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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 3 DE
MARÇ DE 2011
Data: 03/03/2011
Hora començament: 20,00 h.
Hora acabament: 20,40 h.
Lloc: Sala de sessions.

Assistents:

Batle:

Miquel A. Llompart Hernández

Tinents-Batles :

Pere J. Malondra Sánchez
Joana Maria Bennàssar Serra
Guadalupe Alaminos García
Domingo Bonnin Daniel

Regidors:

Jaume Moragues Fuster
Margalida Jaume Villalonga
Josep Viver Salort
Catalina Juan Pericàs
Sebastià Sánchez Riera
Joan Gaspar Vallori Guayta
Coloma Terrasa Ventayol
Laura Serra Martín
Juan Luís González Gomila
Mateu Salort Bonafé
Gaspar Vera Mills

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Nicolau Conti Fuster

Ordre del dia:

I. Part resolutòria
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
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2. Aprovació inicial de la fitxa EE-76 (Restes antic Llatzaret) del catàleg de protecció
del patrimoni d’Alcúdia.
3. Proposta de denominació de Sa Pilota per a la nova escola municipal d’educació
infantil.
4. Aprovació del Pla Municipal de Joventut d’Alcúdia (2011-2014).
5. Moció de suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial
de la UNESCO.

II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.
1. Decrets de Batlia.
2. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:

Abans d’entrar en la part resolutòria de la sessió el Sr. Batle cedeix la paraula a la
Segona Tinent de Batle, Sra. Joana Maria Bennàssar, la qual dóna compte que
mitjançant escrit presentat avui mateix en el registre general de la corporació s’ha
constituït un nou grup municipal anomenat “Convergència per les Illes” , integrat pels
membres que formaven l’anterior grup municipal d’Unió Mallorquina, com a
conseqüència del procediment de dissolució en el que es troba actualment sotmès la
formació política per la qual varen concorre en les passades eleccions municipals.
Conclou la intervenció el Sr. Batle explicant que el nou grup substituirà l’anterior en les
mateixes representacions que tenia assignades, i que la Sra. Bennàssar continuarà sent la
seva portaveu.

I. PART RESOLUTÒRIA
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, el Sr. Batle 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 21 de gener de 2011 i que s’ha repartit
oportunament amb la convocatòria.
Vist que no n’hi cap s’aprova per unanimitat.
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2. Aprovació inicial de la fitxa EE-76 (Restes antic Llatzaret) del catàleg de
protecció del patrimoni d’Alcúdia.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme, de data 25 de febrer de 2011, que a continuació es transcriu:
“Aprovació inicial de la fitxa EE-76 (Restes antic Llatzaret) del catàleg de
protecció del patrimoni d’Alcúdia.

Després d’unes succintes explicacions per part de la tècnica municipal de patrimoni es
dóna compte de la proposta d’acord següent:

“PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT DE LA COMISSIÓ DE PLANEJAMENT I
URBANISME

ATÈS que situats en el Port d’Alcúdia, entre el carrer Gabriel Roca i el Camí d’Aucanada,
coincidint amb l’actualitat amb l’edificació reformada d’un habitatge d’estil popular, s’hi troben
uns restes d’edificació construïda a finals del segle XVIII (entre els anys 1786 i 1799), on
antigament s’hi ubicaba l’antic “Llatzeret”, o lloc on antigament es destinada a complir la
reglamentària quarentena de persones i mercaderies procedents de zones epidèmiques.

ATÈS que en data 27-FEB-08, com a resposta del Departament de Cultura i Patrimoni del
Consell de Mallorca, a la sol·licitud (presentada el 7-FEB-08 per l’Associació Cultural Amics
de n’Agustina fundada, amb l’objecte de defensar i conservar el patrimoni municipal del Moll
d’Alcúdia) d’inclusió de l’esmentat edifici en el Catàleg de Protecció del Patrimoni històric i
artístic del terme municipal, l’esmentat Departament Insular va emetre informe de
complimentació de prescripcions de l’esmentat Catàleg, on establia, que al tractar-se d’una
competència municipal, calia que l’Associació presentàs la sol·licitud directament a
l’Ajuntament, ja que en aquells moments la corporació municipal tramitava la complimentació
de les prescripcions imposades pel Consell de Mallorca al repetit Catàleg.

ATÈS que en compliment de l’esmentat informe del Consell, en data 18-MAR-08 la repetida
Associació presenta a l’ajuntament (escrit R.E. núm. 2515) l’adient sol·licitud demanant la
inclusió de l’antic edifici de “Llatzeret” o “La Quarentena” a l’esmentat Catàleg.

ATÈS que un cop complimentades les prescripcions imposades per la CIOTUPH a l’acord de
l’1-FEB-07 (BOIB núm. 33, de 03-03-07) d’aprovació del Catàleg de Protecció del patrimoni
històric i artístic del terme municipal, per part dels serveis Tècnics Municipals de Patrimoni
s’ha recopilat la informació necessària per a dur a terme la redacció i tramitació de la fitxa EE
76 del Catàleg del Patrimoni històric i artístic per a garantir la protecció amb el grau de
protecció “S” pel que fa als restes de l’antic “Llatzeret” o “La Quarentena”.
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ATÈS l’informe tècnic lliurat per part de l’arquitecte municipal en data 23-FEB-11, el qual,
transcrit textualment, diu així:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
ASSUMPTE: APROVACIÓ INICIAL DE L’AMPLIACIÓ DEL CATÀLEG
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI D’ALCÚDIA AMB LA FITXA EE 76.

DE

A proposta de la Tècnica de Patrimoni i com a conseqüència de la sol·licitud del Sr. Domingo
Pons com a president de l’associació cultural “Amics de n’Agustina” (N.R. 2515, de 18.03.08) i
de l’escrit del Consell de Mallorca de 27 de febrer de 2008), s’introdueix una nova fitxa en el
Catàleg de protecció del patrimoni d’Alcúdia amb la clau: EE 76 als efectes de protegir les
restes de l’antic Llatzaret, actualment integrats en una edificació de caràcter particular.
A aquests efectes procedeix l’aprovació inicial de la referida fitxa, així com la seva publicació i
obertura d’un període d’informació pública d’1 mes, amb efectes suspensius de les llicències en
l’àmbit de la mateixa d’acord amb les condicions establides en l’article 7 bis de la Llei 4/2008,
de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes
Balears.
Per tot l’anterior, la mateixa s’informa favorablement als efectes anteriorment assenyalats.
Alcúdia a 23 de febrer de 2011.- Fdo. Antonio Ramis Ramos; ARQUITECTE MUNICIPAL.”

ATÈS l’informe emès en data 24-FEB-11 per part de l’assessoria jurídica, el qual, textualment
assenyala:
“INFORME JURÍDIC.- APROVACIÓ INICIAL DE L’AMPLIACIÒ DEL CATÀLEG DE
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI D’ALCÚDIA AMB LA FITXA EE76.
El Catàleg de protecció de patrimoni d’Alcúdia es va aprovar definitivament el dia 1 de febrer
de 2007 (BOIB núm. 33, de 03.03.07).
Obra a l’expedient informe emès per l’arquitecte municipal FAVORABLE a la proposta de la
Tècnica de Patrimoni com a conseqüència de la sol·licitud del Sr. Antoni Domingo Pons en la
seva qualitat de President de l’Associació Amics de n’Agustina” de data 18.03.2008 (R.E. 2515)
i de l’escrit del Consell Insular de Mallorca de 27.02.2008.
D’acord amb el que determina l’article 24 de la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures
ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears (BOIB núm.
172, de 24.11.09) que afegeix els apartats 4 i 5 del Grup I de l’annex III de la Llei 11/2006,
l’aprovació de la fitxa del catàleg de protecció no requereix estudi d’impacte ambiental.
D’acord amb el que determina l’article 149 del RPU, l’aprovació o incorporació de la fitxa ha
de seguir la mateixa tramitació que els plans parcials, per la qual cosa procedeix la seva
aprovació inicial pel Ple de la Corporació i l’obertura d’un termini d’informació pública d’un
mes com a mínim.
No obstant, el Ple de la Corporació Municipal amb el seu superior criteri acordarà.
Alcúdia a 24 de Febrer de 2011.- ELS SERVEIS JURÍDICS; Sgt: E. Ochogavía.”
ATÈS que a l’article 24 de la llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per
impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears addiciona dos nous punts amb
els números 4 i 5, al grup 1 de l’annex III de l’esmentada llei, establint-se en el punt número 5,
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que els catàlegs de protecció del patrimoni històric, no se subjecten a avaluació ambiental
estratègica.

ATÈS l’informe de legalitat emès en data 24-FEB-11 pel Secretari de la Corporació.

ATÈS que la Disposició addicional novena del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny,
pel que s’aprova el text refós de la llei del sòl, per la qual es modifica l’article 22.2 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases del règim local, estableix, que correspon, en tot cas, al Plenari
municipal l’aprovació inicial dels instruments generals i l’aprovació que posi fi a la tramitació
dels plans i demés instruments d’ordenació prevists a la legislació urbanística, així com els
convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels esmentats instruments correspon
al Ple municipal.

PER TOT AIXÒ, es proposa elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament, els següents
A C O R D S :
Primer.- De conformitat amb els informes de l’arquitecte municipal de data 23-FEB-2011, de
l’Assessoria jurídica, de data 24-FEB-11, i del Secretari de la Corporació de data 24-FEB-11,
aprovar inicialment la fitxa EE 76 “Restes antic Llatzeret” a l’emplaçament de la qual s’hi
troba una edificació reformada destinada a habitatge d’estil popular, on s’hi troben en uns restes
d’edificació construïda a finals del segle XVIII (entre els anys 1786 i 1799) on antigament s’hi
ubicaba l’antic Llatzaret, o lloc on es destinada a complir la reglamentària quarentena de
persones i mercaderies procedents de zones epidèmiques.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord Al Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de
Mallorca i altres organismes que en puguin estar-ne afectats.
Tercer.- De conformitat amb allò que estableix l’article 7 bis de la llei 4/2008, de 14 de maig,
de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, introduïda
pel Decret llei 5/2009, de 27 de novembre, de mesures relatives al serveis regular de viatgers per
carretera de les Illes Balears i de determinades disposicions en matèria urbanística (BOIB núm.
274, de 28.11.09); declarar la suspensió que determina per si sola l’aprovació inicial acordada,
pel termini de dos anys de la tramitació i atorgament de tota classe d’autoritzacions o llicències
urbanístiques, dins l’àmbit de la parcel·la afectada per la fitxa EE 76 “Restes antic Llatzeret”
situada entre el carrer Gabriel Roca i el Camí d’Aucanada. Tot això, sense perjudici que puguin
concedir-se les llicències basades en el règim urbanístic vigent sempre que es respectin també
les determinacions del nou planejament.
Quart.- Obrir un període d’informació pública durant el termini d’UN MES mitjançant la
publicació del present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un dels diaris de més
tirada a les Illes, a la pàgina web municipal i, també en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
perquè qualsevol persona que es mostri interessada pugui examinar l’expedient i adduir el que
estimi adient.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Associació Cultural Amics de n’Agustina, així com també
als titulars actuals de l’immoble.
.No gens menys, el Ple amb superior criteri, decidirà el que estimi adient.
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Alcúdia, 25 de febrer de 2011.
EL REGIDOR DELEGAT DE
PLANEJAMENT I URBANISME,
Sgt: Sebastià Sánchez Riera”

La Comissió se’n dóna per assabentada i acorda elevar aquest punt a la consideració del
Ple de l’Ajuntament.”
Obert el torn d’intervencions pren la paraula la Sra. Coloma Terrasa per avançar que el
seu grup donarà suport a la proposta perquè aquesta va adreçada a la conservació i
protecció del patrimoni històric del municipi.

Passats a votació el dictamen s’aprova per unanimitat, la qual cosa representa la majoria
absoluta legal dels membres de la corporació requerida a l’efecte.

3. Proposta de denominació de Sa Pilota per a la nova escola municipal d’educació
infantil.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio-Culturals, de data 25 de febrer de 2011, que a continuació es
transcriu:
“Proposta de denominació de Sa Pilota per al nova escola municipal d’educació
infantil.
Previs els oportuns aclariments i explicacions per part de la regidora delegada
d’Educació, Sra. Guadalupe Alaminos García, es dóna compte de la proposta d’acord
següent:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ SOBRE LA DENOMINACIÓ DE SA
PILOTA PER A LA NOVA ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL 0-3 D’ALCÚDIA.

Vist l’informe elaborat per la tècnica de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Alcúdia en el
que argumenta els motius pels quals la nova escola d’educació infantil d’Alcúdia podria passar
a denominar- se: Escola Infantil Sa pilota i que resumits són:
Primer .- Que la finca de sa Pilota, abans zona rústica i actualment zona urbana a causa del
desenvolupament de la ciutat, era un indret on s'havia practicat des de l’any 1626 el Joc de la
Pilota, pràctica que continuà fins a mitjan segle XX.
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Que segons les fonts que ens indica l’historiador alcudienc Sr. Pere Ventayol Suau, a la Història
d’Alcúdia i testimonis vius recorden aquest indret com el lloc situat entre murades on els joves
es reunien a jugar a sa Pilota o Triquet i que per aquest motiu la finca adoptà aquest nom.
Segon.- Que el joc de sa Pilota fou una de les activitats populars públiques més apreciades
entre els alcudiencs que es practicava els diumenges i dies festius a un espai habilitat per a tal
pràctica consistent en un triquet o paret resguardat del sol a la zona est d’Alcúdia.
Tercer.- Que tenint en compte que l’Ajuntament d’Alcúdia sempre ha demostrat sensibilitat i
preocupació per conservar els topònims dels llocs i el nostre patrimoni i tal com diu l’esmentat
informe resulta adient que la nova escola d’educació infantil situada a l’antiga finca de Sa
Pilota, passi a denominar-se Sa Pilota.

Per tot l’exposat anteriorment, i fent ús de les atribucions que tinc delegades mitjançant
Resolució de Batlia núm. 1.769/2008, de 15 d’octubre, (BOIB núm. 151 de data 25-10-2008), i
conformement amb el que preveu l’article 25.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local, propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

PROPÒS
1.- Que el nou centre d’Educació Infantil de 0-3 anys d’Alcúdia passi a denominar-se Escola
Infantil “Sa pilota” per tal de mantenir viva la memòria històrica i col·lectiva de la ciutat.

2.- Que es traslladi aquest acord a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears d’acord a la normativa que regula la nomenclatura dels centres d’educació infantil de
titularitat municipal.
Alcúdia, 23 de febrer de 2011
La regidora d’educació
Guadalupe Alaminos García”.

Els membres de la Comissió informen favorablement la precedent proposta i acorden elevar
aquest punt a la consideració del Ple de l’Ajuntament.”

No havent-hi debat es passa directament a votació i per unanimitat dels presents
s’acorda aprovar el dictamen precedent.

4. Aprovació del Pla Municipal de Joventut d’Alcúdia (2011-2014).
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio-Culturals, de data 25 de febrer de 2011, que a continuació es
transcriu:
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“Aprovació del Pla Municipal de Joventut d’Alcúdia (2011-2014)
Previs els oportuns aclariments i explicacions per part del regidor delegat de
Participació Ciutadana, Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta, es dóna compte de la proposta
d’acord següent:

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I
JOVENTUT
Assumpte: Aprovació del Pla Municipal de Joventut d’Alcúdia 2011-2014.
CONSIDERANT QUE:
L’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant l’Àrea de Joventut, adscrita a la regidoria de Participació
Ciutadana, Joventut i Desenvolupament Local, està en disposició per elaborar una proposta
tècnica d’anàlisi de la realitat juvenil del municipi d’Alcúdia, que bàsicament abordi de forma
global les estratègies municipals a seguir per atendre degudament el nombrós col·lectiu de joves
del municipi d’Alcúdia; aquesta anàlisi sociològica i d’estratègies politicotècniques, abordarà
les característiques i necessitats que són pròpies del col·lectiu a mig termini.

Aquest Pla Municipal de Joventut defineix, a partir d’una anàlisi de la realitat del jovent
d’Alcúdia les línies estratègiques a desenvolupar en matèria de joventut.La importància de
comptar amb un Pla Jove a Alcudia recau en l’adaptació a la realitat concreta del jovent del
municipi i planteja unes línies de desenvolupament d’accions i programens de forma integral
que pretenten satisfer les necessitats detectades.
Les línies d’actuació d’aquest Pla Municipal de Joventut es fonamenten en tres eixos
significatius:
.Compromís institucional
.Desenvolupament d’una politica d’acció positiva
.Definició de programens concrets i estructurats

Els princiapals objectius d’aquest Pla Municipal de Joventut són:
-Establir espais de referència per al jovent, sense perdre de vista els espais espontanis i de
referència existents.
-Atendre el Jove al llarg de tot el procés vital de l’etapa de la joventut, com a etapa de transició.
-Garantir la informació juvenil per a tots els col·lectius juvenils.
-Promocionar l’associacionisme juvenil.
-Facilitar els recursos necessaris pel desenvolupament d’accions promogudes pel jovent.
-Assessorar i donar acollida a les iniciatives juvenils, ja siguin individuals o col·lectives.
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Per tot això, aquest Regidor delegat de Participació Ciudadana proposa al Ple de l’Ajuntament
d’Alcúdia l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar el Pla Municipal de Joventut d’Alcúdia 2011-2014.
Segon. Difondre i desenvolupar les diferents estratègies plantejades en aquest Pla Municipal de
Joventut d’Alcúdia 2011-2014.

Alcudia, 22 de febrer de 2011

El regidor delegat de Participació Ciudadana i Joventut
Joan Gaspar Vallori Guayta”

Obert el torn pel debat intervé el Sr. Mateu Salort per manifestar que al seu grup li
hagués agradat poder haver consensuat aquesta proposta abans de sotmetre-la a
dictamen de la present comissió informativa.
El Sr. Malondra contesta dient que es tracta d’un document tècnic en el qual han
intervingut tècnics de diferents departaments municipals, i que precisarà ser
desenvolupat, si escau, pels responsables polítics després de la seva aprovació.
Finalment els membres de la Comissió informen favorablement (donant-se per assabentats els
membres del Grup Municipal del PP) i acorden elevar aquest punt a la consideració del Ple de
l’Ajuntament.”

Després d’unes breus explicacions sobre el contingut de la proposta del Regidor delegat
de Participació Ciutadana, Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta, pren la paraula la Sra.
Coloma Terrasa per sol·licitar que es retiri aquest punt de l’ordre del dia d’avui a
l’espera d’incorporar l’informe jurídic del Pla que es preveu al preàmbul de la proposta
de regulació de la comissió transversal en polítiques de joventut d’Alcúdia que figura
transcrita al punt núm. 10 del Pla.
Passats a votació la proposta de retirada és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.

5. Moció de suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni
Mundial de la UNESCO.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis i
Manteniment, de data 25 de febrer de 2011, que a continuació es transcriu:
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“Moció de suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni
Mundial de la UNESCO.
Previs els oportuns aclariments i explicacions per part de la Presidenta en funcions de la
comissió, Sra. Catalina Juan Pericàs, es dóna compte de la proposta d’acord següent:

“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE MEDI AMBIENT DE SUPORT A
LA CANDIDATURA DE LA SERRA DE TRAMUNTANA COM A PATRIMONI
MUNDIAL DE LA UNESCO
L'Ajuntament d’Alcúdia s’ha destacat des de fa anys, per la seva preocupació per la protecció
del medi ambient. Ja en 1992, l'Ajuntament va declarar Alcúdia: Municipi Ecoturístic, com a
expressió de la voluntat existent de respectar i protegir el seu entorn. Es important que aquest
compromís de protecció del medi ambient es pugui fer extensiu a tota l’illa perque sigui
realment efectiu.
Atès que el Consell de Mallorca va impulsar la candidatura de la Serra de Tramuntana com a
Patrimoni Mundial de la Unesco en la categoria de Paisatge Cultural.
Atès que el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura del govern espanyol va
escollir la Serra de Tramuntana com la única candidatura que presenta Espanya com a Paisatge
Cultural davant la UNESCO.
Atesos els innegables valors naturals, paisatgístics, històrics i patrimonials que fan de la nostra
Serra de Tramuntana un espai únic per a entendre l’evolució de la nostra illa i l’acció de l’home
sobre la natura.
A la vista de què per tal d’assolir el reconeixement de la UNESCO és important que tota la
població de Mallorca i tota la gent que estima aquesta terra doni suport a aquest projecte. I així
resulta necessari que facem públic el nostre suport a aquesta candidatura per demostrar
l’adhesió de la ciutadania de Mallorca a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a
Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Per tot això i en conseqüència, propòs al Ple de l'Ajuntament la següent proposta d’acord:
1. L’Ajuntament d’Alcúdia expressa el seu suport a la candidatura de la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge
Cultural.
2. Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca i al Ministeri de Cultura.
Alcúdia, 21 de febrer de 2011.
La Regidora delegada de Medi Ambient
Margalida Jaume Villalonga”
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No havent-hi debat es passa directament a votació i per unanimitat dels presents
s’acorda aprovar el dictamen precedent.

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, el Sr. Batle passa a donar succinta compte dels
Decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es corresponen a la relació des del
núm. 2.359/2010, de data 30 de desembre de 2010, fins al núm. 196/2011, de data 24
de febrer de 2011.

La Corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes

Grup municipal del Partit Popular

1) El Sr. Mateu Salort demana explicacions a la regidora delegada de Medi Ambient,
Sra. Margalida Jaume, del per què encara no s’ha reparat la figura de la capella de Sant
Sebastià que va reclamar en la passada sessió plenària.
R (Margalida Jaume): És una actuació programada que estava prevista dur-la a terme
aquesta mateixa setmana però no s’ha començat degut a les pluges caigudes.

2) El Sr. Mateu Salort continua la seva intervenció demanant si s’ha pensat recuperar la
placa que en honor del Sr. Pere Ventayol Suau hi havia col·locada a l’actual passeig de
les cases de Ca’n Ramis.
R (Batle): Es mirarà si es pot trobar l’antiga placa i després se sotmetrà a consens la
seva ubicació.
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3) El Sr. Gaspar formula un prec perquè s’estudiï una millor solució per a la ubicació
del pas de vianants situat davora l’aturada de busos de l’avinguda Prínceps d’Espanya,
atès que l’emplaçament actual suposa un perill per a la seguretat vial.
R (Batle): Es traslladarà la petició al Departament de la Policia Local perquè
tècnicament ho revisin.

4) La Sra. Terrasa torna demanar com es troba l’assumpte de les factures pendents de la
Llar d’Ancians que reclama el Consell de Mallorca.
R (Guadalupe Alaminos): Es troba pendent de solucionar perquè tal com ja es va dir en
una anterior interpel·lació no s’està d’acord amb la facturació tramesa. S’ha sol·licitat
una entrevista amb el conseller competent en la matèria, però encara no s’ha dut a
terme.
La Sra. Terrasa demana si els usuaris ja han pagat, i la Sra. Alaminos li contesta
afirmativament, per la qual cosa a hores d’ara s’està pendent que el Consell de Mallorca
emeti la factura que correspongui amb els preus del que es va conveniar. La portaveu
del grup municipal del PP proposa que es faci una al·legació per escrit.

5) Continua la seva intervenció la Sra. Terrasa demanant al Sr. Pere J. Malondra quina
opinió li mereix una notícia apareguda recentment en el Diario de Mallorca, que
atribuïa a la cúpula del PSOE una declaració en el sentit que es descarta qualsevol pacte
amb Unió Mallorquina o Convergència per les Illes a vista de les properes eleccions del
mes de maig.
R (Pere J. Malondra): Es desmarca totalment d’aquestes manifestacions i no les
considera directrius, mantenint-se amb el sentiment de llibertat de pactes.
El Sr. Batle conclou el debat manifestant que agraeix les paraules del portaveu
municipal del PSOE, i que en qualsevol cas considera desafortunades i fora de lloc les
declaracions comentades, i assenyala que no hi ha partits polítics corruptes sinó que hi
poden haver-hi persones.
... / ...
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual cosa
com a Secretari, don fe.
Vist i Plau
El Batle
Miquel A. Llompart Hernández
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