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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
24 DE GENER DE 2013
Data: 24/01/2013
Hora començament: 10,05 h
Hora acabament: 15,33 h
Lloc: Sala de sessions
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera

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 Hernàndez
Joaquín Cantalapiedra Aloy
Beatriz Oneto Carmona
Domingo Bonnín Daniel
Pere J. Malondra Sànchez
Sofia Fernández Roldán
Guadalupe Alaminos García
Joan Gaspar Vallori Guayta

Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari Actal.:

Miguel Alejandro Dot Ramis
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Ordre del dia:

I. Part resolutòria.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2013.
3. Proposta de resolució de la sollicitud de rectificació d’error material a l’acord
de resolució de mutu acord de 15 de setembre de 2011 del contracte de gestió
del servei públic de la piscina municipal de 29 de juliol de 2005.
4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança que regula la
taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i teleassistència.
5. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE sobre el Pla d’Obres i
Serveis 2012.
6. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per a la pròrroga del Pla
Prepara.
7. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE sobre el deute del Govern
de les Illes Balears amb els instituts d’ensenyament de secundària i els centres
de primària d’Alcúdia.
8. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per a la suspensió o
paralització de manera immediata de tots els procediments d’execució
hipotecària i/o desnonaments.
9. Moció que presenta el grup municipal Convergència per les Illes per a una
Administració de justícia per a tothom.
10. Aprovació provisional de la Modificació puntual de Catàleg de protecció de
patrimoni històric artístic de les NS de planejament, que consisteix en la
introducció de la fitxa 20-05 (c/ de Sant Vicenç, 10).
11. Aprovació definitiva de l’Estudi de detall per al reajustament d’alineacions
de la illeta definida pel passeig de la platja d’Alcúdia, C/ de Saturn, C/ de
Minerva i passeig d’Ulisses.
12. Proposta de modificació de les mesures a aplicar en el marc del Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la productivitat.
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13. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE amb motiu de la política
cultural de les Illes Balears a l’exterior.
14. Proposta de suport institucional per a la declaració d’interès estratègic del
Port Esportiu Alcudiamar.
15. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per al manteniment de
les condicions del servei de teleassistència domiciliària a persones majors i
discapacitades.

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 senyora 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 21 de
desembre de 2012 i que s’ha repartida oportunament amb la convocatòria.
No havent-hi observacions, es sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.

2. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General 2013.

Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 21 de gener de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013
Vist el projecte de Pressupost General per a l’exercici 2013 que està integrat
pel Pressupost Propi, els dels Organismes Autònoms d'Esports, Música i
"Alcúdia Ràdio", i l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa
Municipal EMSA S.A..
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Vists els informes emesos per la interventora i que figuren en l’expedient.
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos prevists als articles
165 i 166 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Atès que en la tramitació dels pressuposts s’han seguit els requisits exigits per
la legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressuposts dels organismes i de l’empresa que l’integren, conformement als
seus estatuts.
Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat
amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals; els
articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tot això es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar com a límit de despesa no financera de l’ajuntament
d’Alcúdia per l’exercici 2013, la quantitat de 30.439.918,16 euros , d’acord amb
el que disposa l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostensibilitat financera.
SEGON.- Aprovar provisionalment el pressupost de l’Ajuntament d’Alcúdia, per
a l’exercici 2013, que està format pel Pressupost propi de la corporació, amb un
import de 29.596.453,00 Euros, el de l’Organisme Autònom d'Esports, amb un
import de 1.175.949,16, Euros, pel pressupost de l’Organisme Autònom de
Música amb un import de 375.643,00 Euros i l’Organisme Autònom Alcúdia
Ràdio, amb un import de 174.111,00 Euros i l'Estat de Previsió de despeses i
ingressos de l'Empresa Municipal EMSA S.A., que importa la quantitat de
10.519.010,79Euros.
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal formada per tots els llocs de feina
del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, que s’adjunta al present
acord.
QUART.- Aprovar les Bases d’execució del pressupost general.
CINQUÈ.- Que l’esmentat pressupost sigui exposat al públic per un termini de
quinze dies hàbils previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el
tauler d’anuncis de la casa consistorial, a efectes de reclamacions, en
compliment del que disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004 pel
que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i 20.1 del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
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SISÈ.- El pressupost general es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s'hi presenten reclamacions, i entrarà en vigor en l’exercici
corresponent, una vegada publicat el resum per capítols de cada un dels
pressuposts que l’integren en el BOIB.
SETÈ.- Que es trameti, simultàniament a la publicació del pressupost al BOIB,
a l’Administració de l’Estat, a l’Administració autonòmica i al Consell de
Mallorca, als efectes procedents.

Alcúdia, 10 de gener de 2013.
La Batlessa,

Coloma Terrasa Ventayol”.

Seguidament pren la paraula el regidor delegat d’Hisenda, Sr. González.
Destaca que l’exercici pressupostari per a 2013 està condicionat per una sèrie
de normatives estatals que marquen un camí de contenció en la despesa de
personal i despesa corrent i també una major generació d’ingressos locals.
Recorda que aquestes lleis estatals persegueixen un control i una estabilitat
pressupostària perduda a les administracions locals i necessària per al seu bon
funcionament. Diu que és una tasca que aquest equip de govern ja va iniciar a
l’exercici 2012 i continua durant l’exercici 2013. Assenyala que aquesta política
econòmica i financera que ha permès presentar un pressupost consolidat de 31
milions d’euros. Comenta el capítol I de personal, les restriccions legals i
l’aposta del seu equip per un increment de la seguretat ciutadana i una
reorganització de feines i de personal dins les altres àrees de l’Ajuntament per
poder seguir donant la mateixa qualitat de serveis. La contenció en el Capítol II
de despesa corrent està marcada per la pujada de l’IVA i de l’IPC, que
repercuteix directament damunt tots els contractes i despeses de tots els
departaments, la qual cosa no ha impedit a l’equip de govern incrementar el
pressupost d’àrees com serveis socials, turisme, educació, que són prioritàries.
Comenta que dins el capítol IV, de transferències corrents, destaca l’augment
de la partida de subvencions per a famílies i entitats socials, les aportacions als
organismes autònoms i l’empresa municipal de serveis, per garantir el
manteniment i condicionament dels espais públics i, per tant, la qualitat de vida.
Quant al capítol VI, d’inversions, destaca un increment del 67% respecte de
l’any anterior i la pujada en benestar social, cultura, informàtica, urbanisme i
millora del patrimoni. Diu que, en definitiva, és un pressupost marcat pel control
normatiu, però que per la situació de l’Ajuntament d’Alcúdia ha estat possible
presentar uns comptes amb uns ingressos realistes, amb un increment de les
inversions, amb contenció en despesa de personal i de despesa corrent, que
permeten un futur econòmic i una estabilitat necessaris, atesa la situació de
crisi actual. Seguidament fa una sèrie d'apreciacions amb relació als diferents
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capítols d’ingressos i destaca les variacions respecte de l’exercici anterior i els
motius.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Malondra i diu que no es creu res, perquè
dubta que s’hagi arribat a complir almenys el 30% del pressupost 2012. No
entén per què es puja el sou dels polítics per l’IPC si el personal laboral i el
personal funcionari de l’Ajuntament el tenen congelat. Tampoc no entén
l’augment de les productivitats i que es prescindeixi del dinamitzador d’activitats
i de l’agent de desenvolupament local. El sorprèn que si la llei obliga a fer dues
hores i mitja més per setmana al personal es mantingui la partida d’hores extra.
Diu que l’únic augment que veu en àrees com Serveis Socials, Turisme o
Educació és l’IPC de les contractacions externes. El sorprèn la partida per
integració d’immigrants perquè entén que poca cosa es pot fer amb 1.000 € i
recorda que es va deixar perdre una ajuda per a això. No entén què ha passat
amb el Pla Estratègic Badia d’Alcúdia, ja que respecte de la previsió de 79.000
€ se n’han gastats menys de la meitat. Diu que el que es preveu en aquests
pressuposts es fer tot allò que no es va fer durant l’exercici anterior. No creu
que això suposi un gran esforç. Recorda el pla d’actuació a Turisme de
l’exercici anterior, que no es va fer i que enguany desapareix. Diu que tot això
posa de manifest una manca d’estratègia i d’actuació. No entén la partida pel
SICTED per externalitzar el servei si la tècnica de Turisme havia de
desenvolupar aquestes tasques. Demana explicacions d’una partida destinada
a indemnitzacions. Manifesta estar espantat amb el fet que l’equip de governi
estigui orgullós amb els ingressos d’interessos dels doblers que l’Ajuntament té
als bancs. Demana a l’equip de govern que se centri a gestionar l’Ajuntament.
Quant als ingressos, destaca l’augment d’imposts com l’IBI que, encara que
pugui venir imposada per la legislació estatal, és completament injusta en el
cas d’Alcúdia, vista la seva situació econòmica. També destaca la baixada de
les aportacions del Govern d’Espanya, del Govern Balear i del Consell de
Mallorca. Li preocupa la creació de noves places a la plantilla de personal,
atesa la legislació vigent. Demana aclariments respecte de la queixa de la
Mesa de Negociació, que diu que no li varen fer arribar un informe sollicitat. No
entén que el Consell d’Administració de l’Escola de Música no hagi aprovat
inicialment el seu pressupost. Demana al secretari si això és necessari i aquest
respon que sí. Per altra banda, manifesta no creure’s les inversions en obres
pròpies, ja que en l’exercici anterior varen quedar dues terceres parts sense
executar. No entén que es prevegi el condicionament de l’edifici de la policia
local i per a 2014 la construcció d’un nou edifici per aquesta.
En el torn de contestació, el Sr. González diu que el Sr. Malondra només té un
avanç de la liquidació del pressupost de 2012 i, per tant, és massa prest per fer
valoracions respecte del grau d’execució de l’exercici anterior. Respecte de
l'aplicació de l’IPC als sous polítics, recorda que el Sr. Malondra ja va opinar
que els polítics cobraven poc en aquest Ajuntament i, per tant, no entén per
què retreu a l’actual equip de govern aquest augment. Destaca que en l’exercici
anterior aquest equip ha governat amb una despesa per retribucions dels seus
membres molt inferior a la de les anteriors legislatures i enguany també. Quant
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a les productives, diu que s’ha de tenir en compte que la llei no permet la
incorporació de nou personal i s’han de repartir més feines amb els actius que
tenim. Li resulta estrany que durant les anteriors legislatures el nombre de
productivitats es triplicava i llavors sí que era possible la incorporació de nou
personal. Quant a les hores extres diu que l’explicació és la mateixa i nosaltres
respectam el límit legal de vuitanta hores. Quant a la pujada de les ajudes
socials, diu que no són els polítics els que repartim, són els tècnics els que
valoren i proposen. Quant al pla estratègic, recorda que abasta tot el municipi i
que problemes tècnics no han permès gastar més. També creu que l’augment
d’inversió en turisme està prou reflectit. Quant a la partida per indemnitzacions,
es remet a la intervenció de la regidora delegada de personal. Quant als
interessos dels comptes corrents no creu que l’equip de govern hagi bravejat
en cap moment, però ha de figurar com a ingrés. Recorda aquests doblers que
té l’Ajuntament ens han permès tenir liquiditat i pagar els proveïdors i també els
préstecs de l’anterior govern. Quant a l’IBI, torna a recordar que està d’acord
que és injust. Quant a les aportacions del Govern Balear i del Consell de
Mallorca, recorda que són previsions a la baixa, perquè sabem la seva situació
econòmica i també quins són els responsables d’aquesta situació. Diu que
l’equip de govern es basa en previsions reals, no com els anteriors. Quant a
l’informe de personal que va demanar la Mesa de Negociació, diu que va ser
emès pel secretari i sembla ser que no va ser entregat per qui ho havia de fer.
Quant a l’edifici de la policia local, diu que l’adequació és urgent i necessari.
Quant a la previsió per a 2014 diu que és la intenció d’aquest equip fer un nou
edifici, però només és una previsió.
Seguidament intervé la Sra. Linares. Diu que el pla d’actuació està fet i es vol
consultar amb tots els sectors del municipi. Quant al SICTED diu que cada
vegada s’adhereixen més empreses, el que es considera positiu i que a la
tècnica de Turisme li dóna molta feina. Quant a la indemnització de 90.000 €,
diu que es tracta d’una persona que estava lligada amb l’Ajuntament mitjançant
un contracte extern de serveis, que va demandar l’Ajuntament perquè se li
reconegués una relació laboral i que el jutge li ha donat la raó gràcies a
l’anterior equip de govern. Explica que, si bé és cert que va començar a prestar
serveis durant un anterior govern del partit popular, llavors no tenia despatx
propi, ni correu electrònic, ni registrava les seves entrades i sortides. Diu que
quant va canviar el govern també varen canviar aquestes condicions i per això
el jutge ha reconegut una relació laboral. Diu que no s’ha optat perquè s’aplica
la legislació laboral antiga i els salaris de tramitació s’han de pagar en
qualsevol cas. Diu que és inviable readmetre aquesta persona en les mateixes
condicions, perquè venia a fer feina tres dies per setmana, a diferència del
personal de l’Ajuntament, que ha de fer trenta-set hores i mitja; i perquè es
tracta de serveis reservats per llei a funcionaris de carrera. Diu que l’anterior
govern va actuar en contra dels tècnics de l’Ajuntament, que varen advertir que
no es tractava d’una relació laboral, si no d’un contracte de serveis extern, i que
ara els ciutadans hauran de pagar aquesta indemnització.
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En el torn de rèplica, el Sr. Malondra diu que li sembla espantós que es culpi
d’una sentència a qui gestionava l’Ajuntament anteriorment. Entén que els
ciutadans no es mereixen que entrem en discussions sobre aquest tema i que
ja s’estudiaran les mesures a prendre arran de la intervenció de la regidora. Per
altra banda insisteix en no entendre que es donàs una productivitat a la tècnica
de Turisme i s’hagin d’externalitzar les tasques relacionades amb el SICTED, si
ja va fer el curset de formació. Quant al pla d’actuació no entén que en 365 dies
no s’hagi duit endavant. Diu que segueix sense entendre per què no es va
entregar l’informe que va demanar la Mesa de Negociació abans d’aquest
plenari.
Per la seva banda, la Sra. Linares aclareix que els tècnics de l’Ajuntament
varen advertir que les places que no es dotaven pressupostàriament no havien
de figurar a la plantilla de personal, que la Mesa de Negociació va demanar si
això suposava una amortització de places i que el secretari va emetre informe.
Altra cosa és que hi hagués un descuit quant a l’entrega a la Mesa.
En el torn de rèplica el Sr. Malondra prega que es tingui en compte la Mesa i
que si demanen aclariments abans del plenari que així es faci. Quant al sou
dels polítics, replica al Sr. González i diu que, si bé és veritat que va dir que
eren baixos, recorda que mai es varen pujar durant les anteriors legislatures,
llevat de l’IPC, però perquè també s’aplicava als funcionaris, a diferència d’ara.
Diu que els sous dels polítics han de ser dignes, ni més ni menys, però si la llei
no permet aplicar l’IPC al sou del personal de l’Ajuntament tampoc no s’ha
d’aplicar als polítics, que en certa manera també són treballadors d’aquesta
corporació. Quant a les productivitats, no entén l’augment d’aquests dos anys.
Quant a les hores extres, no dubta de la seva utilitat quan s’ha de treure feina
endavant. Quant a les ajudes socials, les polítiques, les prioritats i les idees les
ha d’aportar el polític i aquest ha d’assumir les seves responsabilitats. Quant al
Pla Estratègic, segueix sense entendre per què s’ha fet tan poc durant el 2012.
En el torn de contestació la Sra. Linares recorda que es tracta d’un conveni
amb diferents parts i implica una coordinació interadministrativa per treure’l
endavant. Diu que és una obligació que les aportacions de l’any passat
s’incorporin en el present exercici.
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra entén que arriba tard. Per altra banda, es
dirigeix al regidor delegat d’Hisenda i diu que no està d’acord que l’antic equip
de govern gastava més del que tenia i recorda que va deixar un superàvit de
quatre milions. No està d’acord amb un superàvit actual d’onze milions, perquè
els doblers s’han de posar al carrer i si es deu a imposicions legals la llei és
absurda. No entén que es prevegi un edifici nou per a la policia local i que es
gastin doblers enguany per condicionar l’antic edifici. Tampoc entén que una
llei estatal obligui a ajuntaments com aquest a pujar l’IBI als ciutadans i opina
que es una llei molt injusta.
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En el torn de contestació, el Sr. González, quant als sous de l’actual equip de
govern, torna a recordar que respecte de l’anterior equip s’estalviaren 36.000 €
l’any passat i enguany 25.000 €. Respecte de les productivitats, diu que el Sr.
Malondra ha insinuat que no estaven justificades i li demana que si així ho
considera que assenyali quines són. Quant a les hores extres, diu que
considera més just que es donin als treballadors de la casa que a empreses
externes. Referent al superàvit de quatre milions quan es va produir el canvi de
govern, li diu al Sr. Malondra que no oblidi que hi havia un deute de denou
milions. Diu que està d’acord amb el Sr. Malondra que és injust que la llei no
deixi posar el romanent de tresoreria al carrer. Recorda que el 2011, abans de
les restriccions legals actuals, aquest equip de govern va decidir emprar els
doblers per pagar els deutes pendents de l’Ajuntament amb els proveïdors.
També entén que abans es feien pressuposts irreals i que la política de l’actual
govern es gastar el que es pot pagar. Quant a l’edifici de la policia diu que es
una necessitat i respecte de l’any vinent es tracta d’una previsió. Manifesta que
la intenció d’aquest govern es baixar els imposts tot d’una que sigui possible.
Demana a l’oposició més política local, que es preocupin pels problemes dels
alcudiencs i que no centrin les seves mocions en polítiques estatals i
autonòmiques. Retreu al Sr. Malondra que tot siguin crítiques i no faci cap
aportació.
Per la seva banda, la Sr. Garcia contesta al Sr. Malondra que, quant a la
partida per a la gent necessitada, és veritat que no s’ha gastat totalment, però
que sempre ha dit sí a les propostes dels tècnics i recorda que hi ha hagut una
gran recaptació de menjar i doblers per donar als més necessitats. Diu que està
treballant perquè la gent rebi les ajudes tot d'una i no al cap d’un mes.
Quant a la subvenció que es va perdre, diu que es tracta d’una ajuda del mes
d’abril de 2012, de la qual es va tenir notícia dia 3 d’aquest mes. Diu assumir la
responsabilitat, però vol deixar constància que llavors va patir un seguit de
contingències personals transcendents i que els tècnics tenien coneixement
que la regidora volia fer un projecte d’integració. Diu que es treballarà perquè
no torni a passar i recorda que a l’anterior govern li va passar el mateix.
Per la seva banda, la Sra. Amer diu que en els estatuts de l’Escola de Música
no consta que els pressuposts s’hagin d’aprovar prèviament pel Consell
d’Administració.
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra creu que, independentment del que diguin
els estatuts, creu que és obligatori. Seguidament es dirigeix a la Sra. Garcia i
diu que se senten massa excuses. Diu que l’anterior govern va perdre una
subvenció per una causa molt específica que no va permetre demanar-la, però
almenys la regidora estava assabentada de la seva existència. Seguidament
es dirigeix al regidor d’Hisenda per recordar-li que a l’anterior equip de govern
hi havia dos regidors més. Quant a les hores extres, diu que durant l’anterior
legislatura es miraven amb lupa i que en cap moment ha dit que ho fes una
empresa externa. També diu que les dues hores i mitja més que ha de fer el
personal hauria de veure’s reflectida en una disminució de les hores extra.
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Quant a les aportacions de l’oposició al pressuposts, diu que a la comissió
informativa el grup municipal PSIB-PSOE va demanar aclariments i que
després de l’aprovació inicial hi ha un període per formular allegacions. Diu
que l’any passat ja es varen presentar allegacions als pressuposts del 2012,
cosa que mai no va fer el Partit Popular quan estava a l’oposició. També diu
que probablement es presentaran allegacions a aquesta aprovació inicial dels
pressuposts i que es faran propostes. D’altra banda entén que totes les
mocions referides a la política estatal es presenten perquè afecten directament
el nostre municipi. Conclou que manca gent que pensi.
En el torn de contestació, el Sr. González diu que la Sra. Garcia no dóna
excuses, sinó explicacions. Diu que probablement no li agradi que li recordin
coses que va fer l’anterior equip i que ara el grup socialista retreu a l’actual.
Quant a les mocions referides a polítiques estatals, manifesta estar d’acord en
que afecten directament al nostre municipi, però li sembla absurd discutir hores
i hores de temes que tanmateix no es poden solucionar aquí. Entén que ha
quedat clar que aquest equip governa amb menys despesa per retribucions
polítiques que l’anterior. Quant a les hores extres, diu que s’ha de tenir en
compte que hi ha feines que no es poden fer els matins i que és inevitable fer
hores extra. Diu que es controlen els límits d’hores extra a diferència d’abans.
Per la seva banda, la Sra. Garcia contesta que el que no sabia era si la
subvenció s’havia donat a altres pobles i torna a repetir que els tècnics tenien
coneixement de la seva intenció de fer un programa d’integració.
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra conclou que el seu grup no pot votar a
favor d’aquests pressuposts, perquè no se’ls creu, atesos els antecedents;
perquè no entén que hagi pujat tant el superàvit; perquè l’any passat varen
quedar moltes obres pendents; i, en definitiva, perquè els augments a les
diferents àrees no responen a un esforç real. Anuncia la presentació
d’allegacions.
Seguidament pren la paraula el Sr. Llompart per avançar que la intervenció del
seu grup serà més breu per no repetir les observacions ja fetes per l’altre grup.
Abans de cedir la paraula al seu company Sr. Cantalapiedra, el Sr. Llompart,
referent a la indemnització de 90.000 €, demana a la Sra. Linares més
respecte per la institució. Diu que la seva intervenció ha estat un exemple
d’irresponsabilitat i ignorància política. Diu que la demandant no duia quatre
anys fent feina per l’Ajuntament, sinó més de vint; que va treballar amb els
diferents grups polítics i amb bons informes quan governava el Partit Popular.
Diu que el jutge no va poder estar influït per les intervencions del passat ple
perquè la sentència ja estava dictada. Diu que l’any 2011 es va demanar un
informe referit a la situació laboral d’aquesta persona; que malgrat això l'actual
equip de govern la va acomiadar; que el 20 de setembre de 2012 es dictà
sentència en què es va donar la raó a la demandant; i que l’Ajuntament,
independentment del possible recurs, havia d’optar entre la readmissió i la
indemnització. Diu que suposa una deixadesa de funcions no haver fet res i
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que ara el jutge ha dit que l’Ajuntament no ha exercit l’opció i s’han de pagar
els salaris de tramitació. Diu que amb posterioritat a la sentència s’ha
contractat una persona per fer les mateixes feines que feia la demandant.
Entén que si la sentència condemna l’Ajuntament la Sra. Linares no pot culpar
l’anterior govern que els alcudiencs hagin de pagar aquesta indemnització, ja
que és aquest govern qui va acomiadar la demandant.
En el torn de contestació, la Sra. Linares diu que aquest equip de govern no ha
acomiadat ningú, ja que la demandant no tenia cap relació laboral amb
l’Ajuntament. Recorda un informe de Secretaria i Intervenció que discrepà de
l’informe emès per un lletrat d’una empresa externa, en què es diu que en cap
cas la continuïtat de la demandant com a prestadora externa d’un serveis pot
suposar una transformació de la naturalesa jurídica de la relació existent entre
aquella i l’Ajuntament d’Alcúdia, és a dir, un contracte administratiu de serveis;
que l’any 2011, quan governava l’anterior equip, es va crear a la plantilla una
plaça de funcionari com a assessor jurídic-lletrat per prestar els serveis que
fins ara eren objecte d’un contracte administratiu. Diu que aquestes funcions
estan reservades per llei a funcionaris de carrera i que la demandant mai ha
passat un procediment selectiu. Diu que la seva readmissió és inviable i
illegal. La persona que actualment presta alguns dels serveis que prestava la
demandant és funcionària interina i va passar unes oposicions. No entén
l’interès tan exagerat del Sr. Llompart per una persona que no és treballadora
d’aquest Ajuntament. Torna a destacar que l’actual govern no va acomiadar
aquesta persona, sinó que senzillament va acabar el contracte administratiu de
serveis. Diu que els salaris de tramitació corren fins que hi hagi sentència
ferma. Diu que no s’optà perquè no s’està d’acord amb la sentència. També
aclareix que quan diu que la demandant ha guanyat en primera instància
gràcies a l’anterior govern és perquè és el que li va posar un despatx, un
correu electrònic i li feia registrar les seves entrades i sortides. Diu que
l’anterior govern era conscient d’aquesta situació irregular i per això va oferir la
plaça de funcionari. També el sorprèn que la demandant no es presentàs al
procediment selectiu. Diu que l’altre dia es varen presentar factures per
100.000 € d’una altra assessora jurídica d’anys anteriors. També destaca que
segueixen corrent salaris de tramitació d’una persona que no fa feina aquí i
que fa feina per altres ajuntaments. Conclou que no entén tant d’interès per
una persona que té feina i que no es miri pels interessos dels alcudiencs.
En el torn de rèplica, el Sr. Llompart diu que l’informe que ha llegit la Sra.
Linares és de l’anterior secretari i que s’ha dictat sentència en la qual es dóna
la raó a la demandant. Diu que es tractava de regularitzar la situació d’una
persona que duia vint-i-dos anys prestant serveis en aquest Ajuntament.
També diu que un advocat va emetre un informe en el mateix sentit que la
sentència. Demana que es readmeti aquesta persona fins que es resolgui el
recurs i així no s’haurà de contractar més gent.
En el torn de contesta, la Sra. Linares diu que aquesta persona no pot fer feina
a l’Ajuntament.
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En el torn de rèplica el Sr. Llompart respon que si és així que se la indemnitzi i
així no correran més salaris de tramitació.
En el torn de contestació, la Sra. Linares diu que els salaris de tramitació
corren igualment mentre la sentència no sigui ferma, perquè s’aplica la reforma
laboral anterior.
Seguidament intervé la senyora batlessa perquè entén que s’està fent un
monogràfic i que s’està perdent la perspectiva que s’estan aprovant els
pressuposts 2013.
Pren la paraula el Sr. Llompart i diu que si la demandant no es va presentar al
procediment selectiu és perquè les bases no li permetien.
La Sra. Linares nega tal afirmació i diu que únicament es va donar menys
puntuació en la fase de concurs per haver prestat serveis externs.
El Sr. Llompart, referent a les factures externes, explica que es deuen al fet
que la demandant referida no duia plets de l’Ajuntament. Diu que la demandant
informava expedients de responsabilitat patrimonial, disciplina urbanística i
infraccions d’ordenances. Diu que és normal que els plets els duguessin altres
advocats externs com la que presentà les factures referides.
Seguidament intervé el Sr. Cantalapiedra. Avança la brevetat de la seva
intervenció perquè entén que tots els punts han estat prou debatuts. Creu que
el Sr. Malondra ha fet una bona exposició del que són aquests pressuposts i
diu haver pres bona nota de les contestacions del regidor d’Hisenda. Vol
puntualitzar que la contenció de despesa i estabilitat pressupostària no tenen
per què ser necessàriament complementaris, que els doblers que arriben a
l’Ajuntament s’han d’administrar i fer que retornin al poble. Creu que, atès
l’avanç de liquidació del pressupost anterior, això no s’ha complit. Destaca,
quant al capítol d’ingressos, que augmentar en dos milions i mig d’euros en
temps de crisi suposa ofegar els alcudiencs i és injust, encara que sigui per
imposició legal. Recorda que no es rep res de les institucions supramunicipals.
Quant a la contenció de despesa, diu que la pateix el personal i que ja ha
quedat prou clar que s’ha decidit aplicar l’IPC als sous dels polítics mentre els
funcionaris i personal laborals els tenen congelats. També entén que ha quedat
clar que abans hi havia més despesa per sous dels polítics perquè hi havia
més regidors, però si s’aplica una ràtio per persona queda demostrat que no es
pujaven els sous. Quant a les productivitats, no vol entrar a valorar qui les
mereix, però sí entén que no es poden deure a cessions de funcions dels
regidors. Diu que el preocupa la reducció de la partida de joventut i entén que
se l’ha d’ajudar. Destaca que la meitat de la partida del pressupost anterior no
s’ha gastat. Quant a la partida d’inversions, diu que estan bé les previsions,
però malauradament no les poden creure atesos els antecedents. Diu que
aquests pressuposts tindran un efecte negatiu per als propers, ja que en
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incrementar el capítol I i el capítol II, els propers anys s’hauran de tornar a
pujar i com que la pujada d’enguany és forta no es podrà fer front a aquestes
inversions i no serà possible baixar els imposts. Quant al superàvit diu que això
no és una empresa privada i que els doblers han d’estar al carrer.
En el torn de contestació, el Sr. González, quant a les productivitats, respon
que es donen per feines tècniques i administratives; quant a la contenció de
despesa i l’inconvenient de la pujada dels capítols I i II entén que és
contradictori demanar posar doblers al carrer i per altra banda dir que tindrà
efectes negatius la pujada d’inversions. Diu que el govern va decidir ajustar la
despesa de personal i corrent al necessari, apostar decididament per la
seguretat ciutadana i dur els ingressos de l’IBI a inversió. Diu que la intenció
del govern és baixar els imposts però no se sap si la llei ho permetrà. Quant als
interessos que genera el superàvit torna a recordar que l’any 2011 no hi havia
restriccions legals i es va decidir pagar deutes pendents de l’anterior govern; i
que ara que es voldria invertir més al carrer la llei imposa restriccions.
En el torn de rèplica el Sr. Cantalapiedra recorda al Sr. González, atès que
manifesta estar d’acord amb que aquestes restriccions són injustes, quin partit
governa a Espanya i a quin partit pertany el govern municipal.
En el torn de contestació, el Sr. González diu que, independentment que
estigui d’acord que és una normativa injusta i innecessària per a aquest
municipi, no es pot responsabilitzar el Partit Popular d’aquesta normativa. Diu
que totes aquestes retallades, que no agraden a ningú i menys als polítics,
responen a errades d’anteriors governs socialistes i suposen un exercici de
responsabilitat.
Sotmesa la proposta a votació, resulten nou vots a favor (PP i Sra. Carme
García) i vuit en contra (PSIB-PSOE i CxI). Queda així aprovada la proposta.
Seguidament la Sra. Batlessa anuncia una aturada de vint minuts abans de
reprendre la sessió, quan són les dotze hores i quaranta-cinc minuts.

3. Proposta de resolució de la sollicitud de rectificació d’error material a
l’acord de resolució de mutu acord de 15 de setembre de 2011 del
contracte de gestió del servei públic de la piscina municipal de 29 de juliol
de 2005.
Quan són les tretze hores i deu minuts és reprèn la sessió i, tot seguit, es dóna
compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Hisenda i
Administració de dia 21 de gener de 2013, que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA SOLLICITUD DE RECTIFICACIÓ
D’ERROR MATERIAL A L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DE 15
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DE SETEMBRE DE 2011 DEL CONTRACTE DE GESTIO DEL SERVEI
PUBLIC DE LA PISCINA MUNICIPAL DE 29 DE JULIOL DE 2005
Mitjançant acord de Ple de data 15 de setembre de 2011 es va aprovar la
proposta de resolució de mutu acord del contracte de gestió del servei públic de
la piscina municipal de 29 de juliol de 2005.
Aquesta resolució de mutu acord fixà l’import de la indemnització que havia
d’abonar-se al contractista.
Mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 3.245, de data 4 de maig de
2012, el contractista sollicità, adduint errada material a una de les partides
que, desglossades, formaven la indemnització a favor de la concessionària,
l’abonament de la diferència pagada en concepte d’indemnització i la quantitat
que considera correcta, una vegada esmenada l’errada advertida.
Vist l’informe emès per l’economista Sr. Antonio Esteva Morell (Col. Nº 649
CEIB), de data 22 de maig de 2012.
Vist l’informe emès pel secretari de la corporació, de data 19 de desembre de
2012.
D’acord amb les atribucions que l’article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, confereix a aquest Ple.
És per tot això que propòs l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Desestimar la sollicitud de rectificació d’errada material presentada
pel contractista referit en data 4 de maig de 2012 i, per tant, l’abonament de
cap diferència quant a l’import de la indemnització fixada a l’acord de resolució
esmentat.
SEGON.- Notificar-ho al contractista amb l’oferiment dels recursos que
pertoquin.
Alcúdia, 19 de desembre de 2012.
La regidora delegada de contractació
Josefina Linares Capó”.
No havent-hi debat es passa directament a votació i per unanimitat dels
assistents s’aprova el dictamen precedent.
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4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança que
regula la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i
teleassistència.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 21 de gener de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D´AJUDA A DOMICILI I TELEASSISTÈNCIA.
Atesa la necessitat d’actualitzar l’ordenança fiscal reguladora la taxa per la
prestació de serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència domiciliària, vista que
aquest Ajuntament ha estat informat per part de l'IMSERSO de la suspensió de
la subvenció rebuda fins ara, en concret del 65% del cost total del Servei de
Teleassistencia, es fa palès modificar l'Ordenança reguladora del dit servei per
tal que l’esmentat 65% del cost del servei sigui assumit per l’Ajuntament
d’Alcúdia.
Vista la proposta de la regidora de Benestar Social Carme Garcia.
Vists els corresponents estudis econòmics i informes emesos per la
interventora municipal.
PROPÒS, a aquest plenari:
Primer.- Aprovar la nova regulació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la prestació de serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència domiciliària
segons el text adjunt.
Segon.- Establir que la present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en
vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la publicació de l’acord
definitiu al BOIB.
Tercer.- Publicar el present acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè durant trenta dies els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions. En al cas que no es
presenti cap reclamació l’acord s’entendrà definitivament aprovat i se'n
publicarà el text íntegre.
Alcúdia, 18 de desembre de 2012.
El regidor d’Hisenda,

Juan Luis González Gomila”.
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Pren la paraula el Sr. González i diu que ha estat necessari modificar
l’ordenança perquè l’ajuda del 65% que es rebia de l’IMSERSO per aquest
servei ha estat suspesa i que a la norma esmentada ja es preveia que en
aquest cas el cost que es deixàs de subvencionar l’assumiria l’Ajuntament.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Malondra per manifestar el seu vot a favor
de la proposta per garantir el manteniment del cost dels usuaris d’aquest
servei, però no comparteix que s’hagin eliminat les ajudes de l’IMSERSO.
Per la seva part, el Sr. Llompart apunta la mateixa posició i destaca que queda
patent que no es pot esperar res de les institucions supramunicipals.
Passada la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

5. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE sobre el Pla d’Obres i
Serveis 2012.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 21 de gener de 2013, que a continuació es
transcriu:
“MOCIÓ SOBRE EL PLA D’OBRES I SERVEIS 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Pla d’Obres i Serveis és una línia de finançament per als ajuntaments que
els permet afrontar una sèrie d’actuacions competència pròpia de les entitats
locals, per això els ofereix:
- Subvencions adreçades als ajuntaments i altres entitats locals per a
equipaments i infraestructures
- Suport a les corporacions locals de Mallorca per a la direcció d'obra i la
redacció de projectes.
- Supervisió i seguiment dels projectes.
Any rere any aquesta línia d’ajudes ha estat esperada de manera insistent i
impacient pels ajuntaments de Mallorca per poder dotar els seus municipis de
les infraestructures bàsiques necessàries per prestar els serveis bàsics als
quals els ciutadans tenen dret. Per tant, de manera indirecta, els principals
beneficiaris d’aquest tipus de finançament són les persones que habiten els
nostres municipis.
La major part de la partida pressupostària destinada a aquesta línia d’ajudes
prové dels Pressuposts Generals de l’Estat. La presentació del seu
avantprojecte per part del govern de l’Estat el passat dia 28 de setembre ens fa
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témer que per segon any consecutiu no es prevegi la corresponent partida, per
la qual cosa entenem que el POS de l’any 2013 tampoc no es podrà convocar
per part d'aquest Consell.
Per tot això el Ple d'Alcúdia ACORDA:
1. Instar el Consell de Mallorca que reclami al govern de l’Estat la dotació
pressupostària adient perquè el Consell pugui fer front al POS de 2013.
2. Instar el Consell de Mallorca que reclami una partida suplementària per tal
de contrarestar les mancances de finançament dels anys 2011 i 2012.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE”.
Pren la paraula el Sr. Vallori. Recorda que Consell de Mallorca va suprimir
noves ajudes del Pla d’Obres i Serveis, un Pla que permetia als ajuntaments
tirar endavant obres i millorar infraestructures. Diu que suposà per als
alcudiencs la pèrdua de 194.000 € que s’esperaven per al 2012. Comenta que
si bé enguany el Consell el torna a posar en marxa, dels tretze milions que
estaven pressupostats es passa a cinc. No entén ni comparteix que puguin ser
per pagar despesa corrent, ja que sembla destruir la seva essència.
En el torn de contesta, la senyora batlessa diu que està d’acord en el fons de la
moció, perquè el Pla és una bona aportació, però recorda que per bé que al
pressupost de 2012 es varen fer aquestes previsions, s’ha de tenir en compte
que el Consell té problemes de liquiditat per fer-hi front. Diu que la moció va ser
presentada dia 22 de novembre de 2012, que el passat dia 9 de gener hi va
haver una reunió d’assemblea de batles on es va demanar la possibilitat que es
preveiés que els ajuntaments poguessin rebre aquesta aportació, que en
aquests moments queda pendent d’aprovar el pressupost del Consell i que no
es compta amb prou informació per saber si tindrem o no l’aportació. Proposa
posposar la submissió a votació de la moció quan es tingui suficient informació.
El Sr. Malondra accepta ajornar la moció.

6. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per a la pròrroga del
Pla Prepara.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 21 de gener de 2013, que a continuació es
transcriu:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
RELATIVA A LA PRÒRROGA DEL PLA PREPARA
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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 per
instar el Govern d'Espanya a prorrogar el programa PREPARA dirigit a les
persones que esgotin la seva prestació per desocupació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'atur és el principal problema dels espanyols. S'ha tancat l'any 2012 amb
426.364 aturats més i 787.240 afiliats menys a la Seguretat Social. L'actuació
del govern agreuja dia a dia aquest problema i les seves conseqüències són
cada vegada més negatives per als ciutadans, cada nova previsió del govern
estableix un nou rècord d'aturats.
Segons les dades d'afiliacions a la Seguretat Social, durant el 2012 s’han
destruït 2000 llocs de treball cada dia, el doble que el 2011.
L'atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 70% al 63% amb les
últimes dades del mes d'octubre. La reforma laboral, aprovada pel Govern del
PP abarateix i facilita l'acomiadament en temps de crisi i està provocant una
sagnia insuportable en termes d'ocupació.
En contra de les recomanacions del Consell Europeu, els Pressuposts generals
de l'Estat han significat una retallada dràstica de les polítiques actives
d'ocupació, especialment les transferències a les CA, amb reduccions de més
de 1.700 milions d'Euros, un 54%. Aquestes retallades se’n duen per davant les
polítiques d'ajuda als aturats en la seva recerca d'ocupació, ja que afecten els
programes d'orientació, formació i requalificació.
El Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària de foment de la competitivitat minva de forma descomunal la
protecció dels aturats ja que suprimeix subsidis especials per als majors de 45
anys, eleva 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 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’ocupabilitat dels aturats.
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal com estava
concebut en el Reial decret-Llei 1/2011 és una necessitat de primer ordre.
Aquest programa ha mostrat llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora
de l’ocupabilitat 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 desaparegui en les circumstàncies
actuals, perquè és l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la
desocupació i que no tenen res més que aquests 400€ per poder viure.
Per tot això, el Grup Socialista de l'Ajuntament d’Alcúdia presenta per a la seva
aprovació pel Ple Municipal, la següent MOCIÓ:
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, instam el Govern d'Espanya a
prorrogar el programa de requalificació professional de les persones que
esgotin la seva prestació per desocupació, tal com ha estat regulat en el Reial
decret-Llei 1/2011, en almenys sis mesos més a partir del mes de febrer de
2013.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista “.
Pren la paraula la Sra. Fernández. Diu que l’atur és el principal problema dels
espanyols, que el Govern espanyol no està prioritzant aquest tema, que l’atur
segueix augmentant i que molts aturats es veuran desprotegits els propers
mesos. Es refereix al Pla Prepara que va implantar el Partit Socialista i que el
Partit Popular va prorrogar endurint les condicions. Diu que el mes de febrer
acaba la pròrroga i que el Grup Municipal Socialista demana la seva continuïtat
atès que és l’únic suport per a moltes famílies.
En el torn de contesta, la senyora batlessa diu que ens trobam en una situació i
unes mesures que no agraden a ningú; que, ateses les limitacions existents, el
Govern espanyol no va poder mantenir les mateixes cobertures d’aquest Pla;
que actualment se segueixen polítiques que afavoreixin l’ocupació; que l’atur ha
baixat per segon mes consecutiu a la comunitat autònoma; i manifesta que està
d’acord amb la moció si en el darrer paràgraf en lloc de dir “tal com ha estat
regulat en el Reial decret-llei 1/2011” digués “tal com ha estat regulat en el
Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol” perquè és el que en aquests moments
pot assumir des de l’òptica del Govern central.
Per la seva banda, el Sr. Malondra agraeix la intenció de voler votar a favor de
la moció, però entén que el Reial decret-llei de la moció és bàsic perquè és el
que complia amb les necessitats de la gent.
Passada la proposta a votació, resulten nou vots a favor (PSIB-PSOE, Sra.
Carme Garcia i CxI) i vuit en contra (PP). Atès el resultat de les votacions,
queda aprovada la proposta.
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7. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE sobre el deute del
Govern de les Illes Balears amb els instituts d’ensenyament de
secundària i els centres de primària d’Alcúdia.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 21 de gener de 2013, que a continuació es
transcriu:
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL DEUTE DEL
GOVERN DE LES ILLES BALEARS AMB ELS INSTITUTS D’ENSENYAMENT
DE SECUNDÀRIA I ELS CENTRES DE PRIMÀRIA D’ALCÚDIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'educació pública té com a objectiu contribuir a la cohesió social i a la igualtat
d'oportunitats i ha de treballar per compensar les diferències. L'objectiu és que
qualsevol persona pugui estudiar i ser en un futur el que vulgui sense dependre
del nivell econòmic que tengui.
Al seu discurs d'investidura, el president de les Illes Balears José Ramón
Bauzá, va dir que l'actual legislatura seria la de “les autopistes de l'educació” i
que seria important millorar les infraestructures educatives.
Estam veient en els darrers mesos l'atac que sofreixen els centres públics, el
pressupost per a Educació a les Illes Balears ha baixat en 100 milions d'euros
des que governa Bauzá.
S'han empitjorat les condicions laborals dels professors, s'han reduït programes
per als infants amb necessitats especials, s'han apujat les ràtios perjudicant
l'atenció a la diversitat, s'han augmentat les taxes universitàries, s’han eliminat
els mestres de suport per a alumnes NESE, s’ha eliminat el programa PROA,
s'han reduït les beques per a menjador escolar i preveuen zero euros per al
transport escolar.
A més mentrestant es baixa els pressuposts i els recursos dels centres públics,
s'han concertat tres escoles de l'Opus Dei, que costaran anualment 2,5 milions
d'euros, alguns d'aquests centres segreguen els alumnes per qüestió de sexe.
També es va trencar el consens amb la llengua vehicular a l'ensenyament, el
català, es va donar a triar als pares dels alumnes, i hi va haver com a resultat
una aclaparadora majoria que va triar el català com a llengua vehicular.
A tot això hem de sumar l'ofegament que sofreixen tots els centres públics a
causa de la manca de pagament del Govern de les Illes Balears, el que
provoca que no puguin desenvolupar les seves activitats de manera habitual i
no tenguin doblers per a l'administració del centre. Fins i tot hi ha centres on les
APIMES han hagut de deixar doblers per poder pagar serveis bàsics, com el
telèfon, el gasoil per a la calefacció o la fotocopiadora.
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El deute del Govern amb els centres també són en programes de reutilització
de llibres i del programa d'auxiliars de conversa.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia acorda
1.- Instar el Govern de les Illes Balears a fer efectives les quanties que deu als
centres educatius del municipi d'Alcúdia, i als de la resta de les Illes Balears,
amb la major rapidesa.
2.- Instar el Govern de les Illes Balears a pagar de manera correcte les
quanties que dóna als centres a partir de l'any 2013.
3.- Instar el Govern de les Illes Balears a la creació d'una mesa de diàleg entre
tots els agents involucrats al món educatiu per consensuar una educació
pública, de qualitat i en igualtat d'oportunitats.
4.- Donar-ne trasllat a la Presidència de les Illes Balears i al conseller
d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.
5.- Donar-ne trasllat als diferents grups parlamentaris del Parlament de les Illes
Balears.
Pere Josep Malondra Sànchez

Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”.
Pren la paraula el Sr. Malondra. Recorda les retallades del Govern balear en
educació i diu que s’ha donat l’esquena al collectiu dels educadors. Diu que
és indignant que el deute del Govern amb les escoles a través dels diferents
programes no es pagui i provoqui que aquestes no puguin fer front a despeses
corrents.
En el torn de contestació la senyora batlessa diu que li consta l’avanç de
quanties als centres d’Alcúdia i proposa canviar el text dels acords proposats
en el sentit que al punt 3, en lloc de dir “Instar el Govern de les Illes Balears a la
creació d'una mesa de diàleg entre tots els agents involucrats al món educatiu
per consensuar una educació pública, de qualitat i en igualtat d'oportunitats.”,
digués “Instar el Govern de les Illes Balears a continuar treballant dins la mesa
de diàleg entre tots els agents involucrats al món educatiu per consensuar una
educació pública, de qualitat i en igualtat d'oportunitats.”, perquè de fet existeix.
El Sr. Malondra diu que hi està d’acord i que estaria bé que digués instar “a
tractar aquests temes dins la mesa de diàleg.”.
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D’aquesta manera, se sotmet a votació l’esmena proposada en el sentit que en
el punt 3 dels acords digui literalment: “Instar el Govern de les Illes Balears a
tractar aquests temes dins la mesa de diàleg entre tots els agents involucrats
en el món educatiu per consensuar una educació pública, de qualitat i en
igualtat d'oportunitats.
Passada l’esmena a votació, s’aprova per unanimitat.
Passada a votació la moció amb l’esmena introduïda s’aprova per unanimitat.

8. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per a la suspensió o
paralització de manera immediata de tots els procediments d’execució
hipotecària i/o desnonaments.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 21 de gener de 2013, que a continuació es
transcriu:
“MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ O PARALITZACIÓ DE MANERA IMMEDIATA
DE TOTS ELS PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I/O
DESNONAMENTS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les execucions hipotecàries estan provocant situacions dramàtiques de
persones que perden la propietat del seu habitatge habitual i permanent i són
desnonades, obligades legalment a abandonar el seu habitatge habitual, sense
tenir, moltes vegades, altre lloc on anar, sense disposar de recursos econòmics
i tenint sota la seva responsabilitat a menors i/o persones més vulnerables.
Fa temps que la societat civil va denunciant aquesta injusta situació provocada
pels desnonaments, producte la majoria de vegades de la crisi econòmica, i va
reclamant solucions, que han estat desateses. Parlam d’un vertader drama
social.
Aquests dies, des de diversos àmbits, s’ha expressat la necessitat de modificar
la normativa vigent en matèria de desnonament, inclòs l’advocada general del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’ha pronunciat sobre el nostre sistema
d’execucions i ha qüestionat la legalitat d’alguns aspectes.
Per la seva part, el Govern d’Espanya, en data 15 de novembre de 2012, va
aprovar un Reial decret sobre això, que no dóna solució al problema. La
moratòria aprovada pel Govern retarda el desnonament dos anys per a alguns
collectius, però la resta de l’execució segueix endavant. A més, és tan
restrictiva, que seran més les famílies que no s’hi podran acollir que les que
realment podran fer-ho.
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Per això que s'ha exposat, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d'Alcúdia
presenta la següent
MOCIÓ
1. L’Ajuntament d'Alcúdia manifesta que el Reial decret sobre desnonaments
aprovat pel Govern d’Espanya el 15 de novembre de 2012 és insuficient per
palliar la dramàtica situació actual. La moratòria és massa restrictiva tant per la
seva durada com pel perfil dels grups socials que s’hi poden acollir. En
conseqüència s’insta el Govern espanyol a rectificar-ne l'abast i així garantir la
protecció d’un major nombre de nuclis familiars i allargar el termini de la
moratòria.
2. L’Ajuntament d'Alcúdia, insta el Govern espanyol a modificar la legislació
vigent en matèria hipotecària per instaurar, per a l’habitatge habitual i
permanent, i la segona oportunitat, la dació en pagament i el lloguer social.
3. L’Ajuntament d'Alcúdia, conscient de la gravetat de la situació que estan
vivint moltes famílies, demana a les entitats bancàries que suspenguin o
paralitzin de forma immediata tots el procediments d’execució hipotecària que
s’estiguin tramitant, per habitatge habitual i permanent, en aquest terme
municipal.
4. L’Ajuntament d'Alcúdia, demana a les entitats bancàries que una vegada
hagin suspès o paralitzat els procediments d’execució hipotecària, congelin la
generació d’interessos de demora i la resta de despeses que pugui generar per
al particular la suspensió o paralització del procediment judicial.
5. L’Ajuntament d'Alcudia, insta el Govern de les Illes Balears que negociï amb
les entitats financeres titulars de crèdits hipotecaris a les Illes, la signatura d’un
conveni per establir una moratòria en l’execució dels préstecs hipotecaris sobre
l'habitatge habitual i permanent, per un termini mínim de 3 anys, i per a famílies
que conformin collectius vulnerables.
6. L’Ajuntament d'Alcudia acorda cancellar tots els comptes corrents i la resta
de dipòsits i productes, i també totes les vies de negoci (inclòs el pagament de
la nòmina del personal de l’Ajuntament) amb aquelles entitats que no
suspenguin o paralitzin tots els procediments d’execució hipotecària i/o
desnonaments que s’estiguin tramitant en aquest terme municipal respecte
d’habitatge habitual.
7. La Secretaria de la corporació municipal farà arribar una còpia d’aquesta
moció a les entitats amb les quals aquest ajuntament tengui comptes corrents
oberts i la resta de dipòsits i productes contractats.
Pere Josep Malondra Sànchez

23

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

Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”.
Pren la paraula el Sr. Vallori. Diu que els desnonaments estan provocant
situacions dramàtiques dia a dia i entén que falta una resposta política i una
modificació la Llei hipotecària. Diu que la moratòria del Partit Popular és molt
restrictiva i que la moció pretén que es prevegi la dació en pagament i evitar
que la gent quedi al carrer.
Per la seva banda, el Sr. Llompart diu que està d’acord amb la moció, però vol
recordar que el Partit Socialista i el Partit Popular es varen reunir a Madrid i no
varen arribar a cap acord per solucionar aquest problema.
En el torn de contesta, la senyora batlessa diu que ens trobam en una situació
que es produeix des de l’any 2008 i llavors no es varen prendre les mesures
que es plantegen ara. Diu que va ser el govern del Partit Popular el que va
prendre les primeres mesures per palliar aquestes situacions, tot i que puguin
ser insuficients. Entén que és una primera passa important i que s’està
treballant per trobar solucions. Diu que aquesta moció proposa acords que van
més enllà de l’àmbit competencial d’aquest Ajuntament i analitza els diferents
punts per concloure que no es pot entrar dins l’àmbit privat d’aquesta manera i
que la seva redacció frega l’amenaça.
Per la seva banda, el Sr. Llompart diu que està d’acord amb la batlessa, però
entén que des d’un punt de vista polític hem de defensar una mica aquesta
gent i fer front a un sistema hipotecari pervers.
En el torn de contesta, la senyora batlessa diu que tot i estar d’acord amb la
necessitat de prendre mesures per palliar aquestes situacions, no podem
prendre certs acords intervencionistes i que excedeixen les competències
municipals com els que proposa aquesta moció.
En el torn de rèplica, el Sr. Vallori entén que llevar els punts referits suposa
deixar sense sentit la moció i que del que es tracta és de fer costat a les
famílies. Diu que no es parla de sucursals, sinó d’entitats bancàries.
Passat el dictamen a votació, resulten vuit vots a favor (PSIB-PSOE i CxI), vuit
en contra (PP) i una abstenció (Sra. Carme Garcia). Atès que s’ha produït un
empat, es repeteix la votació amb idèntic resultat. Atès el vot de qualitat de la
Sra. presidenta, el dictamen queda sense aprovar.

9. Moció que presenta el grup municipal Convergència per les Illes per
una Administració de justícia per a tothom.
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Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 21 de gener de 2013, que a continuació es
transcriu:
“MOCIÓ PER UNA ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA PER A TOTHOM
L’article 24 de la Constitució proclama que “totes les persones tenen dret a
obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l’exercici dels seus drets i
interessos legítims, sense que, en cap cas, es pugui produir, indefensió”. En
aquest article, es consagra l’anomenat dret a la tutela judicial efectiva.
El dret a la tutela judicial efectiva té la categoria de dret fonamental i com a tal
està afectat per determinats “privilegis”, com ara disposar d’una protecció
judicial especial i la necessitat de llei orgànica per desenvolupar el seu
contingut. La inclusió d’aquest dret dins la categoria de dret fonamental és una
manifestació de la seva transcendència. En aquest sentit, el constituent ha
atorgat el dret a la tutela judicial efectiva el mateix estatut jurídic que ha atorgat
al dret a la vida.
El dret a la tutela efectiva té un contingut molt ampli; inclou, i així ho ha
manifestat el Tribunal Constitucional (TC) en multitud d’ocasions, entre d’altres
manifestacions, el dret de lliure accés als tribunals. A través d’ell qualsevol
persona pot fer valer els seus drets davant els jutjats i tribunals. El dret a la
tutela judicial efectiva permet que qualsevol persona els drets de la qual siguin
vulnerats, pot acudir als tribunals en la seva defensa.
Un Estat de Dret no és pot qualificar de tal sense que es garanteixi el dret a la
tutela judicial efectiva. Juntament amb la sanitat, l’educació i la dependència, la
justícia és un pilar de l’Estat Democràtic. L’efectivitat d’aquest dret és cabdal,
fins en el punt que el TC ha dit que el dret a la tutela judicial efectiva no pot ser
obstaculitzat mitjançant la imposició de formalismes.
L’article 119 de la Constitució estableix que “la justícia serà gratuïta quan la llei
ho disposi i, en qualsevol cas, per a aquells que acreditin insuficiència de
recursos per litigar”. Aquest article el que persegueix és que la capacitat
econòmica no s’erigeixi com un obstacle per poder litigar i fer valer els drets i
llibertats de l’ordenament democràtic. Posar unes taxes molt altes per litigar i
posar el llistó de la seva exempció va contra la pretensió que la Constitució
cercava.
Dia 20 de novembre de 2012 i per la via d’urgència el Govern de l’Estat, amb
l’únic vot favorable del Partit Popular, ha aprovat la Llei 10/2012, de 20 de
novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de
l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències
Forenses.
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Aquesta Llei suposa haver de pagar si és vol litigar davant qualsevol jurisdicció
que no sigui la Penal. Suposa haver de pagar per fer valer els drets de què un
és titular; suposa que només qui pagui la taxa podrà acudir a la justícia a
defensar els seus drets; suposa que qui no pagui no podrà acudir-hi i, per tant,
no podrà defensar els seus drets. En definitiva, suposa limitar la defensa dels
drets, limitar l’accés a la justícia de les persones que no tinguin dret a la justícia
gratuïta (que avui són aquelles amb uns ingressos inferiors a 15.000.-€ anuals);
és a dir, limitar l’accés a la justícia de la classe mitjana; que serà la principal
afectada per aquesta mesura.
L’aplicació pràctica significa que el treballador que ha esta acomiadat
improcedentment i vol reclamar contra l’empresa, el petit empresari que vol
reclamar un deute, el consumidor que vol reclamar contra la companyia
telefònica o d’electricitat què li ha facturat erròniament, el particular que
equivocadament li han posat una multa de tràfic vol reclamar contra
l’Administració...; significa que totes aquestes persones, per formular totes
aquestes reclamacions i, en definitiva, per exercitar els seus drets, a partir
d’ara, hauran de pagar una taxa. Si no ho fan, no podran acudir als Tribunals.
Amb aquestes mesures, moltes de persones, principalment de la classe
mitjana, renunciaran a exercitar els seus drets. És evident que només els rics
podran exercir els seus drets; només determinats sectors de la societat tindran
dret que es faci justícia.
El Govern espanyol ha consagrat amb l’aprovació d’aquesta Llei una justícia
per a rics i una altra per a pobres, ja que només podran acudir als Tribunals
aquelles persones que disposin de mitjans econòmics per sufragar les
despeses. L’atac frontal a la Justícia que suposa aquesta Llei ha provocat
protestes sense precedents secundades fins i tot pels sectors més
conservadors de la judicatura. El propi President del Tribunal Suprem ha
valorat la Llei com “difícilment explicable”.
En definitiva, amb aquesta Llei es fa engronsar, si no tombar, un dels pilars de
l’Estat de Dret, com és el dret a la tutela judicial efectiva, en un moment que no
podia ser més inoportú, en un context de crisi en què fer valer els nostres drets
pot ser una qüestió transcendental.
A més, i pel que fa a la quantia d’aquestes taxes, són elevadíssimes i no s’ha
respectat el principi de proporcionalitat, per tal com la quantia de la taxa no està
determinada en funció de la capacitat econòmica del subjecte passiu. Tot i
haver-hi exempcions no s’ha establert un sistema progressiu, la qual cosa la fa
encara més injusta.
Per una altra banda, l’aplicació d’aquesta llei no només afecta els justiciables,
sinó també els professionals de la Justícia, tal com advocats, procuradors,
perits, graduats socials, etc. que veuran reduïda la seva feina i els seus
ingressos, atesa les conseqüències dissuasives de la mesura.
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Cert que la situació i el funcionament de l’Administració de Justícia no és la
més desitjable i és millorable. No obstant, no creiem que la solució passi per
imposar unes elevadíssimes taxes que signifiquin, en darrera instància, limitar
l’accés al procediment. Creiem que hi ha altre opcions i tot i que som
conscients que els recursos econòmics per dotar l’Administració de Justícia
dels mitjans materials i personal suficients són actualment limitats, creiem que
s’hagués pogut optar per augmentar les despeses de qui acudeixen als
Tribunals de forma temerària o abusiva, però no carregar les despeses a qui
únicament vol defensar els seus drets.
Per tot l’anterior, l’Ajuntament d’Alcúdia acorda:
1.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol que paralitzi i suspengui de forma
immediata la vigència de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es
regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.
2.- Instar el Govern a dur a terme una reforma integral de l’Administració de
Justícia amb la participació i l’acord de tots els agents afectats (jutges,
magistrats, fiscals, advocats...).”.
Pren la paraula el Sr. Bonnín per afegir que es tracta d’una llei amb tot
l’estament jurídic en contra. Diu que atempta contra un dret constitucional com
és el dret a la justícia gratuïta i demana que es retiri la llei.
Seguidament intervé el Sr. Vallori per manifestar que el seu grup està d’acord
amb la moció, que ha fet que tota la comunitat jurídica és posicioni en contra,
que l’objectiu de la llei referida és recaptar i que genera un tipus de justícia per
als que la puguin pagar. Apunta que el seu partit ja va demanar que
s’exceptuàs les dones víctimes de la violència de gènere.
Per la seva banda, la senyora batlessa diu que s’han hagut de posar límits a
l’assistència jurídica gratuïta per mor de la situació econòmica actual. Recorda
que aquesta moció es va presentar dia 5 de desembre de 2012 i vol apuntar
que posteriorment, en data 14 de gener de 2013, el Consell de Ministres ha
ampliat aquesta llei per donar major cobertura per a les persones amb majors
dificultats econòmiques. També contesta al Sr. Vallori que s’ha ampliat la
cobertura a collectius vulnerables com les víctimes de violència de gènere,
terrorisme i altres.
Passat el dictamen a votació, queda aprovat amb el resultat de nou vots a favor
(PSIB-PSOE, Sra. Carme Garcia i CxI) i vuit en contra.

27

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

10. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Catàleg de
protecció de patrimoni històric artístic de les NS de planejament, que
consisteix en la introducció de la fitxa 20-05 (c/ de Sant Vicenç, 10).
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 21 de gener de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME
El Ple de la corporació en sessió extraordinària de 9 de novembre de 2012 va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del
Catàleg de protecció del patrimoni històric artístic de les Normes subsidiàries
de planejament del terme municipal d’Alcúdia que consisteix en la introducció
de la fitxa 20-05 (C/ de Sant Vicenç, 10)
L’expedient ha estat sotmès a informació pública i notificat als interessats,
sense que s’hagin presentat allegacions dins el termini disposat a l’efecte
Vists els informes emesos pels serveis municipals en sentit favorable a la seva
aprovació.
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 nombre 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 2011 (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 puntual del Catàleg de
protecció del patrimoni històric artístic de les Normes subsidiàries de
planejament del terme municipal d’Alcúdia que consisteix en la introducció de la
fitxa 20-05 (C/ de Sant Vicenç, 10), adjunta al present acord.
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i
Urbanisme del Consell de Mallorca per a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- 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 (C/
Sant Vicenç, 10). Tot això, sense perjudici que es puguin tramitar els
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instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim urbanístic vigent
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament en tràmit
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un
dels diaris de major difusió de l’illa.
Alcúdia, 16 de gener de 2013.
El regidor delegat d’Urbanisme

Martí Ferrer Totxo”.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. Ferrer i, no havent-hi debat,
es passa directament a votació i per unanimitat dels assistents s’aprova el
dictamen precedent.

11. Aprovació definitiva de l’Estudi de detall per al reajustament
d’alineacions de la illeta definida pel passeig de la platja d’Alcúdia, C/ de
Saturn, C/ de Minerva i passeig d’Ulisses.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 21 de gener de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME
Mitjançant Decret de Batlia núm. 1301, de 26 d’octubre de 2012, es va aprovar
inicialment l’Estudi de detall promogut per “ISLAND PROPERTIES
INVESTMENTS S.L.” per al reajustament d’alineacions de la illeta definida pel
passeig de la platja d’Alcúdia, carrer de Saturn, carrer de Minerva i passeig
d’Ulisses.
L’expedient ha estat sotmès a informació pública i notificat a la propietat
compresa dins l’àmbit territorial de l’Estudi de detall, sense que s’hagin
presentat allegacions dins el termini disposat a l’efecte.
Vists els informes emesos pels serveis municipals en sentit favorable a la seva
aprovació.
Atès l’informe favorable de la Demarcació de Costes a les Illes Balears de 10
de gener de 2013 en el tràmit previst en l’article 117.2 de la Llei 22/1998, de 28
de juliol, de costes, amb relació a l’article 210.2 del Reial decret 1471/1989, d'1
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i
execució d’aquesta llei.
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La competència per acordar l’aprovació definitiva correspon al Ple de la
corporació 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.
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 definitivament l’Estudi de detall promogut per “ISLAND
PROPERTIES INVESTMENTS S.L.” per al reajustament d’alineacions de la
illeta definida pel passeig de la platja d’Alcúdia, carrer de Saturn, carrer de
Minerva i passeig d’Ulisses.
Segon.- Comunicar el present acord a la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca.
Tercer.- Notificar-ho als interessats i que es publiqui al Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en un dels diaris de major difusió de l’illa.
Alcúdia, 16 de gener de 2013
El regidor delegat d’Urbanisme

Martí Ferrer Totxo”.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. Ferrer i, no havent-hi debat,
es passa directament a votació. El resultat és de tretze vots a favor (PP,
regidora no adscrita Sra. Carme Garcia i CxI), i quatre abstencions (PSIBPSOE). Queda així aprovat el dictamen precedent.

12. Proposta de modificació de les mesures a aplicar en el marc del Reial
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la productivitat.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socioculturals, Patrimoni i Recursos Humans, de dia 21 de gener
de 2013, que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES MESURES A APLICAR EN EL
MARC DEL REIAL DECRET LLEI 20/2012, DE 13 DE JULIOL, DE MESURES
URGENTS PER GARANTIR L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE
FOMENT DE LA PRODUCTIVITAT
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Vist el que disposa el Reial decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual s’integra
en el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la
Seguretat Social dels funcionaris de l’Administració local.
Atès que l’article 192 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei general de la Seguretat Social, permet
a les administracions públiques millorar directament les prestacions del
règim general de la Seguretat social, costejant-les al seu exclusiu càrrec.
Atès que l’article 26 de l’Acord regulador de les condicions de treball del
personal funcionari de l’Ajuntament d’Alcúdia estableix que en el casos
d’incapacitat temporal percebrà les prestacions econòmiques que en cada cas
la Seguretat Social tingui previstes i, complementàriament, l’Ajuntament
millorarà des del primer dia que es produeixi la baixa d’aquestes prestacions
fins a arribar al 100% del seu salari ordinari prenent com a base el mes
anterior.
Atès que l’article 8 del Conveni collectiu per al personal laboral de l’Ajuntament
d’Alcúdia estableix que qualsevol millora establerta amb caràcter general per al
personal funcionari, en les matèries a què es refereix aquest conveni, ha de ser
aplicable al personal laboral que hi està subjecte, amb l’acord previ exprés de
la Comissió Paritària per a la Interpretació, l’Estudi, la Vigilància, la Conciliació i
l’Arbitratge.
Atès que l’article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la productivitat ha
establert uns límits quant a la possibilitat que cada Administració pública
complementi les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el
règim general de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les
situacions d’incapacitat temporal.
Atès que l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic disposa que seran objecte de negociació, entre d’altres, els
plans de Previsió Social Complementària, els criteris generals per a la
determinació de prestacions socials i pensions de classes passives, i els criteris
generals d’acció social.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària feta en data 6 de
setembre de 2012 va acordar, quant a la prestació econòmica en casos
d’incapacitat temporal, que, en els casos d’hospitalització es reconeixerà un
complement retributiu fins a assolir el 100% de les retribucions de què
estiguessin gaudint en cada moment.
Vist l’informe de Secretaria emès en data 6 d’agost de 2012.
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Atès que l’article 9.5 de l’esmentat Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol,
disposa que “Cada administració pública pot determinar, respecte al seu
personal, els supòsits en què amb caràcter excepcional i degudament justificats
es pugui establir un complement fins a arribar, com a màxim, el 100% de les
retribucions de què gaudien en cada moment. A aquests efectes, es
consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d'hospitalització i
intervenció quirúrgica.”.
Atès que en la Mesa general de Negociació de l’Ajuntament que es va fer en
data 13 de desembre de 2012 es va proposar ampliar els supòsits excepcionals
en què es pugui establir un complement fins a arribar, com a màxim, el 100%
de les retribucions que gaudien en cada moment.
Atès que l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú permet
atorgar eficàcia retroactiva als actes sempre que els supòsits de fet existeixin ja
en la data a què es retrotegui l'eficàcia de l'acte i aquesta no lesioni drets o
interessos legítims d'altres persones.
Vistes les atribucions que l’article 22 LRBRL confereix a aquest Ple.
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- En cas d’incapacitat temporal del personal, es reconeixerà un
complement retributiu fins a assolir el 100% de les retribucions de què estigués
gaudint en cada moment, en els següents casos i sempre que estiguin
degudament justificats:
a) Processos en què hagi estat necessària la intervenció quirúrgica,
hospitalització o tractament hospitalari.
b) Els que es produeixin com a conseqüència o motiu d’embaràs.
c) Els derivats de malalties oncològiques.
d) Quan es faci necessari un tractament de diàlisi.
SEGON.- Quan sorgeixin interpretacions confrontades entre les parts, el cas
serà avaluat per la Comissió Paritària.
TERCER.- Retrotreure els efectes del present acord a la data d’adopció de les
mesures esmentades.

Alcúdia, 18 de gener de 2013.

La regidora delegada de Personal.”.
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Josefina Linares Capó.”.
Pren la paraula la Sra. Linares i explica que, després de passar la proposta per
la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament, s’han afegit quatre malalties
més com a supòsits d’incapacitat temporal del personal en què es reconeixerà
un complement retributiu fins a assolir el 100% de les retribucions.
Per la seva banda el Sr. Malondra avança el vot favorable del seu grup, diu que
les retallades de la legislació estatal no tenen sentit i menys en el nostre
municipi, que li agradaria que els supòsits s’ampliassin més, però que en
qualsevol cas està bé aquesta ampliació.
No havent-hi debat, se sotmet el dictamen a votació i s’aprova per unanimitat
dels assistents.

13. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE amb motiu de la
política cultural de les Illes Balears a l’exterior.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socioculturals, Patrimoni i Recursos Humans, de dia 21 de gener
de 2013, que a continuació es transcriu:

“MOCIÓ AMB MOTIU DE LA POLITICA CULTURAL DE LES ILLES BALEARS
A L’EXTERIOR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El passat dia 8 de novembre, el Govern de les Illes Balears va anunciar que
abandonaria l’Institut Ramon Llull, consorci integrat inicialment per la
Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquest consorci era una eina de projecció exterior de la llengua catalana i de la
cultura que s’hi expressava en totes les seves modalitats, matèries i mitjans
d’expressió. Els objectius fonamentalment era la promoció de l’ensenyament
del català, la seva difusió a l’exterior, el coneixement de la literatura que
s’expressa en llengua catalana, la difusió del pensament, l’assaig i la
investigació a l’exterior, a més de la promoció de les relacions, els projectes i
les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes de projecció de la
cultura, de dins o fora del domini lingüístic.
Aquest abandonament s’afegeix al tancament que la mateixa setmana, va
anunciar l’Espai Mallorca, després que el Consell de Mallorca i el Govern de les
Illes Balears, no complissin les seves obligacions econòmiques.
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L’Espai Mallorca, és un centre de promoció i difusió de la cultura de les Illes
Balears a Catalunya, que va néixer l’any 1998, com una iniciativa de la
Conselleria de Cultura del Consell de Mallorca en collaboració amb el Gremi
d’Editors de Balears.
El seu objectiu, era donar a conèixer els productes culturals de les Illes Balears,
promoure els seus artistes i escriptors, i crear vincles i intercanvis culturals amb
Catalunya.
Aquestes accions constaten una vegada més l’absolut menyspreu del Govern
de les Illes Balears i el Consell de Mallorca cap a la llengua catalana i a la
nostra cultura, identitat i tradicions, i copegen durament el sector cultural de les
nostres illes.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament d'Alcúdia ACORDA:
1.- Instar el Govern de les Illes Balears a no abandonar l’Institut Ramon Llull i
reforçar-lo com a autèntic instrument de projecció exterior de la llengua
catalana i de la cultura.
2.- Instar el Consell de Mallorca que realitzi totes les accions necessàries per
mantenir obert l’Espai Mallorca a Barcelona com a element de promoció dels
productes culturals de les Illes balears i de la promoció dels seus artistes i
escriptors.
3.- L’Ajuntament d'Alcúdia constata la importància de la cultura com a
instrument de creació de riquesa i de promoció i dinamització del turisme, i
també la necessitat que les institucions defensin la llengua i cultura pròpies.
4.- L’Ajuntament d’Alcúdia s’integrarà dins la xarxa de municipis de l’illa de
Mallorca que s’adherirà en un futur pròxim al Patronat de l’Institut Ramon Llull
per treballar en la defensa de la nostra cultura i llengua pròpies.
Pere Josep Malondra Sànchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.
Pren la paraula el Sr. Malondra. Diu que li sap greu haver de presentar aquesta
moció perquè entén que són el Govern Balear i el Consell de Mallorca els que
haurien de fomentar la nostra cultura i llengua. Diu que deixar de donar suport
a aquests tipus d’institucions suposa un atac contra la nostra llengua i obliga al
seu grup a presentar aquesta moció. Diu que s’estan canviant els estatuts de
l’Institut perquè, almenys, els municipis es puguin integrar i donar suport a la
nostra llengua.
Per la seva banda, el Sr. Llompart vol afegir que el seu grup també té la
mateixa sensació, diu que és una llàstima que els municipis hagin de crear una
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Xarxa per poder seguir donant suport a aquest Institut. Entén que el Partit
Popular ha donat un important gir en la seva política i recorda que en el seu
moment va aprovar la Llei de normalització lingüística i estava més a prop de la
les nostres arrels, la nostra cultura i la nostra llengua.
Seguidament intervé la Sra. Garcia. Avança el seu vot a favor, però entén que
seria millor esperar l’aprovació dels nous estatuts per prendre l’acord i també
diu no estar d’acord que l’Espai Mallorca va sorgir com a iniciativa de la
Conselleria en collaboració amb el Gremi d’Editors. Diu que aquesta institució
és del Gremi d’Editors, que està gestionada per aquest i que és una botiga d’un
grup d’empresaris particulars que per tres vegades han deixat penjats a gran
nombre d’artesans i artistes.
El Sr. Malondra i la Sra. Garcia acorden proposar una esmena que consisteix a
canviar el paràgraf que diu “L’Espai Mallorca, és un centre de promoció i difusió
de la cultura de les Illes Balears a Catalunya, que va néixer l’any 1998, com
una iniciativa de la Conselleria de Cultura del Consell de Mallorca en
collaboració amb el Gremi d’Editors de Balears.” I substituir-lo pel següent:
“L’Espai Mallorca, és un centre de promoció i difusió de la cultura de les Illes
Balears a Catalunya, que va néixer l’any 1998, com una iniciativa del Gremi
d’Editors de Balears en collaboració amb la Conselleria de Cultura del Consell
de Mallorca.”.
Per la seva banda, la senyora batlessa diu que el Govern, com ha fet amb
altres, ha abandonat aquest consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i
el Govern Balear. També vol puntualitzar que si s’ha tancat l’Espai Mallorca és
perquè vivia de les aportacions del Govern i del Consell, que ara no tenen
liquiditat i que la decisió de tancar és del Gremi d’Editors. També diu que
encara no sabem les condicions per entrar al Patronat de l’Institut Ramon Llull i
que per això el seu grup considera que no és el moment de prendre aquest
tipus d’acords. Entén que es tracta de competències impròpies que suposaran
despeses i que a aquest Ajuntament el que li correspon és difondre i
promocionar la llengua i cultura dins l’àmbit municipal, com queda reflectit als
pressuposts que avui s’han aprovat inicialment.
El Sr. Malondra diu que es tracta únicament d’instar el Govern i el Consell i
d’entrar a la Xarxa, però no directament a l’Institut.
Per la seva banda la Sra. Garcia entén que seria convenient aclarir aquesta
adhesió.
El Sr. Malondra i la Sra. Garcia acorden introduir una altra esmena que
consisteix que a la moció, en lloc de dir “4.- L’Ajuntament d’Alcúdia s’integrarà
dins la xarxa de municipis de l’illa de Mallorca que s’adherirà en un futur pròxim
al Patronat de l’Institut Ramon Llull per treballar en la defensa de la nostra
cultura i llengua pròpies.” digui “4.- L’Ajuntament d’Alcúdia s’integrarà dins la
xarxa de municipis de l’illa de Mallorca que s’adherirà, si s’escau, en un futur
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pròxim al Patronat de l’Institut Ramon Llull per treballar en la defensa de la
nostra cultura i llengua pròpies.
Se sotmeten les dues esmenes proposades a votació i s’aproven amb nou vots
a favor (PSIB-PSOE, Sra. Carme Garcia i CxI) i vuit abstencions (PP).
Seguidament se sotmet el dictamen amb les esmenes a votació i queda
aprovat amb nou vots a favor (PSIB-PSOE, Sra. Carme Garcia i CxI) i vuit en
contra (PP).

14. Proposta de suport institucional per a la declaració d’interès
estratègic del Port Esportiu Alcudiamar.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica, de dia 21 de gener de 2013,
que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE SUPORT INSTITUCIONAL PER A LA DECLARACIÓ
D’INTERÈS ESTRATÈGIC DE LA CONCESSIÓ DEL PORT ESPORTIU
ALCUDIAMAR
Des de la seva fundació, el port esportiu Alcudiamar ha tingut entre els seus
principals objectius potenciar el municipi d’Alcúdia i, amb el pas dels anys, s’ha
convertit en un referent turístic, esportiu i d’oci per al Port d’Alcúdia, amb
efectes beneficiosos per als sectors auxiliars relacionats amb el turisme i la
nàutica del terme, fet que també ha propiciat el naixement i desenvolupament
de moltes empreses sectorials al nostre municipi.
Atès que per seguir endavant amb l’execució del seu projecte, l’entitat
Alcudiamar, S.A. ha sollicitat a l’Autoritat Portuària de Balears la declaració
d’interès estratègic de la seva concessió, a l’empara de l’article 82.2.c del Reial
decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant.
Atès que l’article 29.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears atribueix als municipis balears competències per
al desenvolupament econòmic local i promoció turística del seu territori.
Vistes les competències que l’article 8 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
Turisme de les Illes Balears atribueix als municipis.
És per això que propòs a aquest Ple l’adopció dels següents

ACORDS
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PRIMER.- Donar suport institucional a la concessió del Port Esportiu
Alcudiamar perquè es declari d’interès estratègic per l’Autoritat Portuària de
Balears.
SEGON.- Notificar l’adopció del present acord a l’entitat interessada.

Alcúdia, 18 de gener de 2013.
La Batlessa,

Coloma Terrasa Ventayol”.
Pren la paraula la senyora batlessa i diu que es tracta de donar resposta a
l’entitat interessada, que ens va demanar suport institucional a la seva
sollicitud davant l’Autoritat Portuària de Balears perquè la seva concessió sigui
declarada com d’interès estratègic. Entén que és un suport merescut com a
referent dins el turisme nàutic i que revertirà en benefici del nostre municipi.
No havent-hi debat, es passa directament a votació i el dictamen s’aprova per
unanimitat dels assistents.

15. Moció que presenta el grup municipal PSIB-PSOE per al manteniment
de les condicions del servei de teleassistència domiciliària a persones
majors i discapacitades.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica, de dia 21 de gener de 2013,
que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ PER AL MANTENIMENT DE LES CONDICIONS DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA
A
PERSONES
MAJORS
I/O
DISCAPACITADES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El servei de teleassistència domiciliària és un recurs que permet la
permanència dels usuaris en el seu mitjà habitual de vida, i també el contacte
amb el seu entorn sociofamiliar, evitant el desarrelament i assegurant la
intervenció immediata en crisis personals, socials o mèdiques per proporcionar
seguretat i millor qualitat de vida. Per aconseguir aquests objectius, es va
engegar en 1992 el programa de teleassistència domiciliària que permet a les
persones majors i/o discapacitades que viuen soles i en situació de risc, entrar
en contacte verbal amb un centre d'atenció especialitzada, prement el botó d'un
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medalló o polsera que duen constantment posat les 24 hores del dia i tots els
dies de l'any. Aquest botó salva vides. Així mateix, es disposa d'unitats mòbils
que en cas de necessitat es traslladen al domicili de l'usuari per donar solució a
l'emergència sorgida, mitjançant la mobilització de recursos.
El programa s'ha instrumentat a través d'un conveni-marc subscrit entre
l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP) el dia 20 d'abril de 1993, al qual es van adherint
progressivament a través de convenis específics de collaboració les
corporacions locals interessades en la implantació del programa en els seus
àmbits territorials respectius.
Els pressuposts generals de l'Estat del proper any no inclouen cap partida
destinada a l’IMSERSO per subvencionar els serveis de teleassistència, que
fins avui eren assumits en la seva major part pel Govern central, que
subvencionava dues terceres parts del cost del servei, mentre que la resta
havia de ser abonat pels propis usuaris.
Davant aquest greu atac al benestar d’aquelles persones que necessiten una
ajuda constant, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d'Alcúdia presenta
la següent
MOCIÓ
1. L’Ajuntament d'Alcúdia sollicita al Govern d’Espanya que doti
pressupostàriament la partida destinada a assumir els dos terços del cost del
servei de teleassistència per a persones majors i/o discapacitades, tal i com
s'anava fent des de 1993.
2. En cas que el Govern de l’Estat fos insensible a aquesta qüestió,
l’Ajuntament d'Alcúdia sollicita al Govern de les Illes Balears que es faci càrrec
del cost corresponent als dos terços del servei.
3. En el supòsit que ni el Govern estatal ni l’autonòmic volguessin assumir la
proporció mencionada del cost del servei, l’Ajuntament d'Alcúdia sollicita al
Consell de Mallorca que se’n faci càrrec, coneixent que la consellera insular de
Benestar Social ha manifestat la importància del manteniment de la subvenció
del servei per part de l’Administració.
4. En cas que cap de les institucions supramunicipals sufraguin el cost
proporcional del servei de teleassistència, l’Ajuntament d'Alcúdia n’assumirà la
responsabilitat.
Pere Josep Malondra Sànchez
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”.
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Seguidament intervé el Sr. Malondra i entén que, tot i que en aquest ple ja s’ha
acordat la modificació de l’ordenança perquè l’Ajuntament assumeixi el cost del
servei que cobria l’IMSERSO, interessa sotmetre-la a votació per instar les
diferents institucions a actuar.
No havent-hi debat, se sotmet el dictamen a votació i s’aprova per unanimitat
dels assistents.

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 dóna succint
compte dels decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es
corresponen a la relació des del núm. 1.342/2012, de data 12 de novembre de
2012, fins al núm. 1.619/2012, de data 28 de desembre de 2012.
La corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes
Grup Municipal Socialista
1) El Sr. Vallori demana, atès que s’ha decidit tancar l’alberg de la platja de
Palma, si hi ha intenció de fer el mateix amb la Victòria.
R (Sra. Serra): No tenim notícies que hi hagi aquesta intenció.
2) El Sr. Vallori demana per què l’Àrea d’Educació demana per unes beques
una declaració jurada d’ingressos i no es va fer el mateix a l’Àrea de
Participació Ciutadana.
R (Sra. Amer): Perquè es tracta de beques amb criteris molts diferents, unes
premien els bons estudiants i les altres ajuden a famílies amb pocs recursos.
El Sr. Vallori demana que s’unifiquin els criteris i diu que si es vol premiar els
bons estudiants és millor fer un concurs amb un premi. Entén que
l’Administració ha de subvencionar la gent amb menys recursos econòmics
perquè són els que tenen dificultats per accedir a certs estudis.
R (Sra. Amer): És el teu criteri i el respectam, però aquest govern segueix
aquests criteris.
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3) El Sr. Malondra demana, amb relació a les obres del bastió de Santa Maria,
per què no es fa feina des de fa deu o quinze dies.
R (Sra. batlessa): L’aturada es deu a raons climàtiques i no hi ha cap problema.
4) El Sr. Malondra demana si, com li va semblar llegir a la premsa, l’Ajuntament
exigirà matrícules a les bicicletes.
R (Sra. batlessa): És un errada. Es tracta d’un registre de bicicletes que té
l’objectiu de facilitar la localització de les que se sostreguin i és totalment
voluntari.
5) El Sr. Malondra demana un informe policial per solucionar diferents punts
conflictius quant al trànsit.
R (Sra. batlessa): Podeu presentar un escrit i se us farà arribar l’informe.
6) El Sr. Malondra fa un prec referit a la plaça de les Forques, atès que hi ha
queixes dels veïnats perquè la vegetació ha arribat a tapar els fanals.
R (Sr. González): Es recull el prec.
7) El Sra. Malondra, amb relació a una sollicitud de la federació d’APIMES
d’Alcúdia per fer un conseller escolar municipal extraordinari, demana per què
encara no s’ha convocat.
R (Sra. Amer): Està previst per al mes que ve.
8) El Sr. Malondra demana, amb relació a unes concentracions de pares a les
escoles per mor de les retallades en educació, si és vera que hi va haver una
telefonada del Sr. González fent una advertència en cas que es produïssin
desperfectes, ja que entén que és una comunicació que correspon fer a la
Conselleria d’Educació.
R (Sr. González): En aquell moment era el batle en funcions. Va arribar una
notificació de la Conselleria d’Educació on ens recordaven que si s’havien de
fer aquestes concentracions l’APA estava obligada, si sortien de l’àmbit dels
seus estatuts, a notificar-ho a l’Ajuntament. Així es va recordar a l’APA i ningú
no ens va notificar res.
9) El Sr. Malondra demana informació amb relació a una zona verda de
l’Ajuntament devora la antiga central del GESA on s’ha fet moviment de terres.
R (Sr. González): Es tracta d’una zona verda en mal estat que simplement s’ha
aplanada per palliar els problemes d’aparcament existents a la zona.
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10) El Sr. Malondra demana si s’ha avançat amb el temes de les grues de les
obres que estan aturades des que va parlar amb el regidor d’Urbanisme i la
tècnica.
R (Sr. Ferrer): El tema està igual des que ens vàrem reunir i el problema és que
hi ha una administració concursal.
11) El Sr. Malondra demana sobre la necessitat de dotar una plaça d’enginyer i
posa en dubte la seva legalitat.
R (Sra. Linares): Aquesta plaça no es dota per oferir-la si no per proveir-la amb
personal propi.

Grup Municipal Convergència per les Illes
1) El Sr. Bonnín prega a l’equip de Govern que els regidors responsables dels
patronats municipals es llegeixin els estatuts i coneguin les competències dels
seus òrgans i també la periodicitat dels consells d’administracions.
R (Sr. Vera): Ja vaig demanar disculpes durant la sessió del Consell
d’Administració i entenc que ara és el Sr. Bonnín qui hauria de demanar-les per
com es va dirigir cap a la meva persona.
El Sr. Bonnín demana disculpes si el Sr. Vera es fa sentir ofès, però li recorda
que el Consell d’Administració del Patronat d’Esports s’ha de convocar cada
tres mesos.
R (Sr. Vera): Ja vaig assumir l’errada i vull recordar la baixa del tècnic
d’Esports, que s’encarregava precisament d’aquests temes.
2) La Sra. Oneto, quant al pas de vianants elevat davant la porta de Sant
Sebastià, diu que està tort i prega si es podria modificar perquè les rodes dels
vehicles pujassin a la vegada.
R (Sr. González): Es consultarà amb la policia.
3) El Sr. Llompart diu, amb relació al tema de la zona verda que ha estat
aplanada, que el que s’hauria de fer es obrir l’aparcament de la zona portuària.
D’altra banda, prega que s’entreguin les coses quan es demanen i fa referència
al fet que es va sollicitar la gravació d’Alcúdia Radio d’una anterior sessió
plenària. Prega que els plenaris ordinaris es facin el dia i hora que toca, ja que
així està aprovat per Ple. En un altre ordre de coses, diu tenir la sensació que
hi ha una certa fractura dins l’equip de govern, que hi ha un grup de regidors
que tiren del carro, que en aquest ajuntament és necessari que tots els regidors
tirin i que sembla que les competències en obres pròpies que va assumir la
batlessa les ha assumides un tècnic.
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R (Sr. batlessa): No entenc aquest darrer comentari, ja que obres pròpies ha
passat a Batlia i, com ja es va dir anteriorment, es va fer una redistribució de
tasques, una reorganització de l’Àrea i una atribució de funcions específiques a
un tècnic com a responsable d’aquesta àrea, amb funcions purament tècniques
i de coordinació, i no pròpies d’un regidor com vols donar a entendre. No podeu
qüestionar la forma d’organitzar les àrees de l’Ajuntament per aquest equip de
govern, nosaltres mai no ho vàrem fer a l’oposició. Per favor, deixau-nos fer
feina.
El Sr. Llompart entén que sí que pot qüestionar la forma d’organització de
l’Ajuntament.
La Sra. batlessa diu que són les formes de qüestionar les que no són
adequades, demana respecte i torna a demanar que es deixi fer feina a aquest
govern.
... / ...
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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