrit d’allegacions de 23 d’octubre de 2012
amb registre d’entrada número 7.957 i per la Federació Empresarial Hotelera
de Mallorca, escrit d’allegacions de 25 d’octubre de 2012 amb registre
d’entrada número 8.129 .
Vist l’informe emès per la Interventora municipal.
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El regidor d’hisenda que subscriu, previ informe de la comissió informativa
d’hisenda, proposa a l’ajuntament ple, l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- Desestimar les allegacions formulades per l’Agrupació Empresarial
Hotelera d’Alcúdia i per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, contra
l’acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns
immobles.
Segon.- Aprovar definitivament l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
Béns immobles.
Tercer.- Notificar aquest acord als qui van presentar reclamacions.
Quart.- Publicar el present acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de
l’ordenança fiscal al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Cinquè.- Contra l’ordenança fiscal podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte en el BOIB.
No obstant, l’ajuntament Ple acordarà.
Alcúdia, 29 d’octubre de 2012.
El regidor delegat de Hisenda
Juan Luis González Gomila.”.
Després d’unes explicacions per part del Sr. González, obert el torn de debat
intervé el Sr. Malondra per avançar el vot en contra del seu grup i reafirmar la
seva posició quan es va sotmetre al plenari l’aprovació provisional, ja que entén
que una cosa és pujar els imposts per mor d’una obligació legal i altra ben
diferent és fer-ho voluntàriament.
Per la seva part, el Sr. Llompart manifesta que el seu grup està en contra de la
pujada de l’IBI en el municipi i, quant als establiments hotelers, recorda, com ja
va dir a una sessió anterior, que sense entrar a discutir la justícia de la mesura,
no és el millor moment per aplicar-la.
En el torn de contestació, el Sr. González diu que aquesta problemàtica ja es
va tractar extensament i ara es sotmet a la consideració del ple l’aprovació
definitiva de la modificació de l’ordenança.
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Passat el dictamen a votació, resulten nou vots a favor (grup municipal del
partit popular i regidora no adscrita Sra. Carme Garcia) i vuit en contra (grups
municipals PSIB-PSOE i CxI), quedant així aprovat.

6. Declaració de NO disponibilitat de les quantitats derivades de la
supressió de la paga extra del personal Funcionari i Laboral de
l’Ajuntament d’Alcúdia i als seus organismes Autònoms així com al
personal de la societat Municipal EMSA.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Hisenda i Administració de dia 6 de novembre de 2012, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE HISENDA I ADMINISTRACIÓ
Vist el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a garantir
l’Estabilitat Pressupostària i de Foment de la Competitivitat que estableix a
l’apartat 1 del seu article 2 l’obligació de reduir les retribucions anuals 2012 del
personal al servei del sector públic en l’import corresponent a la paga
extraordinària a percebre en el mes de desembre.
Segons l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, “les quantitats
derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals
de complement específic o pagues addicionals equivalents d’acord amb lo
disposat en aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança collectiva que
incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a lo
establert en la Llei Orgànica 2/2012, de Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l’abast que se determina en les
corresponents lleis de pressupostos”.
Aquest apartat estableix l’obligació de:
1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l’abonament
de les citades pagues.
2) Afectar aquests crèdits a la finalitat que en el propi article es cita
(aportacions a plans de Pensions o similars), sense que es puguin destinar a
cap altre objecte, ni en el present exercici, ni en exercicis futurs.
De conformitat amb l’article 33 de Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, de
desenvolupament de la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos ,
s´haurà de dictar a cord de no disponibilitat dels crèdits abans esmentats.
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La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza
la totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo
com a no susceptible d’utilització.
La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anullació del crèdit, però amb
càrrec al saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de
despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost
de l’exercici següent.
Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva
reposició a disponible, al ple de l’entitat.
Vist l’informe emès per la interventora municipal.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS
PRIMER. Acordar la no disponibilitat d’un import total de 390.657,54 € del
Capítol I del Pressupost de l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat d’Esports , del
Patronat de Ràdio, del Patronat de Música i de l’empresa municipal EMSA de
2012, d’acord amb el detall per aplicacions pressupostàries que s’incorporen a
l’expedient com annex
SEGON. Donar compte del present acord a Intervenció per que procedeixi a
dur a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
Alcúdia, 26 d’octubre de 2012.
El regidor delegat d’Hisenda
Juan Luis González Gomila”.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. González, i obert el torn de
debat, intervé el Sr. Malondra per recordar que l’equip de govern va dir que els
regidors amb dedicació exclusiva no cobrarien la paga extraordinària de Nadal
si no la cobrava el personal de l’Ajuntament. Demana al Sr. Secretari si s’hauria
d’acordar pel ple i aquest respon que sí.
En el torn de contestació, la Sra. Batlessa diu que es demanarà informe al Sr.
Secretari i convé que la supressió de la paga de Nadal és una gran injustícia.
Passat el dictamen a votació, resulten nou vots a favor (grup municipal del
partit popular i regidora no adscrita Sra. Carme Garcia) i vuit abstencions
(grups municipals PSIB-PSOE i CxI). Queda, per tant, aprova el dictamen.
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7. Aprovació inicial i informació pública de la modificació puntual del
catàleg de Protecció del Patrimoni Històric de les Normes Subsidiàries
d’Alcúdia consistent en la modificació de la fitxa AC-41 Sa Bassa Blanca.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 6 de novembre de 2012, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME
Atès l’acord adoptat pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 13 de
setembre de 2012 (BOIB núm. 143, de 02.10.2012) mitjançant el qual s’acorda
declarar com a Bé Catalogat a favor de la finca Sa Bassa Blanca, d’aquest
terme municipal.
Vistos els informes emesos pels tècnics municipals.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 15
de juny de 2011 (BOIB núm. 104, de 07/07/2011), PROPÒS elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament l’Acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Catàleg de protecció del
patrimoni històric artístic de les Normes subsidiàries de planejament del terme
municipal d’Alcúdia consistent en la modificació de la fitxa AC-41 “Sa Bassa
Blanca” (parcella 267 del polígon 3), que s’adjunta amb el present Acord.
Segon.- Sotmetre a informació pública l’acord de aprovació inicial de la
Modificació Puntual esmenada, així com l’expedient tramitat a l’efecte, durant
un termini d’UN MES, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en un dels diaris de major difusió de l’illa, a la web www.alcudia.net,
així com en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que qualsevol persona
que n’estigui interessada pugui formular les allegacions que estimi pertinents.
Igualment, durant aquest termini, l'expedient quedarà a la disposició de
qualsevol que vulgui examinar-ho a les dependències municipals ubicades al C/
Major, 9 d’Alcúdia.
Tercer.- Fer constar que, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 7 bis de la
Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible en les Illes Balears, amb relació a seu apartat 5 a), aquesta
aprovació inicial determina la suspensió durant un any o fins a l’aprovació
provisional, de la tramitació i atorgament de tota classe d’aprovacions,
autoritzacions i llicències urbanístiques en l’àmbit corresponent a la fitxa (finca
Sa Bassa Blanca, parcella 267 del polígon 3)). Tot això, sense perjudici que es
puguin tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentades en el
règim urbanístic vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou
planejament en tràmit.
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Quart.- Notificar el present Acord al Sr. Ben Jakober, en representació de la
Fundació Yannick y Ben Jakober.
Alcúdia, 30 d’octubre de 2012.
El regidor delegat d’Urbanisme
Martí Ferrer Totxo.”.
Tot seguit intervé el Sr. Ferrer per recordar que després de rebre l’informe
favorable del Consell de Mallorca ara es sotmet a la consideració del ple
l’aprovació inicial de la modificació. També apunta que el que es concedeix a
“Sa Bassa Blanca” és la condició de bé catalogat i no, com s’havia dit
erròniament, de bé d’interès cultural.
El Sr. Llompart destaca la importància cultural de la fundació i manifesta la
congratulació del seu grup amb la modificació.
No havent-hi debat, el dictamen es sotmet a votació i queda aprovat per
unanimitat.

8. Aprovació inicial i informació pública de la modificació puntual del
catàleg de Protecció del Patrimoni Històric de les Normes Subsidiàries
d’Alcúdia consistent en la introducció de la fitxa 20-05 (C/ Sant Vicenç.
10).
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 6 de novembre de 2012, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME
L’1 de febrer de 2007 la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric del Consell de Mallorca va aprovar definitivament, amb
prescripcions, el Catàleg de protecció del patrimoni històric artístic del municipi
incorporat amb la revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament (BOIB
núm. 33, de 03.03.07)
La Sra. Josefina Bernat Pérez, en representació del Sr. Juan Carlos Llompart
Bernat, ha sollicitat mitjançant instància presentada amb data d’entrada en el
Registre General de l’Ajuntament de 8 de setembre de 2011 (Reg. Núm. 6961),
una inspecció dels tècnics de Patrimoni per a incorporar el elements
arquitectònics existents en l’immoble ubicat al carrer Sant Vicenç, 10.
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L’informe tècnic emès el 12 d’abril de 2012 es pronuncia sobre la procedència
d’aprovar inicialment la fixa 20-05 relativa a l’immoble esmenat, havent-se
procedit a la seva elaboració per a la incorporació al Catàleg aprovat.
En conseqüència, vist l’informe tècnic de 12 d’abril de 2012 i l’informe jurídic de
23 d’abril, emès amb relació a la legislació i el procediment aplicable, adjunts
amb aquesta proposta.
Atès que la competència per acordar l’aprovació inicial correspon al Ple de
l’Ajuntament d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot
favorable de la majoria absoluta del seu numero legal de membres segons
l’article 47.2.ll) de la norma esmentada.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 15
de juny de 2012 (BOIB núm. 104, de 07/07/2011), PROPÒS elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament l’Acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Catàleg de protecció del
patrimoni històric artístic de les Normes subsidiàries de planejament del terme
municipal d’Alcúdia consistent en la introducció de la fitxa 20-05 (C/ de Sant
Vicenç, 10), que s’adjunta amb el present Acord.
Segon.- Sotmetre a informació pública l’acord de aprovació inicial de la
Modificació Puntual esmenada, així com l’expedient tramitat a l’efecte, durant
un termini d’UN MES, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en un dels diaris de major difusió de l’illa, a la web www.alcudia.net,
així com en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que qualsevol persona
que n’estigui interessada pugui formular les allegacions que estimi pertinents.
Igualment, durant aquest termini, l'expedient quedarà a la disposició de
qualsevol que vulgui examinar-ho a les dependències municipals ubicades al C/
Major, 9 d’Alcúdia.
Tercer.- Fer constar que, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 7 bis de la
Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible en les Illes Balears, amb relació a seu apartat 5 a), aquesta
aprovació inicial determina la suspensió durant un any o fins a l’aprovació
provisional, de la tramitació i atorgament de tota classe d’aprovacions,
autoritzacions i llicències urbanístiques en l’àmbit corresponent a la fitxa (C/ de
Sant Vicenç, 1). Tot això, sense perjudici que puguin atorgar-se les llicències
basades en el règim urbanístic vigent sempre que es respectin les
determinacions del nou planejament en tràmit.
Quart.- Notificar el present Acord a la Sra. Josefina Bernat Pérez, com a
representat del Sr. Juan Carlos Llompart Bernat.
Alcúdia, 25 d’abril de 2012
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El regidor delegat d’Urbanisme
Martí Ferrer Totxo”.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Ferrer per destacar que, després de la
realització d’unes obres de rehabilitació a l’habitatge esmentat, es varen
localitzar elements d’interès que els tècnics municipals ha informat poden esser
inclosos al catàleg.
No havent-hi debat, el dictamen es sotmet a votació i queda aprovat per
unanimitat.

9. Resolució d’allegacions i aprovació definitiva de l’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 6 de novembre de 2012,
que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT AL MUNICIPI D’ALCÚDIA
Atès que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 6 de juliol de 2012,
es va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la venda
ambulant al municipi d’Alcúdia.
Atès que durant el període d’informació pública de l’esmentat acord s’han
presentat reclamacions, objeccions i/o observacions, les quals han estat
degudament informades pels serveis tècnics municipals.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r. Desestimar les reclamacions, objeccions i/o observacions presentades
durant el període d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial de
l’Ordenança municipal reguladora de la venda ambulant al municipi d’Alcúdia
pels motius exposats a l’informe del Enginyer Tècnic Municipal de data 5 de
novembre de 2012 i que figura dins l’expedient.
2n. Aprovar amb caràcter definitiu l’Ordenança municipal reguladora de la
venda ambulant al municipi d’Alcúdia, text de la qual es diligencia i uneix com
Annex .a la present proposta.
3r. Publicar el text íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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4t. Donar trasllat de l’acord i del text definitiu de l’Ordenança Municipal a la
Delegació del Govern i a l’òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, als efectes oportuns.
5è. L’Ordenança entrarà en vigor, de conformitat amb l’establert a l’article 103
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, una vegada es publiqui íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i hagi transcorregut el termini que assenyala l’article 113 de la mateixa
llei.
Alcúdia, 5 de novembre de 2012.
El Batle en funcions,
Juan Luis González Gomila”.
Seguidament pren la paraula la Sra. batlessa i indica la necessitat de sotmetre
primerament a votació un vot particular, atès que es va detectar una errada a la
redacció de l’ordenança.
La Sra. Garcia assenyala que, quant a la periodicitat del mercadet nocturn de
l’estiu, és voluntat de l’equip de govern mantenir els mateixos dies que fins ara
i, per tan, en lloc de celebrar.se de dijous a dissabte, l’ordenança ha de dir “de
dimecres a dissabte”.
Sotmès el vot particular a la consideració del ple, s’aprova per assentiment de
tots dels assistents.
A continuació el Sr. González destaca que les allegacions presentades han
estat informades pels tècnics municipals i que ara es sotmet a la consideració
del ple la desestimació de les mateixes i l’aprovació definitiva de l’ordenança.
Obert el torn de debat intervé el Sr. Llompart per demanar si l’ordenança regula
tots els mercats o quedaria exclòs el mercat nocturn, atès que s’ubica a la zona
portuària i es va presentar un escrit a l’Ajuntament amb un informe jurídic que
plantejava aquesta problemàtica.
En el torn de contestació, la Sra. Garcia entén que l’ordenança regula tots els
mercats i pel mercat del passeig marítim tenim una concessió administrativa.
Quant al mercat que es fa a la zona privada pròxima a l’anterior entén que no
competeix a l’Ajuntament.
En el torn de rèplica el Sr. Llompart demana que s’estudiï si l’Ajuntament pot
regular aquest altre mercat.
Seguidament intervé el Sr. Malondra per manifestar els mateixos dubtes i, en
base a l’informe jurídic esmentat, entén que també competeix a l’Ajuntament la
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regulació del mercat abans esmentat. Demana l’ajornament de la aprovació
definitiva fins que s’aclareixi aquesta qüestió.
En el torn de contestació, la Sra. Batlessa entén que ara es sotmet a votació
l’aprovació de l’ordenança, independentment que es pugui estudiar la viabilitat
de la proposta exposada. No entén tanta preocupació si durant dotze anys
l’anterior equip de govern no es va preocupar d’aquesta regulació.
En el torn de rèplica el Sr. Malondra avança l’abstenció del seu grup per
entendre que l’ordenança és incompleta.
Per la seva part, el Sr. Llompart indica que s’ha introduït un element nou amb
l’esmentat informe jurídic i que provoca la necessitat d’estudiar si l’ordenança
també ha de regular el mercat assenyalat.
En el torn de la contestació, la Sra. Batlessa diu que s’estudiarà si pot regularse.
En el torn de rèplica el Sr. Llompart entén que si aquesta problemàtica forma
part de les allegacions desestimades, el seu grup no pot estar d’acord amb
l’aprovació definitiva.
El Sr. Secretari recorda que aquestes observacions no es varen presentar dins
el termini de trenta dies.
La Sra. Batlessa entén que ara s’ha de votar la desestimació de les
allegacions presentades dins termini i l’aprovació definitiva de l’ordenança,
sense perjudici de possibles incorporacions en base a les consideracions fetes
a l’informe jurídic esmentat.
Passat el dictamen a votació, resulten nou vots a favor (grup municipal del
partit popular i regidora no adscrita Sra. Carme Garcia) i vuit abstencions
(grups municipals PSIB-PSOE i CxI), quedant així aprovat.
10. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència per les Illes a
favor del manteniment de la bonificació del transport dels ciutadans de
les Illes Balears.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 6 de novembre de 2012,
que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ: A FAVOR DEL MANTENIMENT DE LA BONIFICACIÓ DEL
TRANSPORT DELS CIUTADANS DE LES ILLES BALEARS
Vist que el passat dia 13 de setembre el Senat de l’Estat aprovà una moció a
proposta del Govern per la qual es modificava la disposició addicional 72 del
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PGE 2012. que supeditava la bonificació del transport “segons disponibilitat
pressupostària”.
Vist que als actuals PGE 2013 a la seva disposició addicional desena, apartat
dos, parla que la ministra de Foment podrà fixar per ordre ministerial la
quantitats màximes bonificables i que la resta no serà objecte de bonificació, i
la qual cosa suposa que l’hauran de pagar íntegrament els residents de
Balears.
Vist que l’esmentada disposició addicional desena a l’apartat quatre parla que
reglamentàriament es podran establir altres mitjans d’acreditació de la condició
de resident a més del certificat de resident.
Vist que la voluntat del Govern de l’Estat és la de limitar la partida econòmica
destinada al transport de viatgers dels residents de Balears i que una vegada
finalitzada aquesta, no es podran bonificar els viatges dels ciutadans d’aquesta
comunitat.
Vist que el Govern de les Illes Balears sorgit de les passades eleccions de maig
de 2011 encara no ha anunciat i/o iniciat actuació alguna per evitar la limitació
de la mobilitat que suposaria la anullació o finalització de l’esmentada partida
pressupostària.
Vist que aquest fet suposaria un atac a l’economia dels ciutadans d’aquesta
comunitat, així com el dret a la mobilitat.
Vist que aquesta mesura suposaria l’eliminació de l’única compensació a la
insularitat que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
ACORDS
Primer. L’Ajuntament d’Alcudia manifesta el seu rebuig a la modificació
realitzada a proposta del Govern de l’Estat de la disposició addicional 72 dels
PGE, en el sentit de supeditar la bonificació del transport a l’existència de
partida pressupostària.
Segon. L’Ajuntament d’Alcudia insta al Govern de l’Estat a mantenir la
disposició addicional 72 dels pressuposts generals de l’Estat de forma
permanent els futur exercicis econòmics, de tal manera que no sigui
qüestionable per motius econòmics la mobilitat dels ciutadans de les Illes
Balears, ni existeixi cap límit quantitatiu per poder beneficar-se del descompte.
Tercer. L’Ajuntament d’Alcudia insta el Govern de les Illes Balears a que faci
les actuacions oportunes per a què els ciutadans d’aquesta comunitat puguin
obtenir fàcilment i de forma gratuïta el certificat de residència sense haver-se
de desplaçar al seu Ajuntament o Administració Pública i que s’avanci cap a
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l’eliminació d’aquest requisit, sense haver d’aportar cap documentació
addicional.
11 de octubre de 2012.
Signatura Portaveu.”.
A continuació pren la paraula el Sr. Cantalapiedra per exposar que la
presentació del resident als aeroports i el pagament per ell suposa una passa
enrere. També diu que no pot esser que havem de dependre de que el Ministre
de Foment pugui llevar el descompte a la seva voluntat
Per la seva part, el Sr. Malondra anticipa el vot favorable del seu grup, ja que
mai estarà d’acord amb qualsevol minva dels nostres drets. Li sorpren que amb
la tecnologia tan avançada que tenim avui en dia haguem de tornar a presentar
papers a l’aeroport.
Seguidament la batlessa demana al portaveu del grup CxI si acceptarien la
votació per separat dels punts de la moció. El grup popular no estaria d’acord
amb el primer punt perquè als pressuposts generals de l’Estat hi ja partida
pressupostària i la bonificació estaria garantida. Si votaria a favor del segon i
tercer punts.
El Sr. Lompart diu que només està garantida per un any.
La Sra. Batlessa diu que a la pròpia moció es fa referència als pressupostos.
Passat a votació el primer punt de la moció, es produeix un empat, atès que
resulten vuit vots a favor (PSIB-PSOE i CxI), vuit en contra (PP) i una abstenció
(regidora no adscrita Sra. Carme Garcia). Es torna a sotmetre el primer punt a
votació i es repeteix el resultat, i atès que el vot de qualitat de la Sra. Batlessa
és en contra, queda sense aprovar.
Passats el segon i tercer punts a votació, s’aproven per unanimitat.

11. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència per les Illes a
favor d’una política comercial equilibrada.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 6 de novembre de 2012,
que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ A FAVOR D’UNA POLÍTICA COMERCIAL EQUILIBRADA
Vist que l’article 13 de la Llei 11/2001 d’0rdenació de l’Activitat Comercial de les
Illes Balears estableix que es consideren ‘gran establiment comercial’ els
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comerços que tenguin una superfície útil per a l’exposició i venda superior a
700 metres quadrats a Mallorca i 400 metres quadrats a Menorca, Eivissa i
Formentera.
Vist que l’article 57 de la Llei 6/1999 de Directrius d’Ordenació Territorial preveu
l’existència d’un Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. Establint
l’article 1 de la Llei 2/2001 d’Atribució de Competències als Consells Insulars en
matèria d’Ordenació Territorial que correspon als Consells l’elaboració i
aprovació del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials.
Vist que l’article 17 de la Llei14/2000 d’Ordenació Territorial estableix que
simultàniament o amb posterioritat a l’acte d’iniciació del procediment per a la
formulació d’un instrument d’ordenació territorial o de revisió o modificació,
l’òrgan competent per dictar-lo pot apreciar motivadament la necessitat
d’elaborar una norma territorial cautelar i definir-ne l’àmbit, la finalitat i el
contingut bàsic. Aquesta norma regirà fins a l’entrada en vigor de l’instrument
d’ordenació corresponent.
Vist que el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a través de normes
com el Reial Decret Llei 20/2012 de liberalització del sector comercial, com la
Llei 7/2012 per de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible o el
més recent Decret Llei 11/2011 d’ordenació de l’activitat comercial, i a través de
diverses polítiques estan afavorint clarament a les grans superfícies en
detriment del petit i mitjà comerç, en detriment d’un model de ciutat més
compacte amb uns centres urbans vius i en detriment d’un model territorial i
urbanístic més sostenible ja que evita desplaçaments i consums territorials.
Vist que no és cert que la Directiva 2006/123/CE de Serveis en el mercat
interior prohibeixi establir límits i dur a terme una activitat de planificació
territorial determinant de la ubicació adequada dels establiments comercials.
Vist que el sector del petit i mitjà comerç és un sector econòmic estratègic per a
les Illes Balears per la gran quantitat d’empreses i treballadors que hi fan feina i
per l’articulació d’un determinat model territorial ja assenyalat.
Vist que la major part del petit i mitjà comerç són empreses illenques d'àmbit
local, fins i tot familiar, i que el guany que generen es reinverteix dins la nostra
comunitat, contribuint positivament a la generació de riquesa interna i
manteniment de l’economia de les Illes Balears.
ACORDS
Primer. Instar al Consell Insular de Mallorca a redactar i aprovar el més aviat
possible un Pla Director Sectorial de Comerç que reguli i doni seguretat jurídica
a aquest sector estratègic de l’economia balear.
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Segon. Instar al Consell Insular de Mallorca perquè adopti les mesures
cautelars necessàries per garantir l’eficàcia del futur Pla Director Sectorial de
Comerç, suspenent la installació de grans establiments comercials que puguin
ser incompatibles amb les noves determinacions a adoptar.
Tercer. Instar al Govern de les Illes Balears a que consensuï amb el petit i mitjà
comerç la política comercial que es vol desenvolupar i molt especialment els
canvis a nivell d’horaris d’obertura, declaració de zones d’afluència turística i
altres modificacions que puguin distorsionar l’equilibri entre petit i mitjà comerç i
grans superfícies comercials, tot repensant i arribant a un acord sobre les
determinacions fixades al Decret Llei 11/2012.
Quart. Instar a totes les institucions, locals, insulars i autonòmiques a refermar
la importància estratègica que té el sector del petit i mitjà comerç en l'economia
balear. De fet aquest sector esta constituït per empreses d'àmbit local i el
guany que generen es reinverteix dins la nostra comunitat, contribuint
positivament a la generació de riquesa interna.

22 d’octubre de 2012.”.
A continuació pren la paraula la Sra. Oneto per explicar que la moció tractar de
defensar el petit i mitjà comerç, que és el que reinverteix a la nostra comunitat i
es troba en dificultats per mor de les grans superfícies.
No havent-hi debat, es sotmet el dictamen a votació i queda aprovat amb nou
vots a favor (PSIB-PSOE, regidora no adscrita Sra. Carme Garcia i CxI) i vuit
en contra (PP).

12. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per instar al Govern
d’espanya a modificar les restriccions introduïdes al Pla Prepara en el
Reial Decret-Llei 23/2012, de 24 d’agost, dirigit a les persones que esgotin
la seva prestació per desocupació.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 6 de novembre de 2012,
que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN D'ESPANYA A MODIFICAR LES
RESTRICCIONS INTRODUÏDES AL PLA PREPARA EN EL REIAL DECRETLLEI 23/2012, DE 24 D'AGOST DIRIGIT A LES PERSONES QUE ESGOTIN
LA SEVA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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L'atur és el principal problema dels espanyols. L'actuació del govern agreuja dia
a dia aquest problema i les seves conseqüències més negatives per als
ciutadans. L'última enquesta de població activa posa de manifest el dramàtic
augment de la desocupació, l'increment del nombre d'aturats de llarga durada i
el de les llars amb tots els seus membres en atur. L'enquesta reflecteix els
augments de l'atur que ja mostraven les xifres desestacionalizades dels mesos
d'abril, maig, juny i juliol del present any.
Les polítiques desenvolupades pel govern, lluny de tallar el problema de l'atur,
ho agreugen i cada nova previsió del govern estableix un nou rècord d'aturats.
La reforma laboral, en abaratir i facilitar l'acomiadament en temps de crisi, està
provocant una sagnia insuportable en termes d'ocupació.
Els pressupostos generals de l'estat han significat la retallada dràstica de les
polítiques actives d'ocupació, especialment les transferències a les CCAA, amb
reduccions de més d'1.700 milions d'euros, un 54%. Aquestes retallades es
porten per davant les polítiques d'ajuda als aturats en la seva cerca d'ocupació,
doncs afecten als programes d'orientació, formació i requalificació. Tot això en
contra de les recomanacions del Consell Europeu.
El Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària de foment de la competitivitat disminueix de forma descomunal
la protecció dels aturats en suprimir subsidis especials per als majors de 45
anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i expulsa de la Renda Activa d'Inserció a
pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. Centenars de milers d'aturats es
veuran sense protecció alguna en els propers mesos.
Les polítiques del govern estan provocant la fractura social d'Espanya: més
atur, menys protecció, menys drets, i contra tota recomanació comunitària,
menys polítiques actives per afavorir l'ocupació dels aturats.
En aquest context, el Govern s'ha vist obligat per la pressió popular a aprovar
un Reial decret que prorroga l'ajuda dels 400 euros, però amb moltes
restriccions que fan que el Reial decret no sigui una pròrroga de l'anterior
programa PREPARA ja que deixa fora a la immensa majoria dels joves, a tots
els aturats de llarga durada amb un sol fill, a tot parat sense família encara que
estigui en la indigència. D'igual forma, deixa fora als aturats que han tingut
contractes temporals i a les més de 583.000 famílies amb tots els seus
membres en atur que no reben cap prestació.
Per això la continuïtat del programa PREPARA, tal com va ser aprovat per
l'anterior Govern socialista, és una necessitat de primer ordre. Aquest programa
ha mostrat llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora de la
ocupacionalitat de més de 450.000 aturats. Aquest programa es recolza en una
combinació de mesures actives d'orientació, formació i requalificació al mateix
temps que facilita una ajuda de renda a la persona aturada.
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No podem permetre que el Pla PREPARA es desvirtuï en les circumstàncies
actuals, perquè és l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la
desocupació i que no tenen gens més que aquests 400€ per poder viure.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia ACORDA:
Instar al Govern d'Espanya al fet que, amb la finalitat de garantir la transició a
l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives
d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social:
Anulli les restriccions introduïdes al Pla Prepara en el REIAL DECRET-LLEI
23/2012, de 24 d'agost, i prorrogui el Reial decret-Llei 1/2011, d'11 de febrer
fins a, almenys, el 15 d'agost de 2013.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”.
Pren la paraula el Sr. Vallori per recordar que el partit socialista va posar en
marxa aquest pla per ajudar als aturats que havien esgotat les seves
prestacions i es va mobilitzar per demanar a l’actual govern per a que l’ampliés
i així va esser, però amb unes condicions que dificulten l’obtenció per a moltes
persones, de manera que el seu grup no pot estar d’acord. Es tracta de garantir
la supervivència de la gent, per a que al menys puguin menjar i dormir.
No havent-hi debat, es sotmet el dictamen a votació i queda aprovat amb nou
vots a favor (PSIB-PSOE, regidora no adscrita Sra. Carme Garcia i CxI) i vuit
en contra (PP).

13. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per atendre de
forma reglada i oficial les queixes i consultes plantejades pels ciutadans
en relació amb el copagament farmacèutic instaurat pel Govern
d’Espanya.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 6 de novembre de 2012,
que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT
D’ALCÚDIA PER ATENDRE DE FORMA REGLADA I OFICIAL LES QUEIXES
I CONSULTES PLANTEJADES PELS CIUTADANS EN RELACIÓ AMB EL
COPAGAMENT FARMACÈUTIC INSTAURAT PEL GOVERN D’ESPANYA”
Exposició de Motius
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El Govern de Rajoy ha introduït una mesura regressiva com és el copagament
en medicaments, que ha entrat en vigor el passat 1 de juliol de 2012, així com
en productes ortoprotèsics, dietes terapèutiques i transport sanitari no urgent
(que entrarà en vigor més endavant).
La introducció del copagament està suposant un canvi qualitatiu d’enorme
magnitud en l’accés als serveis de salut per part dels ciutadans que, en
l’actualitat, accedien als serveis de manera gratuïta perquè ja es finançaven a
través dels impostos que pagam tots els ciutadans en funció de la renda.
Una mesura com el copagament està ja afectant a les capes de població mes
vulnerables i amb més necessitats (persones majors, pacients amb malalties
rares i malalts crònics, sobretot) que són els que més usen els serveis de salut,
culpabilitzant-los d’un problema que gens té a veure amb la seva situació.
No és acceptable penalitzar al malalt. Si als usuaris se’ls incrementa la seva
aportació econòmica quan necessiten del Sistema Sanitari, s’altera l’accés o
recepció d’atenció sanitària a determinades poblacions, afectant al principi
d’equitat i de solidaritat.
Des de l’entrada en vigor el diumenge 1 de juliol de nou sistema de
copagament farmacèutic, s’han plantejat en els serveis de salut i en les oficines
de farmàcia de tota Espanya centenars de queixes ciutadanes sobre
irregularitats relacionades amb el percentatge de pagament assignat, codis de
renda erronis, receptes antigues, etc.
És evident que existeixen discrepàncies competencials entre el Ministeri de
Sanitat, el INSS i les CC.AA., a través dels Serveis Regionals de Salut, per
canalitzar i donar resposta adequada a les múltiples queixes i consultes
plantejades pels ciutadans en aquests dies. El Ministeri de Sanitat, l’Institut
Nacional de Seguretat Social (INSS) i les Comunitats Autònomes es passen la
pilota i els afectats no tenen clar on dirigir-se.
Qui ha d’atendre diàriament les queixes sobre el copagament farmacèutic?
Encara que són els ambulatoris els qui atenen al ciutadà directament, les
Conselleries de Sanitat no tenen veu ni vot en el fitxer que recull les dades
fiscals dels beneficiaris, que estan a càrrec del INSS. I ara com ara, ni el
Ministeri de Sanitat, ni el INSS, estan resolent la “desinformació existent” i els
Serveis Regionals de Sanitat, dependents de les CCAA, no tenen possibilitat
alguna de centralitzar les queixes en mancar l’autoritat i capacitat de maniobra,
la qual cosa deixa al ciutadà “completament indefens”.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Alcúdia sotmet a
votació la següent moció per ser aprovada:
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El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alcúdia insta al Govern d’Espanya, a través
del Ministeri de Sanitat, a assumir la responsabilitat i atendre de formar reglada
i oficial les queixes i consultes que plantegin els ciutadans d’Alcúdia sobre el
copagament farmacèutic aprovat pel Govern d’Espanya i que va entrar en vigor
el passat 1 de juliol de 2012.
El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alcúdia donarà trasllat de la present moció al
President del Govern d’Espanya, Ministra de Sanitat, Presidents del Congrés i
Senat i als Portaveus dels diferents Grups Polítics.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”.
Pren la paraula el Sr. Vallori per recordar que es va posar en funcionament el
sistema de copagament el passat 1 de juliol, el que suposa passar d’un model
de sanitat gratuïta a un altre que va en funció de la renda de cada persona.
Entén que això pot arribar a posar en risc la salut de la gent i afectarà a les
capes de població més vulnerables i amb més necessitats. Assenyala que amb
aquesta moció el que es demana és revisar aquest sistema de copagament.
També destaca la situació de incertesa que ha creat la seva aplicació.
No havent-hi debat, es sotmet el dictamen a votació i queda aprovat per
unanimitat.

14. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per a garantir la
universalitat de la sanitat i l’assistència sanitària als immigrants en
situació irregular.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 6 de novembre de 2012,
que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ PER A GARANTIR LA UNIVERSALITAT DE LA SANITAT I
L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS INMIGRANTS EN SITUACIÓ IRREGULAR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat dia 1 de setembre va entrar en vigor la retirada del dret a l'assistència
sanitària en el Sistema Nacional de Salut a persones sense permís de
residència. Aquesta mesura forma part del Reial Decret Llei 16/2012 de
retallades en sanitat, promulgat pel Govern de Rajoy el mes d'abril amb el vot
en contra de tots els grups parlamentaris, i suposa, a la pràctica, un canvi del
nostre model de sanitat.
Amb el Reial Decret-Llei es passa d'un sistema fins ara, universal, públic,
gratuït i equitatiu a un model assistencial, de beneficència. Es passa d'un

25

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

sistema de drets a un sistema d'assegurament. És a dir, retrocedim més de 30
anys al sistema anterior a la Llei General de la Sanitat de l’any 1986 en la qual
l'atenció sanitària era una contraprestació pel que s’havia cotitzat, en comptes
d'un dret ciutadà universal.
Aquesta decisió adoptada de manera irresponsable i sense consens és d'una
enorme gravetat i tindrà repercussions tant en la cohesió social com a la salut
pública del nostre país. Constitueix, per tant, la major agressió a la sanitat
pública que hem viscut en la història de la nostra democràcia.
En primer lloc, limitar el dret a la salut d'alguns dels collectius més vulnerables
de la societat és una mesura regressiva i discriminatòria. A més, implica trencar
un dels principals consensos bàsics que, en aquests últims 25 anys, han guiat
la política sanitària del nostre país: la universalitat de l'atenció sanitària.
En segon lloc, l'exclusió de l'accés a l'atenció sanitària (a excepció de les
urgències) dels immigrants en situació irregular suposarà un estalvi poc
rellevant en termes de reducció del dèficit i, no obstant això, el seu impacte en
termes de salut serà enorme, especialment, per a pacients en tractament pel
càncer, hemodiàlisi i altres malalties cròniques; la continuïtat dependrà ara de
la seva capacitat de renda per poder costejar-ho. Però també cal tenir en
compte l'impacte en la salut pública.
D'altra banda, és insòlit i insensat que el Govern no hagi atès el criteri dels
professionals. És important assenyalar que tots els collectius professionals han
manifestat que es tracta d'una mesura contrària al codi deontològic mèdic, ja
que situa els professionals mèdics davant d'un dilema ètic, en no poder
assegurar la continuïtat de tractament i cures als seus pacients.
Igualment, consideren que aquesta mesura pot ocasionar disfuncions en el
sistema sanitari, derivades de sobrecàrregues en els serveis d'urgències
d'aquelles poblacions amb major nombre d'estrangers en situació no
regularitzada. El que complica encara més la ja habitual elevada demanda
d'assistència sanitària que pateixen aquests serveis.
El Comitè sobre els Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides
s'ha pronunciat en contra d'aquesta mesura i recomana al Govern d'Espanya
assegurar que, de conformitat amb el principi d'universalitat de les prestacions
sanitàries, les reformes adoptades no limitin l'accés de les persones que
resideixen al nostre país als serveis de salut, qualsevol sigui la seva situació
legal.
Fins i tot, alguns governs autonòmics han manifestat des del principi la seva
oposició a deixar sense targetes sanitàries i, per extensió, sense accés a
l'assistència primària de salut i l'atenció d'especialistes a les persones
immigrants en situació administrativa irregular.
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La nefasta gestió de la reforma sanitària per part del Govern de Rajoy no
només ha generat incertesa i alarma entre els espanyols (les dades dels
estudis del CIS ja situen la sanitat com una de les preocupacions més
rellevants de la ciutadania quan fa tot just un any era valorada com el millor
servei públic) sinó que també, en lloc d'harmonitzar les actuacions de totes les
CCAA, s'ha aconseguit l'efecte contrari, creant confusió i major desigualtat
entre territoris en la prestació d'aquest servei públic bàsic.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia ACORDA:
1. Instar el Govern de les Illes Balears a articular un mecanisme per garantir a
les persones immigrants en situació irregular que resideixen a la Comunitat
Autònoma el mateix dret a la cobertura sanitària que l'establerta pel conjunt
dels ciutadans espanyols.
2. Instar el Govern d'Espanya a recuperar per llei la universalització del dret a
l'assistència sanitària pública, desvinculant la sanitat de la Seguretat Social i
ampliant l'àmbit subjectiu del dret a la protecció de la salut amb fons públics
que ha estat profundament modificat pel Reial Decret-llei 16/2012.

Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista.”.
A continuació pren la paraula el Sr. Malondra per destacar alguns passatges de
la moció. Conclou que els immigrants també són persones i no podem deixarlos morir per la seva condició irregular.
Per la seva part, el Sr. Llompart està d’acord amb la moció, però també vol
recordar que el problema de la immigració és històrica i que ens l’hem creat
nosaltres quan donàvem papers per a tothom. Diu que en qualsevol cas els
hem de prestar l’assistència.
Passat el dictamen a votació queda aprovat amb nou vots a favor (PSIB-PSOE,
regidora no adscrita Sra. Carme Garcia i CxI) i vuit en contra (PP).

15. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE amb motiu del dia
internacional contra la violència de gènere.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 6 de novembre de 2012,
que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les dones segueixen morint any rere any pel terrorisme masclista, segueixen
sofrint en la seva vida i en la dels seus fills i filles agressions físiques i
psicològiques, segueixen vivint, massa vegades en silenci, un infern del que és
molt difícil escapar. I cridem que el masclisme mata. No obstant això aquest
any, 2012, el crit ha de ser major, perquè la violència de gènere està caient en
l'oblit. El Govern de Mariano Rajoy està deixant de donar suport a les víctimes.
Fa un any que el Partit Popular va guanyar les eleccions i Espanya ja ha
retrocedit 14 llocs en l'Índex del Fòrum Econòmic Mundial. Catorze llocs que es
tradueixen en un rècord de passos enrere. Cada dia les dones espanyoles
tenen més dificultats per tenir una ocupació, per fer compatible la seva vida
laboral i familiar, per accedir a l'educació, la sanitat, o l'atenció social, per
exercir els seus drets sexuals i reproductius, per incorporar-se a espais de
participació i presa de decisions.
El més sagnant de tots aquests passos enrere és el que afecta al dret de les
dones a viure sense Violència de Gènere. En el primer comunicat oficial de la
Ministre responsable, Ana Mato, es va tractar com a “violència en l'entorn
familiar” l'assassinat masclista d'una dona a les mans de la seva parella.
Acabava de començar la marxa enrere. Fa amb prou feines uns dies,
condemnàvem l'assassinat de Inge Gisela Frefrau von Stein, una dona de
nacionalitat alemanya de 66 anys, a Canyamel, o el tràgic cas d’una nina de 13
anys amb un cúmul de fallades del sistema.
Assistim a retallades que són molt perilloses. Les primeres reculades van
començar amb les campanyes de sensibilització social, que es van arribar a
qualificar de propaganda. La prevenció i la sensibilització són fonamentals per
aconseguir la complicitat de la societat i de l'entorn, com són imprescindibles
perquè les dones puguin reunir forces suficients i afrontar la denúncia de la
violència que sofreixen. La prevenció és l'inici del camí per sortir de la violència
i, a partir d'aquí, les Administracions Públiques han d'engegar tots els recursos
necessaris
per
protegir
i
recolzar
la
seva
decisió.
Des de l'any 2011 el Pressupost del Govern de l'Estat per a la prevenció
integral de la violència de gènere s'ha vist reduït en un 27%, més de 8 milions
d'euros. Als pressupostos pel 2013, fins i tot el Govern ha retallat en un milió
d'euros els Programes d'assistència social per a dones víctimes i menors
exposats a la violència.
La reducció del pressupost i el lideratge de polítiques d’igualtat de l’Institut
Balear de la Dona, la supressió de l’Adreça Insular d’Igualtat suposen una
reculada en la lluita per la igualtat que és el millor antídot contra la violència de
gènere.
Per tot això el Ple d'Alcúdia ACORDA:
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1.- Instar al Consell de Mallorca que garanteixi l'accés a les ajudes de les
dones víctimes de violència de gènere recollides en l'article 27 de la llei 1/2004
de mesures integrals contra la violència de gènere.
2.- Instar al Consell de Mallorca a impulsar les línies del Pla Estratègic
d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes per prevenir i actuar davant de la
violència masclista.
3.- Instar al Consell de Mallorca que exigeixi al Govern de les Illes Balears i al
Govern de l'Estat que no redueixi els pressupostos, els programes, actuacions
ni serveis dirigits a combatre la violència de gènere i atendre a les dones.
4.- Instar al Consell de Mallorca que consideri necessari protegir els nens i
nenes, a les qui considerem víctimes de la violència de gènere quan es
produeix violència cap a les seves mares,

Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE.”.
Pren la paraula la Sra. Alaminos per manifestar el rebuig absolut del seu grup
envers qualsevol tipus de violència i reincideix en la necessitat d’invertir en la
lluita contra la violència de gènere. Adverteix que hi ha una errada al text de la
moció, atès que, en lloc de dir “Adreça Insular d’Igualtat”, ha de dir “Direcció
Insular d’Igualtat”.
Per la seva banda, la Sra. Batlessa manifesta que el seu grup no pot estar
d’acord amb el plantejament de la moció, ja que sembla dir que els casos de
violència de gènere han augmentat des que governa el partit popular i en
realitat ja abans havíem retrocedit catorze llocs. També recorda que l’any 2010
el pressupost en aquesta matèria era de tres milions d’euros i l’any 2012 de
vint-i-dos milions d’euros. També recorda que, evidentment, el partit popular
està absolutament en contra de la violència i en aquest ajuntament tenim
diverses iniciatives per combratre-la. Proposa votar els punts de la moció per
separat i avança que el seu grup votaria a favor del primer punt; que s’emetria
un vot particular en el segon en el sentit que en lloc de dir “impulsar” hauria de
dir “continuar impulsant”, atès que s’adaptar millor a la realitat”; i que votaria en
contra del tercer i a favor del quart.
Atès que la resta de grups assenteixen la proposta de la Sra. Batlessa, tot
seguit es sotmeten els diferents punts a votació.
Passat el primer punt de la moció a votació, s’aprova per unanimitat.
Passat el vot particular sobre el segon punt a votació, s’aprova per unanimitat.
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Passat el tercer punt a votació, queda sense aprovar amb nou vots en contra
(PP i regidora no adscrita Sra. Carme Garcia).
Passat el quart punt a votació, s’aprova per unanimitat.

... / ...

Abans de passar al control i seguiment d’altres òrgans de la corporació, la Sra.
Batlessa indica la necessitat de incloure per urgència dues propostes a
l’ampara del previst a l’article 82.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears i per raons que el Sr. Secretari ja
ha avançat als portaveus dels diferents grups municipals.
Seguidament el Sr. Secretari dóna lectura a la primera proposta a incloure per
via d’urgència:
“PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DEL PATRIMONI DEL CONSORCI
MIRALL D’ALCÚDIA A L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

Atès que a la darrera Junta Rectora, celebrada en data 3 de juliol de 2012, es
va acordar incloure com a punt de l’ordre del dia de la propera sessió tractar la
necessitat de transferir els bens que actualment figuren com a patrimoni del
Consorci a l’Ajuntament d’Alcúdia.
De conformitat amb el destí final de les obres i installacions executades pel
Consorci Mirall Alcúdia i ateses les actes de recepció de les obres que es
relacionaran a continuació, es proposa a la Junta Rectora l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Entregar al patrimoni municipal de l’Ajuntament d’Alcúdia les
següents obres i installacions per l’import total de les obres executades de
9.708.077,70 euros segons el següent detall:
PRESSUPOST
INICIAL
M-1.3
6.283.454,37
Passatge Estany
Menor,
Platges
d’Alcúdia
M-1.4
–
2.510.659,51
Ordenació en front
la mar del Port
d’Alcúdia
TOTAL
8.794.113,88
DESCRIPCIÖ

ADJUDICACIÓ
5.869.378,76

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
5.869.378,76

3.602.503,03

3.838.698,94

9.471.881,79

9.708.077,70
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SEGON.- Realitzar tots els tràmits comptables i administratius als efectes de
traspassar a ús general les obres i installacions indicades anteriorment i
integrades a l’Actiu fix immobilitzat del Compte General del Consorci Mirall
Alcúdia.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament d’Alcúdia, a la
Conselleria de Turisme i a l’empresa Moyá Auditoria Balear.

La Presidenta del Consorci Mirall d’Alcúdia

Coloma Terrasa Ventayol”.

Acceptada per unanimitat la inclusió per urgència de la proposta, la Sra.
Batlessa explica que es tracta d’acceptar la cessió d’unes obres antigues que
han de quedar en el patrimoni de l’Ajuntament.
Passada la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
Seguidament el Sr. Secretari dóna lectura a la segona proposta a incloure per
via d’urgència:
“PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL
CONSORCI PLA MIRALL D’ALCÚDIA PER INTEGRACIÓ EN EL NOU
CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS
Atès que amb la finalitat de racionalitzar el sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma, el Govern de les Illes Balears, mitjançant Consell de
Govern de dia 21 de setembre de 2012, ha aprovat la creació del Consorci
d’Infraestructures mitjançant la fusió, entre altres, del Consorci Pla Mirall
d’Alcúdia i l’aprovació dels seus estatuts (BOIB núm. 140, de 25 de setembre
de 2012).
Atès que la creació d’aquest Consorci estava prevista en la primera fase del
Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Illes Balears
(punt 11 de l’annex I), aprovada per Acord del Consell de Govern de 13 d’abril
de 2012.
Atès que aquestes actuacions s’emmarquen en la necessitat de complir allò
que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012 (BOIB núm. 195 ext., de 30 de desembre de 2011)
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que autoritza al Govern de les Illes Balears perquè, amb caràcter general, faci
totes les actuacions que calguin, normatives i d’execució, a fi de racionalitzar i
reduir el conjunt d’ens instrumentals de la Comunitat Autònoma.
Atès que per tot això escau procedir a la dissolució del consorci per integració
dels seus actius i passius en el nou Consorci d’Infraestructures de les Illes
Balears, creat per raons d’economia i eficiència.
Atès que a darrera sessió extraordinària celebrada el dia 25 d’octubre de 2012
la Junta Rectora del Consorci Pla Mirall d’Alcúdia va aprovar la dissolució del
mateix per integració en el nou Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears,
d’acord amb els articles 12.1 i 17.4 dels Estatuts.
Atès que els acords que adopti la Junta Rectora relatius a la dissolució i
liquidació del Consorci, i també els referents a la seva transformació en una
altra entitat, s’han d’adoptar per unanimitat dels membres amb dret a vot en
aquesta Junta i la ratificació de les entitats que siguin membres del Consorci
amb dret a vot en aquest.
És per això que es proposa a aquest Ple l’adopció del següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar l’acord de dissolució del Consorci Pla Mirall d’Alcúdia per
integració en el nou Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears, pres per la
Junta Rectora a la sessió extraordinària celebrada en data 25 d’octubre de
2012.

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

Alcúdia, 9 de novembre de 2012.
La Batlessa,

Coloma Terrassa Ventayol”.

Acceptada per unanimitat la inclusió per urgència de la proposta, la Sra.
Batlessa explica que es tracta de ratificar la dissolució del consorci per
integració en un de nou i que respon a raons d’estalvi. acceptar la cessió
d’unes obres antigues que han de quedar al patrimoni de l’Ajuntament.
Passada la proposta a votació, queda aprovada amb nou a vots a favor (PP i
regidora no adscrita Sra. Carme Garcia) i vuit abstencions (PSIB-PSOE i CxI).
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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
que es corresponen a la relació des del núm. 1.102/2012, de data 6 de
setembre de 2012, fins al núm. 1.341/2012, de data 8 de novembre de 2012.
La Corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes
Grup Municipal de Convergència per les Illes
1) El Sr. Cantalapiedra pregunta sobre un escrit d’un veïnat que denuncià
molèsties i olors de residus de la subestació depuradora que es llancen als
contenidors normals.
R (Sr. González): Totes les estacions tenen un tamís pels residus més grossos,
que es treuen a uns contenidors i que després buiden els camions. En teoria
aquests contenidors no estan a prop de cap casa. Ens varem acostar i sembla
ser que els veïnats, enlloc de creuar la carretera per usar els contenidors que
tenen més a prop, s’estimen més caminar fins als contenidors que empra
l’estació. El que hem fet és acostar més els contenidors a aquests veïnats. En
qualsevol cas parlam d’una espècie de paper mesclat amb residus que no sol
fer massa olor.
El Sr. Cantalapiedra diu que durant l’estiu s’ha de posar més esment amb
aquests temes i tal vegada estaria bé regular l’horari en que s’han d’utilitzar
aquests contenidors.
R (Sr. González): Ja es va avisar al personal de l’estació i varen comentar que
hi va haver un problema que va provocar que s’empressin els contenidors fora
de l’horari que tocava, fet que va donar lloc a la queixa. Tot i així, el problema
està arreglat.
2) El Sr. Llompart prega que si els plens ordinaris s’han de fer un divendres
s’avisi amb la suficient antelació.
R (Sra. Batlessa): Es recull el prec.
3) El Sr. Llompart assenyala que la retirada del Sant Crist de la capella del
cementiri municipal, no només va afectar la sensibilitat del poble, sinó que
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també suposà l’incompliment del reglament municipal. També recorda que la
part antiga del cementiri vell està catalogada. Exigeix que es torni al seu estat
anterior i demana que el responsable se’n faci càrrec de les despeses.
R (Sra. Garcia): L’ordenança especifica, entre altres coses, les unitats
d’enterrament. Entre elles figuren les capelles i les defineix. Entenc que,
segons l’ordenança que voltros vareu aprovar, són unitats d’enterrament i no
zones de culte. En cap moment hi va haver intenció d’ofendre a ningú i és un
espai que ja estava habilitat com a sala de vetlles. Em sap greu haver ofès a
qualcú0 i deman disculpes.
El Sr. Llompart no comparteix en absolut la interpretació que del reglament fa la
Sra. Garcia i demana que no intenti confondre a la gent, perquè el reglament no
dóna lloc a confusió. No entén que no hi hagi cap informe tècnic per moure un
bé catalogat. Demana si es reposarà.
R (Sra. Garcia): Han vingut membres de la Església i el Sant Crist s’han tornat
a penjar. L’altar no és un bé catalogat i segons han dit té entre deu i quinze
anys.
El Sr. Llompart diu que el que està catalogat és el conjunt del cementiri vell i
per fer qualsevol actuació a dins s’ha de demanar informe tècnic. Entén que
bastava amb reconèixer l’equivocació, però sobren les justificacions adduïdes.
Torna a recordar que llevar el Sant Crist feriria sensibilitats.
R (Sra. Garcia): A Alcúdia hi ha molts alcudiencs a favor del Sant Crist, però
també n’hi ha que no, i hem de respectar a tothom. En cap moment he dit res
en contra del Sant Crist. Només es va intentar deixar aquest espai comú
emprat com a tanatori en les mateixes condicions que a l’altre cementiri. A
Alcúdia fa falta un tanatori on tothom es senti a gust, i estam parlant d’un
cementiri civil, no catòlic.
El Sr. Llompart diu que evidentment varen fallar les formes i que com més
parlem del tema pitjor, perquè no es pot defensar el que és indefensable.
Seguidament intervé la Sra. Batlessa per assenyalar que el seu grup entén que
la decisió no ha estat encertada, ni tampoc les formes. Entén que ja s’han
demanat disculpes i que la Sra. Garcia va voler atendre la necessitat d’una
segona sala de vetlles amb les mateixes condicions. Avui dematí ens hem
reunit amb la comissió parroquial i hem estat d’acord que s’ha de mantenir la
imatge del Sant Crist. També s’ha informat a la Cofraria del Sant Crist. En
qualsevol cas, la imatge ja ha estat reposada.
Per la seva part, el Sr. Malondra intervé per manifestar que, si ja es contava
amb un tanatori sense imatges, va esser una mala decisió llevar el Sant Crist.
Entén que els regidors estan per solucionar problemes, no per crear-los.
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Considera que hem de fugir de protagonismes i va ser una errada cridar la
premsa.
R (Sra. Garcia): Jo no vaig cridar la premsa, va ser l’oposició i únicament vaig
respondre el que em varen demanar. No es va cercar el protagonisme, perquè
aquest estava en les millores que s’estan fent al cementiri municipal.
4) El Sr. Llompart pregunta sobre una sentència referida a un antic treballador
dels serveis jurídics de l’Ajuntament on es diu que s’havia de recórrer o
indemnitzar aquesta persona.
R (Sra. Linares): S’ha presentat el recurs i estam pendents.
El Sr. Llompart demana si s’optarà per la readmissió o la indemnització.
R (Sra. Linares): No estam d’acord amb la sentència i s’ha decidit recórrer.
El Sr. Llompart diu que la sentència fixava un termini per readmetre o
indemnitzar i no es va ver res. També diu que durant el judici l’advocada que
defensa l’Ajuntament digué que l’acomiadament es va fer per afinitat amb
l’anterior equip de govern, quan aquesta persona ha fet feina amb tots els
grups i mai hi hagut cap problema.
La Sra. Batlessa demana al Sr. Secretari si les sentències es poden recórrer.
El Sr. Secretari respon afirmativament.
Grup municipal Socialista
1) El Sr. Vallori pregunta si s’està preparant una nova pàgina web pel Consorci
Ciutat Romana de Pollèntia, atès que des de fa un any està en reestructuració.
R (Sra. Batlessa): Atès que ja és necessari, quan hi hagi doblers es farà mirarà
de fer l’actualització.
2) El Sr. Vallori pregunta si la baixa d’Eurodesk de l’INJUVE és definitiva.
R (Sra. Serra): La baixa s’ha produït perquè no tenim participació activa. Hem
prioritzat altres temes i no hem pogut mantenir aquest servei.
El Sr. Vallori manifesta la seva preocupació, ja que era difícil accedir a aquest
servei i a les Illes Balears només hi havia tres ajuntaments adherits. Entén que
la inactivitat es deu a que ja no contam amb una informadora i un dinamitzador.
R (Sra. Serra): La reestructuració del personal fa que de moment no es puguin
prestar aquests serveis i, com ja he dit, s’han prioritzat altres temes que
consideram més importants.
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3) El Sr. Vallori pregunta per què a les beques per universitaris no hi ha els
barems econòmics com a requisit.
R (Sra. Serra): Com l’any passat el criteri és l’interès per l’estudi. També s’han
tornat a tenir en compte els criteris socials.
El Sr. Vallori entén que d’aquesta manera es creen desigualtats socials, perquè
les famílies amb rendes baixes tenen menys possibilitats d’accedir als estudis
superiors que les que les tenen altes. Prega que es reconsideri incloure els
barems econòmics com a requisit.
R (Sra. Serra): Es seguirà el mateix criteri, atès que l’any passat aquestes
beques varen tenir molt d’èxit. Inclús es plantejarà pujar la partida destinada a
aquestes beques. El que es premia és l’interès per l’estudi.
Seguidament el Sr. Llompart demana formalment la gravació de la sessió que
realitza Alcúdia Radio perquè entén que la Sra. Batlessa no li ha deixat fer més
preguntes.
La Sra. Batlessa manifesta el seu desacord amb aquesta afirmació. Respon
que, tot i així, després de la intervenció del grup municipal socialista, el Sr.
Llompart podrà formular més preguntes.
4) El Sr. Malondra demana sobre una subvenció de la fira que va ser
denegada.
R (Sra. Garcia): No l’hem perduda. Malgrat no ens han contestat oficialment, si
varem demanar informació per poder donar-te les explicacions. Ens varen dir
que hi ha havia pendent de pagament una quantitat respecte del total de les
despeses perquè no es varen presentar les factures abans de finalitzar el
termini.
El Sr. Malondra demana si així s’ha perdut una part de la subvenció.
R (Sra. Garcia): Sí. En qualsevol cas hem de recordar que la fira de la tardor es
fa a finals del mes d’octubre i es fa difícil presentar totes les factures pagades
dins termini. He demanat si es podrien sollicitar amb les de la fira de la sípia
per no tenir aquests problemes.
5) El Sr. Malondra demana sobre unes subvencions en matèria d’immigració
que creu que l’Ajuntament no ha demanat.
R (Sra. García): Els meus tècnics no hem varen informar de la seva existència,
perquè evidentment de saber-ho s’haurien demanat.
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El Sr. Malondra diu que la regidora no pot esquivar la seva responsabilitat i s’ha
d’informar.
6) El Sr. Malondra pregunta per què finalment es va acordar per unanimitat pel
Consell d’Administració d’EMSA demanar al Govern Balear que ens pagui el
deute pendent o, al menys, se’n faci càrrec dels interessos, quan en un anterior
ple es va votar en contra de la moció del grup socialista en aquest mateix
sentit.
R (Sr. González): Crec que és un tema prou debatut i la nostra postura és ben
clara.
7) El Sr. Malondra agraeix a la Sra. Amer que convoqués el seu grup per
explicar les factures que va demanar en anteriors plens, però entén que el
dossier que va facilitar no justifica una factura de 1.770 € i demana un informe
que la justifiqui.
R (Sra. Amer): Quan vareu venir vaig demanar disculpes perquè faltava una
part que no trobava i, com que ja la tenc, avui l’he duita per voltros. En
qualsevol cas demanaré un informe tècnic i vull recordar que la tècnica de
cultura no signa cap factura amb la que no estigui convençuda al 100%.
8) El Sr. Malondra pregunta que passarà amb els policies turístics.
R (Sra. Batlessa): Aquesta figura desapareix, però no les ajudes. Estam
pendents de saber quina serà l’aportació del Govern Balear perquè des de
l’Ajuntament puguem seguir pagant aquests policies. Una part del pressupost
serà destinada a reposició de cotxes i motocicletes.
Grup municipal de Convergència per les Illes
5) El Sr. Llompart diu que vol demanar l’opinió jurídica sobre la sentència abans
referida al Sr. Secretari.
R (Sra. Linares): El que vols saber és si optam per la readmissió o la
indemnització, al marge del recurs.
El Sr. Llompart diu que l’equip de govern desconeixia la necessitat d’optar dins
el termini de cinc dies.
R (Sra. Linares): Si aquesta persona no està fent feina a l’Ajuntament, és
evident que no ha estat readmesa. A part d’això, ja s’ha dit que s’ha recorregut
la sentència.
6) El Sr. Llompart diu que a la Fira d’Alcúdia hi havia un estant de l’Ajuntament i
un altre del Consorci de Promoció Exterior i en aquest va trobar a faltar que a
les fotos fossin representats tots els socis.
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R (Sra. Linares): Sembla esser que el logotip d’una de les empreses no va
arribar a temps.

.../...

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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