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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
28 DE FEBRER DE 2013
Data: 28/02/2013
Hora començament: 09,00 h
Hora acabament: 9:55 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
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

Regidors que excusen la seva absència: Martí Ferrer Totxo

Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari Actal.:

Miguel Alejandro Dot Ramis
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Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Resolució d’allegacions i aprovació definitiva del Pressupost 2013.
3. Proposta de conveni de collaboració per a la realització del Pla Estratègic
Turístic Badia d’Alcúdia.
4. Proposta de conveni de collaboració per al manteniment de les accions
incloses dintre del Pla Estratègic Badia d’Alcúdia.

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.
Pren la paraula el Sr. Llompart i diu que hi ha una sèrie d’afirmacions que va fer
la Sra. Linares i que li agradaria que constessin a l’acta. Respecte d’aquestes
afirmacions, el Secretari que subscriu, una vegada consultada la gravació de la
sessió per part d’Alcúdia Radio pot confirmar les següents afirmacions: la
regidora digué literalment “vareu dir: ah! és que s’advocada va dir que per color
polític”; que “aquesta persona va entrar quatre anys antes, però no ha tingut
mai un despatx, ni email ni que ticàs” i es referí que això va canviar amb els
següents equips de govern i que per això se li va reconèixer una relació laboral;
també va dir literalment que “amb l’anterior equip de govern venia aquí els
dimecres, agafava la documentació que havia d’agafar i s’anava, com un servei
extern igual”; que “als ciutadans els sortirà casi cinc euros per persona per la
gràcia que voltros li heu fet”; i que “jo ara sortiré al carrer, demà agafaré un
amic advocat, li diré que es faci autònom, entraràs aquí, tu no et preocupis de
res, te donaré un despatx, te donaré un email, ticaràs, vindràs només dilluns,
dimecres i divendres, no importa que facis les trenta-set hores i mitja com els
altres treballadors, només vendràs tres dies, i d’aquí un parell d’anys... clar, és
impossible readmetre una persona així, perquè no és funcionari de carrera i
aquestes feines només es poden fer per funcionaris de carrera, no es vera
Secretari? És inviable readmetre aquesta persona. Bé, però no passa res, tu
demandes i et donaran la raó perquè nosaltres t’hem donat un despatx i tot el
que necessitaves per tenir una relació laboral, a més anant en compte dels
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tècnics que vos varen fer un informe diguent que tenia una relació contractual,
no laboral, però clar si voltros li vareu fer el llit perquè ella pogués guanyar els
ciutadans hauran de pagar aquesta indemnització, aquesta indemnització més
els salaris de tramitació fins que hi hagi una sentència ferma. Vos poder donar
qualque cosa, perquè, gracies a vosaltres mira el que està guanyant aquesta
persona”..
No havent-hi més observacions, es sotmet a votació l’acta de la sessió anterior
i s’aprova per unanimitat.

2. Resolució d’allegacions i aprovació definitiva del Pressupost 2013.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 25 de febrer de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ALLEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA
DEL PRESSUPOST 2013
Vistes les allegacions presentades pel grup municipal PSIB-PSOE (reg.
d’entrada núm. 1.094, de 15 de febrer de 2013), per la Junta de Personal (reg.
d’entrada núm. 1.008, de 13 de febrer de 2013) i per un membre de la Mesa
General de Negociació (reg. d’entrada nº 1.062, de 15 de febrer de 2013),
relatives a l’acord d’aprovació inicial del Pressupost general d’aquesta
corporació per a 2013, adoptat a la passada sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament de dia 24 de gener de 2013.
Vist l’informe emès per la Interventora en data 22 de febrer de 2013.
Vist l’informe emès pel Secretari en data 25 de febrer de 2013.
Per tot això, i fent ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret
de Batlia núm. 1.026/2011, de 15 de juny (BOIB núm. 104, de data
07/07/2011), propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar com a límit de despesa no financera de l’ajuntament
d’Alcúdia per l’exercici 2013, la quantitat de 26.815.470,84 euros , d’acord amb
el que disposa l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
SEGON.- Estimar parcialment les allegacions presentades pel grup municipal
PSIB-PSOE en el següent sentit:
- Quant a la primera i la tercera, es desestimen.
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- Quant a la segona, s’estima i es crea la partida TU432227094 Elaboració Pla
d’Actuació i que es dota amb 3.780 €., disminuint en la mateixa quantia
TU432226079 Altres Despeses de Turisme.
- Quant a la quarta, s’estima parcialment i s’exclou de la plantilla la plaça
d’inspector de policia. Quant a les places de policia turístic, atès que es tracta
de funcionaris interins i no de places de nova creació, es crea una partida al
Capítol I denominada Contractació Temporal de quatre de policia turística amb
una durada màxima de sis mesos. Respecte de la despesa sobrant, es
desestima el destí proposat.
TERCER.- Desestimar les allegacions presentades per la Junta de Personal i
la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament d’Alcúdial.
QUART.- Aprovar definitivament 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
10.499.010,79 Euros.
CINQUÈ.- 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
amb les modificacions esmentades.
SISÈ.- Ordenar la seva publicació i remissió amb els termes prevists a l’article
169.3 i 4 del TRLHL.
Alcúdia, 25 de febrer de 2013.
El regidor delegat d’Hisenda

Juan Luís González Gomila”
Seguidament pren la paraula el Sr. González i explica, quant a les allegacions
presentades pel grup municipal socialista, que la primera i segona es
desestimen perquè tenen caire polític; quant a la segona, s’estima perquè és
una partida referida a una factura que es pensava es presentaria abans de la
liquidació de 2012; i quant a la quarta, s’estima parcialment conforme ha
exposat el Secretari. Quant a les allegacions presentades per la Junta de
Personal i la Mesa General de Negociació, explica que es desestimen d’acord
amb els informes tècnics emesos. Diu que, així mateix, durant aquest període
s’han detectat una sèrie d’errades que han estat esmenades. Diu que arran del
canvi d’interpretació per part de la Intervenció General de l’Estat, s’ha hagut de
canviar el límit de despesa.
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Obert el torn de debat, intervé el Sr. Malondra i diu que menys mal que el seu
grup posa esment en l’elaboració dels pressuposts, atès que no ha quedat més
remei que acceptar allegacions. No entén que no s’acceptin les altres, atès
que si tots els funcionaris tenen congelats els seus sous, els polítics no
s’haurien d’aplicar la pujada de l’IPC als seus. No entén que es desestimi la
destinació proposada per ajudar persones necessitades. Segueix sense
entendre la previsió de gastar un milió d’euros per fer un nou edifici de la
policia i que enguany es reculli la reforma de l’actual. No entén que amb el
superàvit d’aquest Ajuntament la llei no permeti posar doblers en el carrer i
creu que fa falta gent que pensi aquí i al govern estatal. No entén per què a
principi de legislatura es deia que no es podia dotar la plaça d’ADL per treurela i ara es dota una d’enginyer. També recorda quan es va demanar a la
regidora de Cultura per què el Consell d’Administració de l’Escola de Música
no va aprovar prèviament el seu pressupost i, una vegada consultats els
estatuts, resultar clar que és necessari.
Per la seva banda, el Sr. Llompart demana on es destinaran aquests 405.000 €
menys.
El Sr. González respon que es destinaran a pagar préstecs.
El Sr. Llompart demana si això es deu a que l’exercici anterior no s’acabaren
de gastar aquest doblers
El Sr. González respon que es va fer el pressupost amb el límit del pressupost
2012, però la Intervenció General de l’Estat canvià el seu criteri i entengué que
el límit de despesa era la liquidació de l’exercici 2012. Aclareix que, tot així, es
permet un ajust damunt les liquidacions dels tres darrers exercicis.
El Sr. Llompart diu que així la conclusió és que el fet que estigui bé
econòmicament aquest Ajuntament suposa haver de posar menys doblers al
carrer. Això li sembla inversemblat. Demana al Sr. Secretari que confirmi si
efectivament el que es sotmet a aprovació del Ple es l’aprovació definitiva del
Pressupost 2013 com a acord únic.
El Sr. Secretari respon que sí.
El Sr. González respon que aquesta nova interpretació de la Intervenció
General no és justa per ajuntaments com el d’Alcúdia i intentarà exposar
aquesta queixa per mirar de que es puguin posar doblers al carrer. Quant a les
contractacions temporals, diu que s’ha canviat el criteri tècnic. Quant al quarter
de la policia, es refereix a l’afirmació del Sr. Malondra quant a que fa falta gent
que pensi i li demana si ha vist el projecte i si ha visitat darrerament el quarter.
El Sr. Malondra diu que no.
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El Sr. González no entén com pot criticar una obra si encara no sap en què
consisteix. Explica que primerament es va advertir la necessitat de fer una
reforma i, quant al futur, ateses les limitacions de despesa, es va estudiar la
possibilitat d’un nou quarter. Diu que, atès que la brigada de manteniment està
davall el quarter actual, es va pensar que en passar la policia al nou edifici es
podrien ajuntar les oficines de l’empresa municipal de manteniment .i la
brigada a l’edifici vell. Explica que això permetria disposar de més espai a
l’edifici de ca ses Monges i solucionaria els problemes d’arxiu i despatxos que
tenim actualment. Conclou que això demostra que sí es pensa, però s’intenta
anar amb cura per no crear falses expectatives. Diu que no podem estar
xerrant sempre del mateix, perquè els ciutadans estan avorrits. Recorda que a
les allegacions del grup socialista s’afirma que aquestes accions augmenten el
descrèdit de les institucions i de les persones que fan política, que volen
treballar pel bé del nostre municipi sense pensar en el seu lucre personal, si no
en el benestar del conjunt de la ciutadania i es demana que es destini
l’augment del sou dels polítics a partides de benestar social. Diu que descrèdit
és criticar els sous dels polítics quan actualment es governa amb menys
d’aquests despeses; que descrèdit és demanar més despesa en benestar
social quan es destinen 130.000 € més que l’anterior govern; i en general
entén que descrèdit és fer aquest tipus de declaracions i política oportunista.
No entén que el grup socialista critiqui l’augment dels seus sous i a l’any 2012
no destinés els seus augments per a benestar social. Diu, amb to personal,
que fent feina a ca seva guanyava més que aquí, que es dedica a la política
perquè li agrada i perquè entén que pot fer bones aportacions, que la feina que
s’està fent repercuteix en benefici d’Alcúdia, i que els canvis prevists faran una
Alcúdia millor. No vol seguir discutint del mateix perquè els alcudiencs no s’ho
mereixen.
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra, quant al pla d’actuació de turisme no
entén per què ha disminuït tant la partida.
En el torn de contestació, la Sra. Linares diu que, com ja va comentar a la
comissió informativa, es varen demanar tres pressuposts i quan es va posar en
marxa al Pla Estratègic, com que moltes feines les faran les associacions
hoteleres, es va canviar substancialment el pla d’actuació referit pel Sr.
Malondra.

Tancat el debat i, passat el dictamen a votació, resulten vuits vots a favor (PP i
Sr. Carme Garcia) i vuit en contra. Atès que s’ha produït un empat, es sotmet
novament la proposta a votació i es produeix el mateix resultant anterior. Atès
el vot de qualitat de la Sra. Presidenta, queda aprovada la proposta.
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3. Proposta de conveni de collaboració per a la realització del Pla
Estratègic Turístic Badia d’Alcúdia.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 25 de febrer de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DE CONVENI DE COLLABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ
DEL PLA ESTRATÈGIC TURÍSTIC BADIA D’ALCÚDIA

El Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment
de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca té per objecte
l'assessorament i la gestió en les operacions destinades a l'obtenció de noves
autoritzacions d'allotjament turístic que necessitin la baixa definitiva d'una
autorització d'obertura, dins de l'àmbit territorial de Mallorca i la creació d'una
borsa de places formada per les autoritzacions d'obertura que els titulars han
donat de baixa definitiva de manera voluntària, les autoritzacions d'obertura
que la Conselleria de Turisme ha donat de baixa definitiva i les places de les
autoritzacions d'obertura donades de baixa definitiva no utilitzades pels
interessats quan sollicitin una autorització prèvia.
Els ingressos obtinguts amb la gestió de la borsa de places s'han de destinar
de forma exclusiva a l'àmbit territorial de Mallorca a realitzar alguna de les
activitats següents: rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions
d'esponjament; incentivar la reconversió d'establiments d'allotjament turístic
obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius; fomentar
de manera directa o indirecta qualsevol activitat que persegueixi la
diversificació i la desestacionalització de l'oferta turística a l'illa de Mallorca;
desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de l'oferta turística; impulsar
projectes d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica
(I+D+I) que tenguin relació amb l'àmbit turístic i dur a terme qualsevol altra
activitat que tengui per objecte millorar la qualitat de les infraestructures
turístiques, diversificar i desestacionalitzar l'oferta, i consolidar la posició de
lideratge en matèria turística.
En la reunió de la Junta Rectora del Consorci de data 12 d'abril de 2011 es va
aprovar el projecte relatiu a Alcúdia, amb una aportació màxima de 600.000
euros per part del Consorci, ratificat l'acord per la Junta Rectora de 24 de
novembre de 2011.
Els ajuntaments implicats en aquest projecte són Alcúdia, Santa Margalida i
Muro i per a la realització del Pla Integral Badia d’Alcúdia es necessiten les
aportacions i la collaboració d'aquests.
L'Associació Hotelera d'Alcúdia, l'Associació Hotelera de Can Picafort i
l'Associació Hotelera de Platja de Muro juntament amb els ajuntaments
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d'Alcúdia, Santa Margalida i Muro, han participat en l'elaboració del Pla
Estratègic Turístic Alcúdia, Platja de Muro i Can Picafort (Badia d'Alcúdia), d'ara
endavant el Pla.
Per a la realització del projecte es necessita de la collaboració de les
associacions empresarials hoteleres de la zona, concretament l'Associació
Hotelera Platja de Muro, l'Associació Hotelera Alcúdia i l'Associació Hotelera
Can Picafort, i per poder dur a terme el Pla esmentat es necessita la seva
collaboració per a la coordinació d’aquest, així com la implicació dels seus
associats.
L’objecte del conveni, aprovació del qual es sotmet a aquest Ple, és articular la
collaboració entre les parts signants per tal d'executar el Pla Estratègic Turístic
Alcúdia, Platja de Muro i Can Picafort (Badia d'Alcúdia), el qual queda annex a
aquest Conveni (annex I). El Pla persegueix els següents objectius generals:
- Corregir el desequilibri socioeconòmic dels municipis que conformen la Badia
d'Alcúdia.
- Mitigar els efectes de l'estacionalitat característica de l'illa, allargant la
temporada més enllà dels mesos d'estiu i augmentant així la rendibilitat del
negoci turístic.
- Incrementar la qualitat de la zona turística Badia d'Alcúdia.
- Millorar la qualitat de les infraestructures turístiques i diversificar l'oferta de la
zona turística Badia d'Alcúdia.
Per a la millor consecució dels objectius d’aquest Pla, les parts signants es
comprometen a realitzar un pla d’actuacions i uns projectes que contribueixen a
dotar d’un major abast els objectius assenyalats.
Atès que en la reunió de la Junta Rectora del Consorci duta a terme dia 12 de
desembre de 2012 es va acordar l’aprovació de l’inici de la tramitació del
Conveni aprovació del qual es sotmet a aquest Ple.
Atès que el conveni ja ha estat aprovat pels altres ajuntaments.
Atès que amb posterioritat els ajuntaments implicats, arran d’analitzar el
conveni de manteniment de les actuacions objecte del Pla, varen decidir
proposar la incorporació al conveni marc d’una nova clàusula referida a les
contractacions necessàries per implantar i mantenir les esmentades
actuacions.
Vist el text del Conveni que s’acompanya a la proposta amb les modificacions
proposades.
És per tot això que es proposa a aquest Ple d’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER.- Aprovar el conveni de collaboració entre el Consorci per a la Millora
de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de
l’Oferta de l’Illa de Mallorca, l'Agència de Turisme de les Illes Balears,
l'Ajuntament d’Alcúdia, l'Ajuntament de Muro, l'Ajuntament de Santa Margalida,
l'Associació Hotelera d’Alcúdia i de Can Picafort i l'Associació Hotelera de
Muro, per a la realització del Pla Estratègic Turístic Badia d’Alcúdia, amb les
modificacions introduïdes pels tres ajuntaments implicats.
SEGON.- Autoritzar la Sra. Batlessa per a la signatura de l’esmentat conveni
sempre i quant la resta d’entitats interessades ratifiquin les modificacions
introduïdes.
TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats interessades per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

Alcúdia, 25 de febrer de 2013.

La regidora delegada de turisme

Josefina Linares Capó”.

Tot seguit el Sr. Secretari fa l’advertència que, tal i com ha fet constar la
Interventora en el seu informe, el primer paràgraf de la pàgina 7 del Conveni
referit no s’ajusta a Dret.
Pren la paraula la Sra. Linares i emet un vot particular al dictamen de la
Comissió Informativa en el sentit de sotmetre el conveni de aprovació amb
exclusió parcial de l’esmentat paràgraf, en concret, quant al compromís
d’exonerar el Consorci dels imposts i taxes corresponents a les actuacions a
realitzar.
Per la seva banda, el Sr. Llompart manifesta que es tracta d’un conveni
beneficiós pel municipi, però recorda que eren molt diferents les xifres que es
manejaven per aquest Pla durant l’anterior govern i que es posa de manifest
que l’Ajuntament ha quedat orfe quant a les ajudes supramunicipals. Demana
que es defensin els interessos d’Alcúdia davant aquestes institucions.
En el torn de contestació, la Sra. Linares manifesta estar d’acord, però recorda
que, ateses les circumstàncies actuals, és d’agrair l’aportació feta.
No havent-hi debat, es sotmet a votació el vot particular emès per la regidora
delegada de turisme i s’aprova per unanimitat dels assistentes.
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Seguidament es sotmet a votació la proposta amb la modificació efectuada i
queda aprovada per unanimitat dels assistents.

4. Proposta de conveni de collaboració per al manteniment de les
accions incloses dintre del Pla Estratègic Badia d’Alcúdia.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 25 de febrer de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DE CONVENI DE COLLABORACIÓ PER AL MANTENIMENT
DE LES ACCIONS INCLOSES DINTRE DEL PLA ESTRATÈGIC TURÍSTIC
BADIA D’ALCÚDIA

Atès el contingut del conveni de collaboració per a la realització del Pla
Estratègic Turístic Badia d’Alcúdia.
Atès que, una vegada finalitzada l’execució de les actuacions previstes a al
conveni abans esmentat, l’Ajuntament d’Alcúdia, juntament amb els altres
ajuntaments i les associacions hoteleres interessades, es comprometen a
realitzar el manteniment de les actuacions durant el termini de sis anys.
Atesa la necessitat de formalitzar un conveni de collaboració per a dur a terme
el manteniment esmentat.
Vist el text del Conveni que s’acompanya a la proposta.
És per tot això que es proposa a aquest Ple d’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el conveni de collaboració entre l'Ajuntament d’Alcúdia,
l'Ajuntament de Muro, l'Ajuntament de Santa Margalida, i les Associacions
Hoteleres d’Alcúdia, Muro i Santa Margalida, per al manteniment de les accions
incloses dintre del Pla Estratègic Turístic Alcúdia, Platja de Muro i Can Picafort.
SEGON.- Autoritzar la Sra. Batlessa per a la signatura de l’esmentat conveni.
TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats interessades per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
Alcúdia, 25 de febrer de 2013.
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La regidora delegada de turisme

Josefina Linares Capó”.
Seguidament pren la paraula la Sra. Linares i explica que es tracta de regular
el manteniment assumit a l’anterior Conveni aprovat pels ajuntaments i
associacions hoteleres respecte dels projectes i actuacions que farà el
Consorci de Borsa. Diu que les associacions hoteleres s’encarregaran del
manteniment de actuacions no materials, tals com els continguts de la pàgina
web, enquestes als turistes, etc.
Per la seva banda el Sr. Llompart demana si aquestes inversions es
consolidaran, si l’aportació de l’Ajuntament és de 79.000 € i per què el conveni
no especifica en què es destinaran.
La Sra. Linares contesta que sí i per això l’Ajuntament es compromet a fer el
manteniment. Diu que atès que l’any 2012 no s’ha materialitzat l’aportació
anual de 79.000 €, s’ha afegit a la d’enguany. També aclareix que hi ha una
Comissió de Seguiment quan a l’aplicació de l’aportació de l’Ajuntament.
El Sr. Llompart prega que s’informi quan es sàpiga la destinació de les nostres
aportacions i agraeix l’esforç i feina de les agrupacions hoteleres, especialment
la alcudienca.
No havent-hi debat, es passa directament el dictamen a votació i s’aprova per
unanimitat dels assistentes.
... / ...
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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