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 ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 3 DE
MAIG DE 2012
Data: 03/05/2012
Hora començament: 12,00 h.
Hora acabament: 14:55 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:

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. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer.
3. Moció conjunta que presenten els Grups Municipals PSIB-PSOE i CxI perquè
es retransmetin els plenaris via internet i es duguin a terme accions en forment
de la transparència política.
4. Sol·licitud a la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca
de la modificació de l’àmbit establert a l’Acord d’incoació de l’expedient de
Declaració de Bé catalogat de la Finca de Sa Bassa Blanca.
5. Aprovació provisional de la modificació de la fitxa AI-1 “Fabrica de tapissos
Vidal” del Catàleg de protecció del patrimoni històric artístic de les Normes
Subsidiàries de planejament del terme municipal d’Alcúdia.
6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista demanant la retirada del
Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma
del mercat laboral i que es presenti una reforma laboral pactada amb els agents
socials.
7. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista contra les retallades en
educació efectuades pel Govern de les Illes Balears,
8. Moció que presenten els Grups Municipals PSIB-PSOE i CxI perquè es pengi
un llaç de grans proporcions a la Casa Consistorial, com a adhesió a la
campanya “Enllaçats pel Català”.

II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.
1. Decrets de Batlia.
2. Donar compte Aprovació Liquidació Pressupost 2011.
3. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:

Abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia, la Sra. Batlessa
disculpa l’absència del Sr. Mateu Salort per raons de salut.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Conformement amb el disposat a l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la Sra. Batlessa
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular
cap observació a l’acta de la darrera sessió que va tenir lloc el dia 29 de març
de 2012 i que s’ha repartida oportunament amb la convocatòria.
El Sr. Llompart apunta una matisació pel que fa al seu comentari respecte de
les manifestacions fetes per la Sra. Batlessa a la ràdio referents que l’objectiu
perseguit pels grups de l’oposició amb la presentació d’al·legacions a l’acord
inicial d’aprovació del pressupost és el de retardar l’entrada en vigor d’aquest
(pàgina 5), assenyalant que en lloc de discrepar va dir que la Sra. Batlessa
faltava a la veritat.
Passada a votació l’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat amb les
correccions de transcripció material abans indicades.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al Reial Decret
Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 27 d’abril de 2012, que a continuació es
transcriu:
“Moció que presenta el Grup Municipal Socialista relativa al Reial Decret Llei 4/2012,
de 24 de febrer.
Es dóna compte de la moció que seguidament es transcriu:
“PROPOSICIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE
RELATIVA AL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER
“El passat 25 de febrer es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de
febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals.
Atès el problema de liquiditat que venen tenint les entitats locals aquest Reial Decret
es proposa poder fer efectiu el pagament als diferents proveïdors de l’Ajuntament.
Amb aquesta finalitat el grup socialista hi ha d’estar d’acord, tot i que volem recordar
quin ha estat el principal motiu per arribar a aquesta situació i també volem intentar
eliminar els efectes negatius que tindrà sobre l’Ajuntament i els ciutadans l’aplicació
d’aquest Reial Decret Llei.
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En efecte, l’Ajuntament d'Alcúdia com molts d’altres ajuntaments, es veurà en la
necessitat d’endeutar-se en base a aquest Reial Decret Llei per poder pagar als
proveïdors principalment perquè el Govern del senyor Bauzá i el Consell Insular de
Mallorca que presideix Maria Salom mantenen des de fa mesos un deute vençut amb
l’Ajuntament de més de 4 milions d'euros.
Aquesta greu situació inexplicablement no es veu recollida en el Reial Decret Llei, atès
que no considera els Ajuntaments, ni les persones, ni les associacions, etc. a les quals
se’ls deu molts de diners com a prestadors de serveis socials o per ajudes a la
Dependència.
Això suposarà que aquestes associacions sense ànim de lucre que tenen com a
finalitat labors socials o els propis ajuntaments hagin de seguir esperant per cobrar allò
al que legítimament tenen dret i, en molts de casos, deuen als seus proveïdors o
treballadors.
L’altra conseqüència d’aquest fet és que els ajuntaments, si volen pagar, s’hauran
d’endeutar i això tindrà dos efectes molt negatius. El primer, que haurem d’incrementar
molt el deute de l’Ajuntament amb les entitats financeres, i el segon, que ens haurem
de fer càrrec dels interessos i d’altres despeses corresponents a aquest deute
provocant noves restriccions i retallades pressupostàries de serveis municipals o
l’increment de taxes i imposts municipals.
I aquí hi ha una de les perversions d’aquest Reial Decret Llei. Si en darrer terme el que
deu és el Govern del senyor Bauzá i el Consell Insular de Mallorca que presideix Maria
Salom perquè ha de ser l’Ajuntament el que s’endeuti i carregui damunt les seves
espatlles amb els interessos d’aquest deute? Perquè no possibilitar que primer
s’endeuti el Govern o el Consell i liquidin el deute amb els ajuntaments?
Però el Grup Municipal Socialista encara hi veu una segona perversió, fruit de
l’experiència d’aquests gairebé 9 mesos de govern del senyor Bauzá. Si aquest Reial
Decret Llei possibilita als Ajuntaments pagar als seus proveïdors, a canvi d’un
endeutament pels propers 10 anys i sense la necessitat de cobrar el que tenim
pendent del Govern i del Consell, és possible que els presidents puguin tenir la
temptació d’intentar pagar els seus deutes amb els ajuntaments per un període similar
al de l’amortització del préstec.
Aquest fet, de produir-se, seria gravíssim pels interessos municipals i obligaria a
l’Ajuntament a reclamar, per qualsevol via, inclosa la judicial, el pagament efectiu de
les quantitats que se li deuen.
I és per tot això, el Grup Municipal Socialista d'Alcúdia presenta la següent
PROPOSICIÓ
PRIMER: El Ple de l’Ajuntament d'Alcúdia insta al Govern de les Illes Balears i al
Consell Insular de Mallorca a fer efectiu les quantitats que se li deuen, per tal de no
haver d’endeutar-se en base al Reial Decret Llei 4/2012 per aquests imports.
SEGON: En cas de no fer-se efectives les esmentades quantitats en caràcter
immediat, el Ple de l’Ajuntament d'Alcúdia insta al Govern de les Illes Balears i al
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Consell Insular de Mallorca a compensar per qualsevol mitjà el cost dels interessos i
d’altres despeses als que l’Ajuntament haurà de fer front atès el nou endeutament i
que són una conseqüència directa del fet que ambdues institucions no han pagat en
temps i forma les quantitats a les que l’Ajuntament hi té dret.
Alcúdia, 22 de març de 2012.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE”.
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a consideració del
Ple de l’Ajuntament. “.

Obert el torn pel debat intervé el Sr. Malondra per explicar que aquesta moció
té l’objectiu de defensar els interessos del municipi i que, si el Govern Balear i
el Consell Insular no tenen liquiditat per pagar els deutes pendents amb
l’Ajuntament, almenys s’haurien de fer càrrec dels interessos que meritin els
préstecs que ha hagut de demanar l’Ajuntament per mor d’aquests crèdits
pendents.
Per la seva banda, el Sr. Llompart exposa que el seu grup votarà a favor de la
moció precisament per aquests motius, ja que defensa els interessos del
municipi i perquè és justa.
En el torn de contestació, el Sr. Joan González respon que, sempre que es té
l’oportunitat, aquests pagaments pendents es reclamen, tant tècnicament com
políticament. En qualsevol cas, ja que l’Ajuntament no ha hagut d’adherir-se al
pla d’ajust per fer front als pagaments pendents amb els proveïdors, no ha estat
necessari endeutar-se més i, per tant, a dia d’avui no te cap sentit votar a favor
d’aquesta moció.
Passats a votació, es dóna un primer empat, amb vuit vots a favor (PSOE i CxI)
i vuit en contra (PP i Sra. Carme García). Se sotmet la proposta a nova votació;
es repeteix l’empat amb idèntic resultat; i per això la moció no s’aprova, atès
que el vot de qualitat de la Sra. Batlessa està en contra.
3. Moció conjunta que presenten els Grups Municipals PSIB-PSOE i CxI
perquè es retransmetin els plenaris via internet i es duguin a terme
accions en forment de la transparència política.

Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 27 d’abril de 2012, que a continuació es
transcriu:
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“Moció conjunta que presenten els Grups Municipals PSIB-PSOE i CxI perquè es
retransmetin els plenaris via internet i es duguin a terme accions en foment de la
transparència política.
El Sr. Joaquín Cantalapiedra Aloy, representant del Grup Municipal CxI, exposa la
moció següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CxI I DEL PSIB-PSOE
RELATIVA A LA RETRANSMISSIÓ DELS PLENARIS VIA INTERNET I ACCIONS EN
FOMENT DE LA TRANSPARÈNCIA POLÍTICA
Una de las prioritats de l’Administració local ha de ser apropar la tasca de la
Corporació als ciutadans, a fi de donar una major transparència a la gestió municipal,
així com per fomentar el debat públic.
No n'hi ha prou que els plens siguin actes públics, o que mitjançant la ràdio municipal
s'emetin en directe i que a la pagina web de l'Ajuntament es posi un resum dels plens;
cal facilitar a la ciutadania, aprofitant les possibilitats que trobem a les tecnologies de
la comunicació i la informació.
Amb aquesta mesura es pretén arribar a diferents grups socials que en aquests
moments difícilment poden conèixer de primera ma la gestió municipal, com poden
esser els joves o els treballadors.
Aquesta iniciativa permetrà l'accés, mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament, a la
retransmissió en directe dels Plens, a més de possibilitar que els plens realitzats
quedin a disposició dels interessats; un fet que facilitarà que les persones que estan
ocupades en el moment de la celebració dels Plens puguin en qualsevol moment
visualitzar els debats mantinguts a les sessions plenàries.
També es fa necessari, per fomentar la transparència del funcionament del consistori,
adequar en la pàgina web de l'ajuntament una secció dedicada a les diferents
iniciatives dels grups municipals (mocions, esmenes, al·legacions, precs, preguntes
etc.) perquè la ciutadania tingui, a través de la xarxa, tota la informació necessària dels
assumptes municipals, d’una forma objectiva.
Amb aquest sentit, des de fa poc temps la pagina web de l’ajuntament ja compte amb
la informació de les Actes dels Plens Municipals, perquè qualsevol ciutadà, pugui
descarregar en qualsevol moment la informació escrita dels Plens. Encara que
aquesta no esta completa ni actualitzada.
Aquesta iniciativa permetrà a més de dotar d'una major transparència a la gestió
municipal i d'apropar la gestió municipal al ciutadà, fomentarà l'ús de les Noves
Tecnologies i dotarà a l'Ajuntament de majors i millors infraestructures de sistemes
d'informació per acostar-nos a la idea d'Ajuntament digital i modern.
Per tots aquest motius el Grup Municipal del PSIB-PSOE i CxI es proposa al ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:
1.- Posar en marxa en el període de dos mesos la retransmissió integra i en directe de
las sessions plenàries municipals i de les declaracions posteriors dels portaveus dels
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diferents grups polítics a través de la pagina web de l’ajuntament, a la vegada que es
crearan arxius de tots els plens gravats íntegrament a fi de permetre la seva
visualització a posteriori.
2.- Crear un arxiu a la pagina web de l'Ajuntament en el període màxim de 2 mesos on
hi hagi les gravacions de tots els plens a fi de permetre la seva visió a posteriori.
3.- Crear un arxiu a la pàgina web d'Alcúdia Ràdio en el període màxim de 2 mesos on
hi hagi les gravacions radiofòniques de tots els plens a fi de permetre la seva locució a
posteriori.
4.- L’Ajuntament d’Alcúdia disposarà a la seva pagina web en un període màxim de 2
mesos d'un espai que reculli les diferents iniciatives dels grups municipals de
l’ajuntament i que permeti la participació ciutadana.
Pere Josep Malondra Sánchez

Miquel Àngel Llompart Hernández

Portaveu del Grup Municipal Socialista

Portaveu del Grup Municipal de CxI”.

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. Vallori per explicar que amb aquesta moció
es tracta d’acostar la política a la ciutadania, aprofitant les noves tecnologies i
que és un bon moment per aprovar la proposta.
Per la seva banda, el Sr. Llompart manifesta estar d’acord amb el Sr. Vallori i
que es una moció que fomenta la transparència, per afavorir a les persones
que fan feina i no poden escoltar la retransmissió en directe dels plenaris
puguin fer-ho en qualsevol altre moment.
En el torn de contestació, la Sra. Batlessa exposa que l’equip de Govern
considera suficientment garantida la transparència i accés de la ciutadania als
plenaris municipals, atès que aquests són públics; que es retransmeten en
directe per ràdio i via Internet; que les sessions extraordinàries es repeteixen
per aquests mitjans a mitjanit i les ordinàries als matins dels diumenges; que
les mocions i esmenes es fan públiques, ja que s’inclouen a l’ordre del dia dels
plenaris i es pengen a la pàgina web municipal, igual que les actes, avalades
pel secretari de la Corporació. Per tot això, l’Equip de Govern considera que les
despeses que suposaria incorporar noves infraestructures no és un prioritat en
aquests moments.
En torn de rèplica, el Sr. Vallori manifesta la seva sorpresa davant aquests
arguments, i recorda que es va aprovar per unanimitat el Reglament de
Participació Ciutadana.
Per la seva banda, el Sr. Llompart també manifesta la seva sorpresa, i declaran
que els arguments de l’Equip de Govern son un atemptat a la llibertat
d’expressió i la transparència.
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La Sra. Batlessa respon que l’actual transparència es la mateixa que hi ha
hagut en els darrers dotze anys i que està suficientment garantida. Sense
descartar-ho per més endavant, no es pot considerar una despesa prioritària
ara per ara.
Passats a votació, es dona un primer empat, amb vuit vots a favor (PSOE i CxI)
i vuit en contra (PP i Sra. Carme García). Se sotmet la proposta a nova votació;
es repeteix l’empat amb idèntic resultat; i per això la moció no s’aprova, atès
que el vot de qualitat de la Sra. Batlessa està en contra.

4. Sol·licitud a la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de
Mallorca de la modificació de l’àmbit establert a l’Acord d’incoació de
l’expedient de Declaració de Bé catalogat de la Finca de Sa Bassa Blanca.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 27 d’abril de 2012, que a continuació es
transcriu:
“Sol·licitud a la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca de la
modificació de l’àmbit establert a l'Acord d’incoació de l’expedient de Declaració de Bé
Catalogat de la Finca de Sa Bassa Blanca.
Després d’una sèrie d’explicacions per part del President de la Comissió, es dona
compte de la proposta d’acord següent:
"PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME
El Ple de la Corporació, en sessió de 21 de gener de 2011, va adoptar l’Acord d’instar
al Consell de Mallorca la incoació de l’expedient de Declaració de Bé Catalogat de la
seu de la Fundació Yannick i Ben Jakober.
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del
Consell de Mallorca va acordar, en sessió de 23 de desembre de 2011 (BOIB núm. 2,
de 05.01.2012), l’aprovació definitiva amb prescripcions de la modificació de la fitxa del
Catàleg de Protecció del Patrimoni d’Alcúdia AC-41 (Sa Bassa Blanca), mitjançant el
qual es modificava el grau de protecció de l’àmbit de la fixa relatiu a l’edificació
principal i el pati interior existent, passant de grau “C” a “A” .
Atesa la prescripció de la Comissió Insular relativa a la necessitat d’aclarir si s’assigna
algun grau de protecció de la zona del jardí i en el seu cas la delimitació física de
l’àmbit, i vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ben Jakober, en nom i representació de
la Fundació Yannick y Ben Jakober, amb data d’entrada en el Registre General
d’aquest Ajuntament de 9 de març de 2012, relativa a la modificació de l’àmbit de
protecció de la fitxa AC-41.
Vist l’informe, adjunt, emès per l’arquitecte municipal el 26 de març de 2012.
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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.- Sol·licitar a la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca
la modificació de l’àmbit establert a l’Acord d’incoació de l’expedient de Declaració de
Bé Catalogat de la Finca Sa Bassa Blanca, de conformitat amb la sol·licitud formulada
pel Sr. Ben Jakober, en nom i representació de la Fundació Yannick i Ben Jakober.
Segon.- Comunicar el present acord al representant de la Fundació Yannick i Ben
Jakober.
Alcúdia, 26 de març de 2012
El regidor delegat d’Urbanisme
Martí Ferrer Totxo”
La Comissió es dóna per assabentada i acorda elevar aquest punt a la consideració
del Ple de l'Ajuntament.”

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

5. Aprovació provisional de la modificació de la fitxa AI-1 “Fabrica de
tapissos Vidal” del Catàleg de protecció del patrimoni històric artístic de
les Normes Subsidiàries de planejament del terme municipal d’Alcúdia.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 27 d’abril de 2012, que a continuació es
transcriu:
“Aprovació provisional de la modificació de la fitxa AI-1 "Fàbrica de tapissos Vidal" del
Catàleg de protecció del patrimoni històric artístic de les Normes Subsidiàries de
planejament del terme municipal d'Alcúdia.
Després d’una sèrie d’explicacions per part del President de la Comissió, es dona
compte de la proposta d’acord següent:
"PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME
El Ple de la Corporació en sessió de 17 de novembre de 2011 va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació de la fitxa AI-1 “Fàbrica de tapissos
Vidal” del Catàleg de Protecció del Patrimoni de les Normes Subsidiàries de
Planejament d’Alcúdia, a la vista de la sol·licitud de l’entitat Almarsa Hosteleria SL.
En l’expedient consta la notificació de l’acord esmentat a l’entitat interessada així com
el certificat de la Secretaria de la Corporació relatiu al tràmit d’informació pública
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efectuat mitjançant anunci en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, en el BOIB núm.
184, de 08.12.2011, en el Diari de Balears de 10.12.2011 i a la web municipal, sense
que hi hagi constància que se n’hagin presentat al·legacions.
La modificació no es troba subjecta a avaluació ambiental estratègica atès l’acord de
29 de febrer d 2012 del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de no
subjecció donat que no generarà cap tipus d’incidència en el medi ambient.
Els serveis tècnics municipals han procedit a completar la descripció de la fitxa a la
vista de les consideracions exposades a l’informe de 10 de gener de 2012 emès amb
caràcter consultiu pels serveis tècnics de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca,
sense que en suposi una modificació substancial d’allò aprovat pel Ple de la
Corporació.
Vists els informes, adjunts, tècnic i jurídic, emesos el 3 d’abril i el 12 d’abril de 2012
respectivament.
Atès que la competència per acordar l’aprovació provisional 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 provisionalment la Modificació de la fitxa AI-1 ”Fàbrica de tapissos
Vidal” del Catàleg de protecció del patrimoni històric artístic de les Normes subsidiàries
de planejament del terme municipal d’Alcúdia, adjunta amb el present Acord.
Segon.- De conformitat amb l’apartat 3 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 l’apartat 5 c) d’aquest article, l’aprovació provisional determina
la pròrroga de la suspensió durant un any o fins a l’aprovació definitiva, de la tramitació
i atorgament de tota classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en
l’àmbit corresponent a la fitxa (Plaça Emperador Carles V,1).
Tercer.- Remetre el present acord acompanyat de còpia de l’expedient a la Comissió
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca per a la
seva aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 132 del Reial decret 2159/1978,
de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament Urbanístic.
Quart.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un dels
diaris de major difusió de l’illa, d’acord amb allò que disposa l’apartat 10 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.
Quint.- Que es notifiqui a l’entitat Almarsa Hosteleria, SL.
Alcúdia, 24 d’abril de 2012
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El regidor delegat d’Urbanisme
Martí Ferrer Totxo"
La Comissió es dóna per assabentada i acorda elevar aquest punt a la consideració
del Ple de l'Ajuntament.”.

No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen s’aprova per
unanimitat dels setze membres presents.
6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista demanant la retirada
del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral i que es presenti una reforma laboral pactada
amb els agents socials.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 27 d’abril de
2012, que a continuació es transcriu:
“Moció que presenta el Grup Municipal Socialista demanant la retirada del Reial Decret
Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i
que es presenti una reforma laboral pactada amb els agents socials.
El Sr. Pere J. Malondra Sánchez, representant del Grup Municipal PSIB-PSOE,
exposa la moció següent:
“El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Alcúdia sol·licita al Ple de l'Ajuntament
d'Alcúdia que insti al Govern d'Espanya a la retirada del Reial Decret-Llei 3/2012, de
10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i present una
reforma laboral pactada amb els agents socials.
D'acord amb el previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Alcúdia desitja
sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció:
Exposició de Motius
Les disposicions contingudes en el Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, aprovat pel Govern d'Espanya
tendran, en el cas que siguin aprovades per les Corts Generals, conseqüències molt
negatives sobre els drets dels treballadors.
1. La Reforma pretén que l'acomiadament sigui l'opció més fàcil perquè una empresa
millori la seva competitivitat. La reforma durà més atur: en un moment de recessió com
el qual estem vivint una reforma laboral com aquesta, solament serveix per facilitar i
abaratir l'acomiadament, per facilitar més la destrucció de llocs de treball, però no per
incentivar la contractació. A més està pensada per un Govern que manca d'una
agenda de reformes per impulsar el creixement. El Govern només té una agenda
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d'ajust, de triple ajust. Ajust pressupostari, ajust de rendes de treball (pujada de l'IRPF)
i ajust en els drets dels treballadors i treballadores.
2. La reforma suposa un retrocés dels drets dels treballadors perquè:
- Generalitza l'abaratiment de l'acomiadament a 20 dies, en vincular-la a una situació
habitual en el cicle recessiu de l'economia, com és la caiguda durant 3 trimestres dels
ingressos (independentment que els beneficis augmentin).
- Obre la porta a una rebaixa general dels sous sense necessitat d'acord. La reforma
laboral reforçarà el poder dels empresaris en les relacions de treball. Tindran més fàcil
modificar les condicions laborals fins al punt que podran baixar el sou als treballadors
sense necessitat d'acord simplement per raons de competitivitat o productivitat.
- Crea un nou contracte amb bonificacions que permet l'acomiadament lliure i gratuït
durant el primer any. Aquest contracte desvirtua completament el període de prova i
pot provocar una generalització de contractes formalment indefinits però que, en la
pràctica, no durin més d'un any o que acabin als tres anys quan finalitzin les
bonificacions.
- Obre el camí dels acomiadaments col·lectius en el sector públic. Aquesta reforma
afecta a un milió d'empleats públics, perquè no solament afecta als qui treballen en les
empreses públiques, sinó també al personal laboral contractat directament pels
ajuntaments, les comunitats autònomes o els propis ministeris.
3. La Reforma anul·la la capacitat de negociació dels sindicats per defensar els drets
dels treballadors.
Una gran reforma laboral necessita el pacte dels agents socials per ser garantia d'èxit.
La que ha presentat el Govern facilita que no s’apliqui el pactat als convenis.
S'estableix un procediment per saltar-se el que es disposa en els convenis similar,
però més fàcil, que el que es pot utilitzar per a l'acomiadament per causes
econòmiques. Suprimeix l'autorització de l'autoritat laboral dels expedients de
regulació d'ocupació (ERE), amb el que es redueix seriosament la capacitat dels
sindicats a l'hora de negociar i s'assumeix un risc afegit de judicialització de les
relacions laborals.
En definitiva, la Reforma laboral no ve a resoldre la greu crisi que sofreix l'economia
espanyola i no va a rebaixar l'alta taxa d'atur existent. El que sí suposarà és una
degradació de les condicions de treball, un empobriment de la població i un atac a la
cohesió social.
La reforma proposada ve a derivar en increment del nombre d'acomiadaments i
rebaixes en els sous dels treballadors que afectarà molt negativament al consum de
les famílies, deprimirà la demanda interna i en conseqüència produirà disminucions del
Producte Interior Brut que al seu torn suposarà més desocupació.
La reforma és ineficaç, des de la perspectiva de l'ocupació, perquè afavoreix
l'acomiadament i amb això l'augment de la desocupació. És injusta, perquè els
treballadors perden drets i perquè dóna tot el poder als empresaris sobre els
treballadors creant a més inseguretat en els treballadors.
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Sobre la base de tot l'anterior, l'Ajuntament d'Alcúdia:
1. El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Alcúdia insta al Govern d'Espanya a presentar al
Congrés dels Diputats un projecte de llei alternatiu i pactat amb els agents socials i les
forces polítiques que tingui com a objectiu la creació d'ocupació de qualitat i l'estabilitat
en l'ocupació.
2. El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Alcúdia donarà trasllat de la present Moció al
President del Govern, a la Ministra d'Ocupació, al President del Congrés dels Diputats,
als/les Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i als/les
representants dels agents socials.
Pere Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.

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 aquesta reforma
laboral acaba amb els drets adquirits pels treballadors en els darrers trenta-cinc
anys i que no ha estat pactada ni amb els sindicats ni amb els agents socials.
També assenyala que les reformes del Govern de la Nació no estan sent
eficaces i que l’atur segueix augmentant.
La Sra. Batlessa respon que el Govern de la Nació, elegit democràticament,
està assentant les bases per sortir de la recessió, una sèrie de reformes els
resultat de les quals no es pot veure a curt termini. L’Equip de Govern entén
que la moció presentada supera las competències municipals i que aquests
temes d’alta política corresponen al Congrés dels Diputats.
Passats a votació, es dona un primer empat, amb vuit vots a favor (PSOE i CxI)
i vuit en contra (PP i Sra. Carme García). Se sotmet la proposta a nova votació;
es repeteix l’empat amb idèntic resultat; i per això la moció no s’aprova, atès
que el vot de qualitat de la Sra. Batlessa està en contra.

7. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista contra les retallades
en educació efectuades pel Govern de les Illes Balears,

Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 27 d’abril de
2012, que a continuació es transcriu:
“Moció que presenta el Grup Municipal Socialista contra les retallades en educació
efectuades pel Govern de les Illes Balears.
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El Sr. Pere J. Malondra Sánchez, representant del Grup Municipal PSIB-PSOE,
exposa la moció següent:
“CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ EFECTUADES PEL GOVERN DE LES
ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En les darreres setmanes, les Illes Balears són l’escenari d’una creixent tensió social
degut a les retallades que està aplicant el Govern de els Illes Balears, en l’àmbit de
l’educació pública de la nostra Comunitat Autònoma.
Aquests fets han provocat protestes, mobilitzacions i manifestacions a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, per garantir una educació pública i de qualitat. Una
educació que segueixi sent un dels pilars per garantir el futur, el creixement i el
benestar dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. Una situació que afecta
molt directament els municipis de totes les Illes.
Un futur que de forma manifesta està en perill degut a la manca d’un pressupost
adequat a les necessitats educatives, i que ha provocat fonamentalment una baixada
en la qualitat educativa que afecta sobretot en la manca de personal docent i en la
retallada de les prestacions i els serveis bàsics que donen els centres.
Una situació que es produeix en un marc en el que l’educació havia de ser un dels
pilars del govern del president José Ramón Bauzá, que va dir en el seu discurs
d’investidura que aquesta legislatura seria la de les “autopistes de l’educació”.
Concretament, i des del canvi de govern a les Illes Balears, tots aquells centres el
manteniment dels quals depenia directament de la conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats han tingut moltes dificultats per cobrar la dotació econòmica que els
corresponia per pagar les despeses de manteniment, subministraments i material
didàctic.
Actualment ja s’ha arribat a tal punt que hi ha classes sense calefacció en el mes de
gener, a les quals el professorat i l’alumnat hi han d’assistir amb els abrics dins l’aula.
Així mateix, els professors i professores i l’alumnat han de fer les fotocòpies a la seva
casa o aportar els fulls de paper necessari.
Per a l’any 2012 això es veurà agreujat si es compleix l’avís de la conselleria als
centres -tant de primària com de secundària- de que aquestes dotacions es veuran
disminuïdes entre un 20 i un 30 %.
Tota aquesta situació, absolutament precària i més pròpia de mitjans del segle XX, és
intolerable en una societat moderna, avançada i que té l’educació com a una prioritat.
Per altra banda, els pressuposts de la Comunitat Autònoma de 2012 ja han posat en
evidència que les partides referents a les dotacions econòmiques dels centres no
estan suficientment dotades.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Alcúdia presenta per a la
seva consideració i acceptació pel Ple Municipal d’aquesta corporació la següent
proposta d’ACORD:
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- L’Ajuntament d’Alcúdia insta el Govern de les Illes Balears a regularitzar els
pagaments de les dotacions econòmiques de subministrament i manteniment dels
centres de secundària pendents de l’exercici 2011.
- L’Ajuntament d’Alcúdia insta el Govern de les Illes Balears a assegurar les partides
pressupostàries per garantir les dotacions econòmiques de subministrament i
manteniment dels centres de primària i secundària.
Pere Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal del PSOE.”.
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. Vallori per analitzar les recents reformes
que en matèria d’educació ha duit a terme el Govern de les Illes Balears.
Presentan aquesta moció com a solució davant les mancances que actualment
diu pateixen els instituts i centres de primària. Apostan per invertir en aquesta
matèria per tal d’evitar que en un futur tinguem una educació de dues
velocitats, una pels qui tenen doblers i una altra pels qui no en tenen.
Seguidament intervé el Sr. Llompart per donar el seu suport a aquesta moció,
defensant que educació i sanitat, pilars bàsics de l’Estat del benestar, no
s’haurien de tocar. Defensa que, malgrat aquestes siguin qüestions d’alta
política, ens afecten com a municipi i l’Ajuntament se n’ha de preocupar.
La Sra. Batlessa respon que aquestes reformes formen part del pla d’ajust que
ha hagut de fer el Govern per mor de la situació econòmica actual i que obliga
a dur a terme accions que no agraden, però que son necessàries. En qualsevol
cas, per l’Ajuntament l’educació és prioritària i les reformes efectuades són
competència del Govern de les Illes Balears. També manifesta que l’Equip de
Govern votarà en contra d’aquesta moció.
Finalment, el Sr. Vallori demana la paraula per assenyalar que aquestes
reformes no figuraven al programa electoral del Partit Popular.
Passats a votació, es dóna un primer empat, amb vuit vots a favor (PSOE i CxI)
i vuit en contra (PP i Sra. Carme García). Se sotmet la proposta a nova votació;
es repeteix l’empat amb idèntic resultat; i per això la moció no s’aprova, atès
que el vot de qualitat de la Sra. Batlessa està en contra.

8. Moció que presenten els Grups Municipals PSIB-PSOE i CxI perquè es
pengi un llaç de grans proporcions a la Casa Consistorial, com a adhesió
a la campanya “Enllaçats pel Català”.
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Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’assumptes Socioculturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 27 d’abril de
2012, que a continuació es transcriu:
“Moció que presenten els Grups Municipals PSIB-PSOE i CxI perquè es pengi un llaç
de grans proporcions a la Casa Consistorial, com a adhesió a la campanya “Enllaçats
pel Català”.
El Sr. Pere J. Malondra Sánchez, representant del Grup Municipal PSIB-PSOE; i el Sr.
Miquel A. Llompart Hernández, representant del Grup Municipal CxI, exposen la moció
següent:
“Com a conseqüència de la campanya de sensibilització provocada pel Govern de les
Illes Balears sobre l'eliminació del requisit d’acreditació del coneixement del català per
a l’accés i provisió de llocs de feina a l’Administració autonòmica pensam que els
ajuntaments, com a primers representats del poble, hem de ser sensibles davant
aquest fet, tal com ja varem aprovar a diverses mocions i propostes presentades i
aprovades per aquesta corporació.
Són moltes les entitats, col·legis i institucions que han iniciat una campanya
anomenada “Enllaçats pel Català”. Els llaços són un símbol de coherència per
reivindicar o per conscienciar-nos davant temes com la pau, la no violència, la sida,
l’ecologia, els drets de la dona, la igualtat, etc. com s'ha fet en diverses ocasions en
aquest ajuntament.
Per qüestions històriques que provenen del moment que formàvem part de la corona
catalano aragonesa, tenim una herència iconogràfica i simbòlica representada per les
quatre barres que són, per damunt de tot, un símbol que forma part de la nostra
personalitat i ens identifica com a poble, la nostra llengua.
La decisió de posar els llaços és una decisió plenament democràtica, que no va
contra ningú i que està emparada pel principi constitucional de la llibertat d’expressió,
que és un dret fonamental, recollit a l’article 20 de la Constitució del 1978.
Amb tot el que respecte i estimació que ens mereix la llibertat d'expressió volem
proposar el següent
ACORD
1.- L'Ajuntament d’Alcúdia, mentre no s'hagi resolt de manera convenient la present
problemàtica, penjarà un llaç de grans proporcions a la Casa Consistorial.
Pere Josep Malondra Sánchez

Miquel Àngel Llompart Hernández

Portaveu del Grup Municipal Socialista

Portaveu del Grup Municipal de CxI”

La cormissió 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 aquesta és una
proposta més per defensar la nostra llengua de les reformes del Govern de les
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Illes Balears. Aquest llaç seria una mostra clara de la iniciativa de l’Ajuntament
en la defensa del català.
Seguidament el Sr. Malondra critica que la Sra. Garcia no hagi votat a favor de
les anteriors mocions presentades en aquest Ple, posant en dubte la seva
ideologia política.
Davant d’aquesta crítica intervé la Sra. Batlessa per demanar al Sr. Malondra
que continuï exposant la seva moció, evitant al·lusions personals.
El Sr. Malondra continua amb la seva exposició per concloure que el seu partit
sempre defensarà qualsevol iniciativa per protegir el català i insta al Govern
que s’hi adhereixi.
A continuació demana la paraula el Sr. Llompart per dir que la moció s’explica
per si mateixa i que les consideracions personals abans esmentades no són
tals, sinó consideracions polítiques qüestionables segons la ideologia de cada
partit. Entén que no es tracta d’entrar en consideracions personals, si no de
qüestions polítiques i, per tant, demanar que no s’entri en aquestes qüestions
és tant com llevar la paraula.
La Sra. Batlessa demana al Sr. Llompart que es centri en defensar la seva
moció.
El Sr. Llompart declara que la Sra. Batlessa no deixa xerrar de política en els
Plens i li lleva la paraula.
La Sra. Batlessa respon que això no ho ha dit ella, si no el Sr. Llompart, i que
no ha retirat la paraula a ningú.
El Sr. Llompart reitera que no es tracta de qüestions personals, sinó de
qüestions polítiques i d’ideologia.
Seguidament pren la paraula la Sra. Garcia. Manifesta que, si la Sra. Batlessa
no té inconvenient, el Sr. Malondra pot fer les al·lusions personals que vulgui
fer, ara o en el torn de precs i preguntes.
La Sra. Batlessa respon que el Sr. Malondra pot fer aquestes consideracions al
torn de precs i preguntes per què siguin respostes per la Sra. Garcia.
A continuació la Sra. Garcia manifesta que la seva postura davant aquesta
moció serà la mateixa que en les anteriors pel que fa a la defensa de la llengua
catalana, és a dir, votar a favor.
Per altra banda, la Sra. Garcia exposa que es té constància en aquest
Ajuntament d’una contractació laboral, durant els anteriors governs, d’una
persona que no tenia i no té el nivell de català exigit legalment. Entén que si
hem d’esser conseqüents ara també ho havíem d’esser abans.
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El Sr. Malondra respon que creu saber a quina contractació s’està referint i que
és la única persona contractada durant els vuits anys que va estar al Govern
que no tenia el català, justificant-ho perquè es tractava d’un/a treballador/a de
Sanitat que es va contractar a través del SOIB, que era urgent, que era l’única
persona disponible i que a l’Ajuntament no hi havia borsa de feina. Prega a la
Sra. Batlessa que al pròxim Ple es duguin els informes tècnics que aclareixin
como es va contractar aquest/a treballador/a.
La Sra. Garcia exposa que dos mesos després de la contractació en qüestió es
va constituir una borsa de feina, de la qual va queda exclosa la persona
contractada a través del SOIB, per manca de titulació professional i del nivell de
català exigit.
El Sr. Malondra reitera les raons per les quals es va dur a terme aquesta
contractació i que, en qualsevol cas, espera els informes tècnics.
Seguidament, la Sra. Batlessa demana fer una petita reflexió a instàncies de
l’Equip de Govern, pel que fa a la proposta de penjar el llaç. La Casa
Consistorial és la casa de tothom i si els que presenten la moció defensen que
els llaços són un símbol de coherència per reivindicar i conscienciar-nos de
temes com la pau, ecologia, drets de la dona, etc., és a dir, temes compartits
per tota la població, el llaç proposat pot no representar tots els ciutadans, per
tenir connotacions polítiques específiques. Entén que la Casa Consistorial, com
a casa de tots, ha de reflectir el sentiment de tots i, per tant, per no ferir
sensibilitats, manifesta que l’Equip de Govern votarà en contra de la moció,
respectant sempre el dret individual de cada ciutadà per manifestar lliurement
allò que sent.
El Sr. Malondra demana la paraula per exposar que entén que ningú pot estar
en contra de la seva pròpia llengua, que aquest moviment neix de la societat i
no dels partits polítics; i que en cap cas suposa faltar al respecte a ningú.
La Sra. Batlessa reitera que l’Ajuntament ha de reflectir el sentiment de tothom i
que hi ha gent que, estimant igualment la llengua catalana, confia en les
reformes que du a terme el Govern de les Illes Balears i, per tant, no té per què
estar d’acord amb aquests moviments. Novament recorda que cadascú es lliure
de manifestar els seus sentiments.
Finalment, el Sr. Llompart demana la paraula per dir que política es
posicionament i que la postura que defensa l’Equip de Govern no és
posicionar-se.
La Sra. Batlessa recorda el dia de la vaga, on els regidors de CxI varen
romandre a la sessió plenària al·legant que hi havia persones del seu partit que
hi donaven suport i d’altres no, i els del PSIB-PSOE varen abandonar la Sala.
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Així, respectant les diverses postures, reitera que la de l’Equip de Govern és no
penjar el llaç per considerar que no representa el sentiment de tothom.
Passats a votació la moció s’aprova amb els nou vots favorables dels membres
dels grups municipals de CxI, PSOE i la regidora no adscrita Sra. Carme
García, i els set vots en contra dels del Partit Popular.

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. 312/2012 data 9 de març de
2012, fins al núm. 543/2012, de data 2 de maig de 2012.
La Corporació se’n dóna per assabentada.

2. Donar compte Aprovació Liquidació Pressupost 2011.
Conformement amb allò que preveu l’article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, el regidor delegat d’Hisenda, Sr. Juan Luis González Gomila, ret compte
de la liquidació de l’exercici de 2011 que s’ha aprovat mitjançat la Resolució de
Batlia núm. 303, de 8 de març de 2012.
El Sr. Llompart assenyala que, ara que disposen d’aquesta informació,
aprofitaran per estudiar-la be i tractaran aquest tema al proper Ple.
La Corporació se’n dóna per assabentada.

3. Precs i preguntes

Grup municipal de Convergència per les Illes
1) El Sr. Domingo Bonnín exposa que, entre d’altres, el mes de gener va
demanar una sèrie de còpies de factures i una relació de contractes de
l’Ajuntament i que encara no li han estat entregades. Entén que com que
l’Equip de Govern demana que l’oposició s’informi abans de venir als plenaris,
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prega que es faci entrega de la informació que es demana en un temps
prudencial.
R (Sr. Juan González): Deman disculpes i se us farà arribar aquesta
informació.
2) El sr. Bonnín diu que espera que sigui abans del proper plenari i
seguidament fa la seva segona pregunta. Demana sobre la situació de les
obres de la depuradora.
R (Sr. González): A causa de la manca d’inversions durant molts d’anys la
situació de la depuradora i el clavegueram és crítica. Actualment estam
pendents de que es signi un crèdit per escometre les obres de la depuradora.
Vull recordar que, al igual que el Govern Balear, els Ajuntaments tenen un límit
de crèdit i que ja s’ha disposat d’aquest límit.
El Sr. Bonnín dedueix que aquest estiu no es farà cap millora a la depuradora i
demanda que l’Equip de Govern insisteixi, ja que el temps va passant i el
problema no es soluciona.
R (Sr. González): Així ho fa l’Equip de Govern i, en qualsevol cas, les obres
necessàries, una vegada iniciades, durarien uns dos anys. Durant els anteriors
governs, quan era viable, s’haurien d’haver duit a terme aquestes inversions,
no només en la depuradora, sinó també al clavegueram.
3) La Sra. Oneto demana quina és la voluntat política de l’Equip de Govern pel
que fa al tractament terciari.
R (Sr. Gonzàlez): La voluntat política és total, però com ja s’ha dit, el problema
és econòmic. El problema deriva d’un clavegueram antic que rep filtracions
d’aigua marina i que, sigui a través de reparacions o mitjançant la instal·lació
d’una planta d’osmosi, estam parlant de grans inversions, cosa que a més a
més implicaria pujar el cost de l’aigua tractada. L’Equip de Govern es planteja
que l’Ajuntament faci front a aquestes despeses, però evidentment és una
solució complicada a curt termini. En qualsevol cas es mirarà de tapar forats,
amb una campanya de tractament de pous, per intentar baixar el nivell de sal.
La Sra. Oneto demana si es tracta d’adquirir una planta d’osmosi o de posar en
marxa una planta d’un poble proper.
R (Sr. González): S’estudien totes les opcions i evidentment la posada en
marxa de la planta de Muro és una d’aquestes. Consultats els tècnics la
conclusió és, no només l’elevat cost, sinó el dubte de si realment funcionaria, ja
que du molts d’anys aturada i, per tant, es va descartar.
La Sra. Oneto exposa que el tractament terciari, a més de per a reg, pot tenir
altres usos, com per fer net els carrers, als inodors, etc.
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R (Sr González): No es pot donar aigua a un nivell superior al 3% i si s’utilitza
per a reg estaríem contaminant els aqüífers. Quant a la viabilitat que es faci
servir per als inodors, només els hotels que tinguin una doble via d’aigua
podrien fer-la servir. Per tant, no podem donar aigua selectivament, o es dóna o
no es dóna. Com que per Llei no podem donar aigua a més del 3% no la
donam.
La Sra. Oneto demana si la planta funciona.
R (Sr. González): Sí, però només a afectes del seu manteniment.
4) El Sr. Cantalapiedra demana sobre la modificació de l’Ordenança reguladora
de la taxa de residus per poder aplicar-la al mercat del Moll.
R (Sra. García): S’estudia la viabilitat d’eximir d’aquesta taxa durant aquest
primer any als mercaders com a mesura de foment per impulsar la implantació
d’aquest mercat i, en qualsevol cas, s’han compromès a retirar ells mateixos els
residus.
El Sr. Cantalapiedra demana que les coses es facin bé, amb previsió, ja que
abans de posar en marxa aquest mercat s’haurien d’haver fet les corresponents
modificacions a les ordenances fiscals.
5) El Sr. Llompart manifesta la seva voluntat de fer una sèrie d’aportacions.
Exposa, quant a la posada en marxa de les retransmissions dels plenaris per
internet, que fa dotze anys no és va fer perquè no era viable. Assenyala que el
més important es que l’Equip de Govern no vol fer aquestes retransmissions i
considera que és un atemptat a la transparència i la llibertat d’expressió.
Seguidament, fent referència a la contractació d’una treballadora sense el nivell
de català, entén que el procediment finalment va esser l’adequat i que treure
aquesta qüestió no és més que desviar l’atenció, perquè hi ha temes més
importants, com la d’una zona verda que actualment no te cap rendiment, com
sí tenia abans.
La Sra. Batlessa intervé per demanar al Sr. Llompart que es centri a fer un prec
o una pregunta.
El Sr. Llompart demana què té més importància, parlar de la contractació d’una
treballadora sense el nivell de català exigit o de l’aprofitament d’una zona
verda.
R (Sra. Garcia): Tot té la seva importància i, quant a la zona verda, és un tema
que contestarà la Batlessa. Pel que fa a la contractació de la treballadora sense
català, pot contestar ella, demanant al Sr. Llompart si li pareix bé.
El Sr. Llompart respon que no.
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La Sra. Batlessa intervé novament per demanar al Sr. Llompart que concreti el
seu prec o pregunta i que es tranquil·litzi. Recorda que, com es va dir al darrer
plenari, el tema de la zona verda està en vies de resolució i que l’argumentació
de la Sra. Garcia ja ha estat prou exposada anteriorment.
La Sra. García torna a repetir que, malgrat que es va constituir una borsa de
feina, de la qual va queda exclosa la treballadora sense nivell de català,
aquesta segueix contractada des de fa cinc anys.
La Sra. Batlessa demana que es passi a un altre prec o pregunta.
El Sr. Llompart respon que no i diu entendre que la Sra. Garcia és un partit
polític en aquest Plenari.
La Sra. Batlessa respon que està equivocat, que la Sra. Garcia és un membre
de l’Equip de Govern i prega al Sr. Llompart que concreti el seu prec o
pregunta.
6) El Sr. Llompart demana si els banys de la peixateria seran públics.
R (Sra. Garcia): Sí.
El Sr. Llompart recorda que es va rebre una subvenció de la Conselleria de
Comerç per arreglar la peixateria, amb l’objectiu d’arreglar l’edifici i donar-li una
utilitat. Si bé és cert que la llei obliga que en tota edificació es facin uns banys,
entén que, si són públics, difícilment podran assumir tota la gent els dies de
mercat. Seguidament demana si la peixateria ho serà i si es té clar quin ús se li
donarà i si s’obrirà.
R (Sra. García): Sí que es té clar el que serà. Hem de recordar que la
subvenció és amb fons europeus i, com que es va demanar per fer banys
públics, necessariament s’han de fer públics, perquè de no fer-los-hi s’haurien
de tornar els doblers.
El Sr. Llompart demana si els dies de mercat també romandran oberts. Posa en
dubte si podran assumir tanta de gent.
R (Sra. García): Sí, perquè independentment que pugui o no assumir tanta de
gent, aquesta era una condició per rebre la subvenció. En qualsevol cas, serà
millor que ara, que no n’hi ha cap.
Grup municipal Socialista
1) Seguidament intervé el Sr. Malondra, que abans de tot dóna ànims al Sr.
Mateu Salort, que no ha pogut assistir per problemes de salut.
R (Sra. Batlessa): T’ho agraïm i així li traslladarem.
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El Sr. Malondra fa un prec referit al destí de la peixateria. Considera que, ja que
l’actual ubicació del Jutjat de Pau no és el més idoni, es podria traslladar a
l’edifici de la peixateria, que té millor accés per als minusvàlids.
R (Sra. Batlessa): Es recollirà aquest prec.
El Sr. Malondra, referint-se a la viabilitat que els banys de la peixateria siguin
públics, considera que potser seria millor que fossin d’ús exclusiu per als
mercaders, ja que, en definitiva, són els que romanen més hores en aquest
espai i, per tant, tenen major necessitat de disposar d’uns banys.
R (Sra. García): Pel que fa a la reubicació del Jutjat de Pau a l’edifici de la
peixateria, és una opció, si bé l’Equip de Govern n’estudia d’altres. Quant a la
possible limitació de l’ús dels banys als mercaders, consider que és inviable, ja
que hi hauria mercaders que tindrien aquests banys molt a prop, mentre que
d’altres no els emprarien perquè els queda molt lluny.
2) El Sr. Malondra demana com és que encara no s’ha convocat cap consell
escolar municipal.
R (Sra. Amer): El darrer va esser el mes de gener de 2010 i es té previst
convocar el proper d’aquí a poc temps.
3) El Sr. Malondra prega que al proper Ple es pugui parlar de com ha anat el
Consell Escolar. Seguidament demana pel Bastió de Santa Maria.
R (Sra. Batlessa): S’han fet uns informes, un estudi i unes conclusions a la
vostra disposició a l’Àrea de Patrimoni. Ara es tracta de definir, tant per part del
Consell de Mallorca com de l’Ajuntament, quin serà el projecte més adequat
per aixecar-lo i, en qualsevol cas, dur-ho a terme al més aviat possible. D’altra
banda s’estudia demanar responsabilitats.
El Sr. Malondra prega que l’Equip de Govern els tingui informats.
R (Sra. Batlessa): En tot moment s’informarà.
4) El Sr. Malondra demana què va passar amb uns mercaders que es varen
enfadar perquè varen sol·licitar un lloc a la fira nàutica i de la sípia per vendre la
seva artesania i no els el va donar.
R (Sra. Garcia): Si bé al diari es va publicar que un grup d’artesans s’havia
queixat, no existeix cap grup d’artesans a Alcúdia. Els que són, són molt pocs.
Les persones que es queixaren no eren artesans, sino venedors que ja tenen
un lloc al mercat. Com que aquesta fira era nàutica, de gastronomia i
d’artesania, se’ls va denegar la sol·licitud, ja que es donà preferència als
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artesans, recordant que aquests no poden competir amb els preus dels
venedors.
5) El Sr. Malondra recorda una moció que es va retirar de l’ordre del dia en un
anterior Plenari referent a les retallades de l’Hospital d’Inca. Manifesta que
esperava canvis en la política del Govern Balear però que veu que s’estan
tancant hospitals. Per això anuncia que el seu grup presentarà una nova moció
més completa.
R (Sra. Batlessa): Hem de recordar que es va retirar la moció en espera que
s’emetés un informe per la Conselleria de Salut que especificàs els canvis que
s’havien fet a l’Hospital d’Inca. Ara per ara estam pendents de rebre aquest
informe.
El Sr. Malondra prega que tot d’una que es rebi l’informe que li donin trasllat.
R (Sra. Batlessa): Així es farà.
6) El Sr. Malondra, després de recordar les actuacions de l’anterior Equip de
Govern, pel que fa al tractament d’aigua terciària, demana quines són les
actuacions politiques de l’actual Equip de Govern per posar-ho en marxa, tenint
en compte el romanent de Tresoreria posat de manifest amb la liquidació del
pressupost 2011.
R (Sr. González): Pel que fa al tema de la liquidació del pressupost, es discutirà
a un altre ple, juntament amb el Compte General. Aquest romanent és el fruit
de la feina que ha fet aquest Equip de Govern, ajustant el Pressupost per a
2012 i aconseguint aquest superàvit. S’ha evitat així no haver de fer el Pla
d’Ajust del RD 4/2012 i, en definitiva, evitant tenir que pagar interessos. Pel que
fa a les actuacions polítiques, el Sr. González recorda que el projecte presentat
per l’anterior Equip de Govern va esser denegat.
El Sr. Malondra recorda que el que demana és que, si hi ha superàvit, per què
no s’arregla el clavegueram i es posa en marxa la planta de depuració terciària.
R (Sr. González): No es considera el moment més oportú per dur a terme una
despesa tan grossa. Els deu milions de superàvit no són en metàl·lic. Si en
qualque moment es tingués un excés pressupostari és una de les inversions
que es podrien dur a terme. D’altra banda, no té sentit la moció presentada per
l’oposició, ja que, com que no s’hagut de fer pla d’ajust no s’han de pagar
interessos.
El Sr. Malondra diu que l’actual Equip de Govern va trobar una bona situació
econòmica a l’Ajuntament,
R (Sr. Gonzalez): Ens varen trobar un deute de denou milions d’euros.
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El Sr. Malondra discrepa d’aquesta afirmació.
R (Sr. González): Ja s’ha parlat massa vegades d’aquest tema. Ja es va
demostrar que el deute era aquest i encara no s’ha demostrat el contrari. Torn
a recordar que els doblers que es varen rebre d’IVA es varen destinar a pagar
els proveïdors i considera encertada aquesta decisió, ja que no ha estat
necessari fer el pla d’ajust. Ara la situació es bona, tot i que hagut de fer un
gran esforç per ajustar el pressupost. Els denou milions d’euros els va gastar
l’anterior govern i ara els ha hagut de pagar l’actual Equip de Govern.
El Sr. Malondra diu que els plans d’ingressos els va deixar fets l’anterior Equip
de Govern i que l’actual no ha fet res per a cobrar els crèdits contra el Govern
Balear. Diu que si hi ha quatre milions al banc els doblers no poden esser una
excusa. També diu que s’han de reclamar els interessos dels doblers que el
Govern Balear deu a l’Ajuntament.
R (Sr. González): Els doblers que té l’Ajuntament no es poden gastar en
qualsevol cosa, sinó que s’han de destinar a les despeses de l’Ajuntament:
pagar les nòmines, pagar els proveïdors, pagar els bancs...
El Sr. Malondra diu que, tenint en compte les inversions que ja es varen fer per
a la depuració terciària, no li val que el Sr. González digui que no hi ha doblers
per arreglar aquest tema, sent una responsabilitat de l’Equip de Govern.
R (Sr. González): El deute que es va arribar a tenir amb “TIRME” derivà del fet
que l’anterior Equip de Govern es gastava els doblers en altres coses, gastant
més del que es tenia pressupostat. Mantenir aquest deute hagués suposat
pagar una considerable part d’interessos. A través d’un conveni es va
aconseguir una condonació de 600.000 € d’interessos i amb aquests doblers
s’hagués pogut fer la planta d’osmosi. Torn a repetir que els doblers de que
disposa l’Ajuntament són per pagar i no per fer Inversions no pressupostades.
La situació econòmica actual és molt diferent a la d’anys anteriors, quan
realment s’haurien d’haver fet aquestes inversions. Si el Govern Balear no pot
pagar el deute amb l’Ajuntament és gràcies als governs socialistes. Recorda el
Sr. Malondra si durant l’anterior govern es va fer res en depuració terciària?
El Sr. Malondra respon que no, perquè no hi havia aquest problema.
R (Sr. González): Precisament perquè no es va fer res llavors ara tenim el
problema.
La Sra. Batlessa intervé per considerar que ja s’ha debatut prou sobre aquest
tema. Demana al Sr. Malondra si vol fer alguna pregunta més.
El Sra. Malondra diu que ell sempre respectarà la decisió de la Sra. Batlessa de
tancar els plens.
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La Sra. Batlessa torna a demanar al Sr. Malondra si vol fer alguna pregunta
més.
El Sr. Malondra demana que es faci constar en acta que s’ha sentit coartat en
la seva intervenció.
La Sra. Batlessa torna a demanar si qualcú vol fer una altra pregunta i, vist que
ningú no formula d’altra, dóna per tancada la sessió.

.../...

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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