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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 19 DE
JUNY DE 2014

DATA: 19/06/2014
CARÀCTER: ordinària
COMENÇA: 11:05 h.
ACABA: : 12:32  minuts
Lloc: Sala de sessions

Assistents:

Batlessa: Coloma Terrasa Ventayol

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

Regidors: Mateu Salort Bonafè
Laura Serra Martín
Gaspar Vera Mills
Miquel A. Llompart 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: Joan Seguí Serra

A Alcúdia, el dia 19 de juny de dos mil catorze quan són les 11:05 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la
presidència de la batlessa Sra. Coloma Terrasa Ventayol i assistits per la
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interventora Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari de la corporació, el Sr.
Joan Seguí Serra, que dóna fe de l’acte.

Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució vàlida
del Ple, la Sra. Batlessa declara oberta la sessió.

Seguidament es passen a debatre els punts de l’ordre del dia següents:

PART RESOLUTÒRIA

ORDRE DEL DIA

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 ordinària que va tenir lloc dia 15 de
maig de 2014.

No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.

2. Examen ratificació Resolució Batlia sobre correcció d’error material en
l’acord del plenari de data 28 d’abril de 2014, referent a la modificació de
tarifes del servei de taxi per a l’exercici 2014.

Es presenta la Resolució de Batlia de dia 22 de maig de 2014, la qual diu:

“En data 28 d’abril de 2014 el plenari municipal de l’Ajuntament d’Alcúdia va
aprovar informar favorablement les tarifes del servei de taxi.

S’ha observat una errada material a l’acord esmentat.

Per tot això s’adopta la següent

Resolució

Primer.- Rectificar l’acord del plenari en aquest sentit:

Allà on diu:

- Hora d’espera 16,05 €

Ha de dir:
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- Hora d’espera 16,50 €

Segon.- Que la present resolució sigui ratificada al proper plenari que es
celebri.”

INTERVENCIONS:
(...)

VOTACIÓ:

Els reunits prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar integrament la Resolució de Batlia abans descrita.

3. Examen ratificació Resolució d’aprovació el conveni interadministratiu
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcúdia i l’Ajuntament de Pollença
en matèria de cultura i equipaments culturals, consistent en la utilització
puntual de l’Auditori d’Alcudia.

Es presenta la Resolució de Batlia de dia 28 de maig de 2014, la qual diu:

“Vist d’interès de l’Ajuntament de Pollença  de disposar puntualment d’un espai
apte per poder celebrar determinats espectacles que requereixen unes
condicions tècniques específiques (música, teatre, dansa...) i que el municipi
d’Alcúdia disposa de l’Auditori d’Alcúdia com a espai escènic  cobert,  que
compta  dels mitjans materials suficients per poder fer front a les necessitats
que  aquests actes puguin generar.

Vist que l’Auditori d’Alcúdia és un equipament públic obert a  la ciutadania  i a
tota la població de les Illes Balears i que té com a missió el Foment de la
Cultura i de les Arts Escèniques i Musicals i que el públic de Pollença participa
activament  en la dinàmica cultural d’Alcúdia.
Vist que ambdues parts consideren adient i oportú la signatura d’un conveni
intermunicipal  amb l’objectiu d’establir  la col·laboració a través de la qual els
dos municipis resultin beneficiats en matèria de difusió i promoció de la cultura.

Fonaments de dret

Vist que dins  del marc de col·laboració i coordinació que l'article 4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l'article 10 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, reconeixen a les Administracions
Públiques, s'ha proposat la possibilitat d'aprovar un conveni interadministratiu
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entre els dos ajuntaments per a fer feina a favor del Foment de la Cultura i de
les Arts Escèniques i Musicals

_
Vist l'informe jurídic de data 28 de maig  emès pel Secretari d’aquest
Ajuntament.
Considerant allò previst a l'article 88 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que preveu al
seu apartat 1 que les Administracions Públiques podran celebrar acords,
pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat,
sempre que no siguin contraris a l'Ordenament Jurídic ni versin sobre matèries
no susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que
tenen encomanat, amb l'abast, efecte i règim jurídic específic que en cada cas
prevegi la disposició que ho reguli, podent tals actes tenir la consideració de
finalitzadors dels procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb
caràcter previ, vinculant o no, a la resolució que els posi fi._
Per tot això,  dict la següent

RESOLUCIÓ

PRIMER.- Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre
l'Ajuntament d’Alcúdia  i l'Ajuntament de  Pollença en matèria de cultura i
equipaments culturals , consistent en la utilització puntual de l’Auditori
d’Alcúdia, que s’adjunta com annex a la present Resolució.

SEGON.- Donar trasllat de la present Resolució a l'Ajuntament de Pollença als
efectes de la seva signatura i legals oportuns.
_

TERCER .- Sotmetre la present Resolució a la ratificació del pròxim Plenari de
l’Ajuntament.”

INTERVENCIONS:

El regidor Pere Malondra pren la paraula i explica que votaran a favor d’aquest
conveni perquè consideren molt positiu qualsevol conveni per motius culturals,
i que tengui com a objectiu l’optimització de recursos, i més en aquest cas
que, assegura, tothom hi surt guanyant. Finalment dóna l’enhorabona als
impulsors del conveni.

VOTACIÓ:

Els reunits prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar integrament la Resolució de Batlia abans descrita.

4. Examen proposta aprovació Tarifes Servei de Galeres.
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Es presenta la proposta pel Regidor d’Hisenda Sr. Juan Luis González Gomila
de dia 12 de juny de 2014, la qual diu:

“Vista la proposta d’acord aprovada en sessió extraordinària de l’Ajuntament
Ple de dia 4 de març de 2014, relativa a la revisió de les tarifes del servei de
galeres.

Atés que aquest expedient fou remes a la Comissió de Preus de la Direcció
General de Comerç i empresa de les Illes Balears, per a la seva deguda
aprovació.

Atès que la secció de preus de Transport Urbà de la Comissió de Preus de
l’Aigua i els Transports Urbans en sessió celebrada dia 29 de maig de 2014, es
va dictaminar que el règim tarifari del servei de transport urbà de viatgers amb
vehicles de tracció animal amb conductor (galeres) no es troba subjecte al
Règim de Preus Autoritzats que ha d’avaluar la Secció de Preus de Transport
Urbà de la Comissió de Preus de les Illes Balears, ja que, per una banda,
aquesta dictamina sobre les sol·licituds relatives als preus del transport urbà
regular i discrecional, però no quan es tracta d’un servei de naturalesa turística
i d’esplai, atès que aquest té un caràcter fonamentalment privat i no de servei
públic; i per altra banda, cal tenir en compte que les tarifes del servei esmentat
no tenen la incidència econòmica requerida als efectes de quedat subjectes al
control d’aquesta Comissió.

Atès que es determina que l’Ajuntament té la competència i decisió pròpia de
establir o modificar les tarifes.

Per tot això el Regidor d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
acord següent:

PRIMER.-  Aprovar la revisió de les tarifes del servei de galeres proposades
per el Sr. Antonio Salazar Montaño, en representació de la “ASOCIACION DE
GALERAS DE ALCUDIA”, amb el següents imports:

ZONAS ALCUDIA PUERTO C. BLANCA BELLEVUE
2014 2014 2014 2014

ALCUDIA 20,00€ 25,00€ 30,00€
PUERTO ALCUDIA 20,00€ 15,00€ 25,00€
DELFIN AZUL/APTOS PTO ALCUDIA 25,00€ 15,00€ 15,00€ 20,00€
SUNWING/PRINCESA 25,00€ 10,00€ 15,00€ 20,00€
JUPITER/MARTE/SATURNO 25,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€
SEA CLUB II/MARINER CLUB 25,00€ 15,00€ 15,00€ 15,00€
CIUDAD BLANCA/BOCCACIO 25,00€ 15,00€ 10,00€ 10,00€
VIVA SUNRISE/SEA CLUB/WAIKIKI 25,00€ 15,00€ 10,00€ 15,00€
LAGO MONTE/GARDEN LAGO 30,00€ 25,00€ 15,00€ 10,00€
BELLEVUE/SIESTAS 30,00€ 25,00€ 10,00€ 10,00€
CONDES/B.ALCUDIA/ALC.GARDEN 20,00€ 10,00€ 15,00€ 25,00€
MARITIMO/CONDESA BAHIA/EDEN 45,00€ 30,00€ 20,00€ 28,00€
IVORI PLAYA/PLAYA D’OR 45,00€ 30,00€ 20,00€ 25,00€
SUN VILLAGE/GAVIOTAS/CONTINENTAL 48,00€ 35,00€ 20,00€ 30,00€
LAGO HOTEL CLUB/HOLIDAY GARDEN 48,00€ 39,00€ 30,00€ 35,00€
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PLAYAS DE MURO/SES FOTGES 48,00€ 39,00€ 25,00€ 36,00€
PLAYA ESPERANZA/RIO MAR/DORADA 48,00€ 39,00€ 30,00€ 35,00€

RIDE PASEOS SPAZIERGANG
60 MIN 30 MIN 20 MIN
48.00€ 28.00€ 20.00€

SEGON.- Comunicar el present acord al Sr. Antonio Salazar Montaño en
representació de la “ASOCIACION DE GALERAS DE ALCUDIA”

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el secretari per explicar que una vegada vista la resposta de la
Secció de Preus de Transport Urbà de la Comissió de Preus de l’Aigua i els
Transports Urbans es torna dur l’assumpte a Ple perquè aprovi la revisió de
les tarifes, a diferència del Ple de 04/03 en què informava favorablement sobre
les noves tarifes i elevava la proposta a la Direcció General de Comerç i
Empresa perquè les aprovàs.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictament de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.

5. Examen ratificació de la Resolució Subvencions Educació.

Es presenta la Resolució de Batlia de dia 9 de juny de 2014, la qual diu:

“RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE
LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE PROGRAMES DE SUPORT A
L’ENSENYAMENT OBLIGATORI DUTS A TERME EN ELS CENTRES
ESCOLARS D’ALCÚDIA 2014

Fets

1. Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de
foment de determinats programes d’interès general i, fins i tot, un
procediment de col·laboració entre l’Administració pública i els particulars
per a la gestió d’activitats d’interès públic.

2. En aquest sentit l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant les
bases reguladores de subvencions de programes de suport a l’ensenyament
obligatori duts a terme en els centres escolars d’Alcúdia, estableix el
procediment que ha de regular les subvencions abans esmentades.



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

7

3. Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de
publicitat, concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el
compliment dels objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels
recursos públics.

Fonaments de dret

1. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2014, aprovat
definitivament dia  6 de març de 2014, en el què figura la partida
pressupostària EN 321 489000  C4 Aportacions als Centres Escolars, amb
una dotació econòmica de  38.300,00€.

2. Bases d’execució del pressupost general de l’any 2014. Secció 2a. Règim
de subvencions. Base 31a. Aportacions i subvencions.

3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
4. Reglament General de Subvencions 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot això, dict la següent
Resolució

1.- Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions de Programes de
suport a l’ensenyament obligatori duts a terme en els Centres Escolars
d’Alcúdia, que s’adjunten amb la present Resolució.

2.- Convocar el procediment per a la presentació de sol·licituds relatives a les
presents subvencions amb subjecció a les presents bases.

3.-Notificar aquesta resolució a les entitats interessades.

4.- Exposar aquesta Resolució al tauló d’anuncis de l’Ajuntament per tal que es
puguin presentar les sol·licituds entre dia 9 i dia 30 de juny (ambdós inclosos).

 5.- Sotmetre la present Resolució a la ratificació del proper Plenari”.

INTERVENCIONS:

No hi ha intervencions

VOTACIÓ:

Els reunits prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar integrament la Resolució de Batlia abans descrita.

6. Examen ratificació de la Resolució Subvencions Foment Teatre
Escolar.



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

8

Es presenta la Resolució de Batlia de dia 9 de juny de 2014, la qual diu:

“Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per
al Foment del Teatre Escolar destinades als centres escolars d’alcúdia i a les
Associacions de Pares i Mares per a  l’exercici 2014

Fets

4. Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de
foment de determinats programes d’interès general i, fins i tot, un procediment
de col·laboració entre l’Administració Pública i els particulars per a la gestió
d’activitats d’interès públic.

5. En aquest sentit l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia convoca
aquestes bases reguladores de subvencions destinades als Centres Escolars
d’Alcúdia i a les Associacions de Pares i Mares, i al mateix temps estableix el
procediment que ha de regular les subvencions abans esmentades.

6. Aquestes subvencions són per cobrir les despeses derivades dels tallers
de teatre, que realitzen  tant  les APIMAS en horari extraescolar com els
Centres Educatius en horari lectiu.

7. Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat,
concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels
objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Fonaments de dret

5. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2014, aprovat
definitivament dia 6 de març  de 2014, en el què figura la partida pressupostària
CU 334 489001 amb una dotació de 5400,00 €.

6. Bases d’execució del pressupost general de l’any 2014. Secció 2a. Règim
de subvencions. Base 31a. Aportacions i subvencions.

7. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

8. Reglament General de Subvenció 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions destinades al Foment
del Teatre Escolar duts a terme en els Centres Escolars d’Alcúdia per les
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Associació de Pares i Mares d’Alcúdia, en horari extraescolar, o pel personal
docent, en horari lectiu, que s’adjunten amb la present Resolució.

2. Convocar el procediment per a la presentació de sol·licituds de
subvencions Foment del Teatre Escolar, amb subjecció a les presents bases.

3. Exposar aquesta Resolució al tauló d’anuncis de l’Ajuntament  per tal que
es puguin presentar les sol·licituds entre dia 9 i dia 30 de juny de 2014 (ambdós
inclosos).

4. Notificar aquesta resolució a les entitats interessades.

Sotmetre la present Resolució a la ratificació del proper Plenari”.

INTERVENCIONS:

No hi ha comentaris.

VOTACIÓ:

Els reunits prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar integrament la Resolució de Batlia abans descrita.

7.- Examen i aprovació proposta de modificació de l’abast de la
Delegació de les competències de Recaptació en període Voluntari i
executiu de Tributs Municipals i altres ingressos de dret Públic a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Es presenta la proposta d’acord pel Regidor Delegat d’Hisenda, Sr. Juan Luis
Gonzalez Gomila de data 16 de juny de 2014, la qual diu:

“L’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant l’Acord de dia 1 de desembre de 1989 ha
delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les competències en
matèria de recaptació en període voluntari i executiu dels seus  tributs
municipals i d’altres ingressos de dret públic. Aquesta delegació de
competències, que correspon exercir a l’Agència Tributària de les Illes Balears,
s’instrumenta mitjançant el Conveni de 30 de maig de 2009.

Així mateix, per acord de dia 7 de setembre de 2006 es varen encomanar a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears determinades tasques relacionades
amb la tramitació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat
vial, que s’instrumenta en el Conveni de dia 2 de novembre de 2006 i que
exerceix l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Vista la oportunitat i la conveniència d’agilitar la resolució dels expedients de
devolució d’ingressos indeguts que es puguin derivar dels actes que es puguin
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dictar en l’exercici de les funcions delegades i encomanades per l’Ajuntament,
fent efectiva, si escau,  la seva devolució.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords següents:

1r. Modificar l’abast de la delegació de competències i encomana de funcions a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears –que correspon exercir a l’Agència
Tributària de les Illes Balears– que passa a tenir el següent contingut:

En la recaptació en període voluntari dels tributs de cobrament periòdic per
rebut, ha de fixar el termini d’ingrés en període voluntari dels tributs de
cobrament periòdic per rebut –amb el coneixement previ d’aquest per part de
l’Ajuntament–, imprimir i repartir els rebuts o avisos de cobrament, la gestió
recaptadora en període voluntari i, una vegada transcorregut el termini de
pagament en període voluntari, ha d’acordar i expedir les relacions certificades
de deutors proveïdes de constrenyiment i la corresponent notificació de la
provisió de constrenyiment a l’obligat al pagament.

La recaptació en període voluntari de les liquidacions de tributs i altres recursos
municipals de dret públic que emeti l’Ajuntament. A aquest efecte, l’Ajuntament
ha de trametre les liquidacions o resolucions corresponents a l’Agència
Tributària de les Illes Balears perquè en faci la notificació i recaptació en
període voluntari. En cas de falta de pagament en període voluntari, correspon
a l’Ajuntament dictar la provisió de constrenyiment per tal de que l’Agència
Tributària de les Illes Balears la notifiqui als interessats. Així mateix, en aquests
casos correspondrà a l’Ajuntament acordar les sol·licituds d’ajornaments o
fraccionaments en període voluntari i executiu de pagament d’aquests deutes,
sense perjudici de la col·laboració de l’Agència Tributària per a la seva
tramitació.

En via executiva, l’Agència Tributària de les Illes Balears ha de dur a terme
totes les actuacions referents a l’embargament de béns, el dipòsit, l’alienació de
béns embargats i la seva adjudicació, com també totes les actuacions
encaminades a procurar l’efectivitat dels crèdits.

Així mateix, ha de resoldre les terceries que s’interposin contra les actuacions
d’embargament.

d) L’Agència Tributària de les Illes Balears ha de tramitar i resoldre els
ajornaments i els fraccionaments de pagament dels deutes inclosos en les
competències delegades a la Comunitat Autònoma, sense perjudici del que
estableix la lletra b) d’aquest Acord.

e) L’Agència Tributària de les Illes Balears ha de resoldre els expedients de
devolució d’ingressos indeguts que es puguin derivar d’actes dictats en
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l’exercici de les funcions delegades o encomanades per l’Ajuntament i ha de fer
efectiva la devolució que, si escau, s’acordi.

Així mateix, procedirà a resoldre els expedients de devolució d’ingressos
indeguts en concepte de duplicats de voluntària produïts per error dels propis
deutors o bé produïts per les Entitats Financeres mitjançant petició formulada
pels interessats.

La devolució d’ingressos que es produeixi comportarà la deducció de la
quantitat corresponent de les trameses de fons que s’hagin d’efectuar a
l’Ajuntament.

f) L’Agència Tributària de les Illes Balears ha d’assumir la defensa dels drets de
cobrament relatius als recursos la recaptació dels quals és objecte de delegació
quan els obligats en el seu pagament es trobin en un procés de concurs de
creditors.

g) Els actes dictats pels òrgans de l’Agència Tributària de les Illes Balears en
l’exercici de les competències delegades a la comunitat autònoma, es poden
recórrer, en reposició, davant l’òrgan competent en el termini que estableix la
Llei general tributària o es pot interposar, en el termini corresponent, una
reclamació economicoadministrativa davant la Junta Superior d’Hisenda de les
Illes Balears. Els dos recursos no poden ser simultanis.

Per resoldre els recursos, es pot sol·licitar un informe a l’Ajuntament.

2n. Facultar la batlessa per subscriure els actes que calguin per dur a terme els
acords que s’han esmentat.”

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el regidor Joan González per explicar que intenten amb la
proposta l’agilitació del retorn d’ingressos indeguts o duplicats, afirma que
s’intenta resoldre la situació actual que per qüestions administratives hi ha un
període massa llarg per retornar aquestes quantitats.

Pren la paraula el regidor Pere Malondra per explicar que estan d’acord amb la
proposta perquè és un benefici per al ciutadà.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.
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8.- Examen i aprovació proposta d’oferir el pagament a l’entitat FERIA
SERVICE SL la quantitat de 18.000’57€ pel serveis prestats en
l’esdeveniment “Campionat de Cavalls de Pura Raça 2008”.

Es presenta Informe proposta del lletrat Sr. Antoni Ques Fanals de data 16 de
juny de 2014, la qual diu:

“INFORME SOBRE EL RECURS CONTENCIOS-ADMINISTRATIU
INTERPOSSAT PER L'ENTITAT MERCANTIL FERIA SERVICE SL.

Aquest informe enllaça amb l'informe emès pel lletrat municipal D. Miguel Dot
en data 17 de febrer de 2014.

Ens remetem a aquest en el que són els seus antecedents i conclusions.

Com que finalment no es va aprovar en ple la proposta de terminació
transaccional del plet per import de 19.881,34 €, la reclamació continua la seva
tramitació judicial i està prevista la celebració del judici el proper dia 3 de Juliol
de 2014.

Aquest lletrat, represos els contactes amb l'empresa Fira Service ha arribat a
un acord amb els seus lletrats pel que aquesta accepta la quantitat de divuit mil
euros amb cinquanta set cèntims (18.000’57 €) com a quantitat total.

L'informe del lletrat municipal de data 17 febrer 2014 ja al·ludit, proposa abonar
una suma "igual o inferior a 19.881,34 €", de manera que el pagament de divuit
mil euros està recolzat per l'indicat informe.

Als efectes oportuns, aquest lletrat també considera adequat i convenient
l'acord transaccional, que per la seva operativitat entenc que ha de ratificar en
el pròxim ple mitjançant una oferta condicionada, en tant els representants de
Feira Service no signaran una nova suspensió de l'acte de judici ni altre
document que no sigui l'acceptació de la quantitat oferta en concepte de
pagament total de la reclamació .

Per això, aquest lletrat proposa que per part del ple s'adopti el següent

ACORD
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Primer. - Oferir a l'entitat FERIA SERVICE SL el pagament de la quantitat de
divuit mil euros amb cinquanta set cèntims (18.000’57 €) IVA inclòs, en
concepte de pagament dels serveis prestats en l'esdeveniment "Campionat de
Cavalls de pura raça 2008", objecte del procediment abreujat n º 338/2012
seguit davant el Jutjat del Contenciós Administratiu n º 1 de Palma. Aquesta
oferta queda condicionada a la seva acceptació per part de FERIA SERVICE
SL en el termini màxim de deu dies, així com a l'aportació de l'oportuna factura
per l'import indicat, quedant facultada la Batlessa per emetre els corresponents
documents de pagament. Amb la percepció de la indicada quantitat l'entitat
FERIA SERVICE s'ha de donar per saldada de les accions exercitades sense
que pugui reclamar res més ni per costes ni interessos.

Segon. – Facultar a la Batlessa i apoderar al lletrat Antoni Ques Fanals perquè
puguin signar en nom de l'Ajuntament quants documents siguin necessaris per
a l'efectivitat del present acord.

Tercer.- Autoritzar la despesa de la quantitat de divuit mil euros amb cinquanta
set cèntims (18.000’57€) en càrrec a la corresponent partida pressupostària del
Pressupost Municipal.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la batlessa per explicar que en la legislatura passada hi havia
hagut discrepàncies en el cost de la feina feta per Feria Service SL que havien
motivat el plet actual entre l’empresa i l’Ajuntament. Continua dient que les
pretensions de l’empresa eren d’aconseguir molts més doblers dels que ara
està disposada a acceptar. El secretari fa la precisió que l’acord dinerari és per
resoldre el plet sense haver d’arribar a la sentència.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictament de la Comissió Informativa, per
majoria (12 vots a favor (8 PP + 4 El Pi) i 5 abstencions (4 PSIB-PSOE +  1 Sr.
Maria del Carme García Cerdà), acorden aprovar la proposta d’acord abans
descrita, amb els acords que hi són proposats.

9.- Examen aprovació Moció que presenta el Grup Municipal PSOE sobre
instar al Govern de les Illes Balears a treballar amb matèria de Beques de
Menjador, llibres de text i transport Escolar.
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Seguidament el Sr. Pere Josep  Malondra Sánchez portaveu del Grup
Municipal Socialista, presenta la moció de data 16 de juny de 2014, que
seguidament es transcriu:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les partides destinades a les ajudes per menjador escolar s’han anat reduint
any rere any, pràcticament al mateix ritme que apujaven les xifres de l’atur i,
conseqüentment, el nombre de famílies abocades a la pobresa. Del milió
d’euros pressupostat el curs 2010/11 es passà als 0’8 milions del 2011/12, i
llavors als 0’59 del 2012/13: si prenem el primer curs com a referència, la
reducció ha estat del 41% en dos anys.

En unes circumstàncies que requerien justament tot el contrari atès que hi ha
més necessitats que mai. Segons un informe d’Unicef (“La infancia en las Islas
Baleares 2012-13″), el 32,4% dels menors de 18 anys de Balears viu sota el
llindar de la pobresa (renda familiar de 17.659 euros anuals). Amb la cruesa de
les xifres absolutes, l’informe conclou que gairebé 65.000 infants a les Balears
es trobaven el curs passat en condicions de pobresa. Tot fa pensar que avui
dia la situació és encara pitjor.

Retallades pressupostàries en aquest capítol no es poden justificar sota cap
concepte: es tracta d’una qüestió bàsica, que salta a la vista de qualsevol.
Encara que, en honor a la veritat, també s’ha de dir que la darrera partida,
corresponent al curs 2013/14, s’ha vist incrementada fins als 0’8 milions
d’euros, de manera que s’ha tornat així als nivells del primer exercici del Partit
Popular al capdavant de la Conselleria.

Aquest increment s’ha aconseguit gràcies, en part, als 100.000 euros d’ajudes
de transport escolar que l’any anterior es pressupostaren i no s’arribaren a
convocar; i en part, als 91.226 euros que quedaren deserts a les darreres
convocatòries per ajudes de menjador (Balears, 13 novembre 2013).
Ara bé, en unes condicions socioeconòmiques en deteriorament progressiu,
com s’explica que sobrin diners destinats a alimentació infantil?

En quant a les ajudes per adquirir llibres de text, al llarg dels darrers anys,
les diferents administracions públiques han anat reduint o eliminant les diverses
ajudes, programes i partides econòmiques destinades a pal·liar la greu càrrega
anual que suposa per a les famílies la despesa en material escolar. La reducció
de les partides per a subvencions de llibres de text, i la reducció o eliminació de
les ajudes per a fons de llibres han agreujat la situació. Una situació que
vulnera el dret a l’educació dels alumnes econòmicament més desfavorits, i que
afecta directament la igualtat d’oportunitats i l’equitat del sistema educatiu.

Les ajudes per a llibres de text que el Ministeri d’Educació destina a les Balears
s’han retallat un 48,5%. Segons la resolució publicada dia 7 de gener de 2014
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al Butlletí Oficial de l’Estat, la partida corresponent a 2013 és de 366.549 euros,
en contrast amb els 712.666 euros del 2012.

Tenim una notícia encara pitjor, l’any que ve no n’hi haurà res. José Ignacio
Wert ha anunciat que el 2014 el Ministeri deixarà de proporcionar aquestes
ajudes, a part d’algunes quantitats reduïdes per a Ceuta i Melilla.

Compensaran les subvencions autonòmiques les quantitats que es deixaran de
percebre a càrrec de l’administració central?

A nivell autonòmic, el més d’octubre de 2013, es convoquen les ajudes per a
l’adquisició de llibres de text i material didàctic en els nivells obligatoris de
l’ensenyament amb una dotació de 400.000 euros adreçades a alumnes
matriculats durant el curs escolar 2012-2013.

Observem en primer lloc les dates de la convocatòria. Les ajudes per compte
d’uns béns adquirits el setembre de 2012 es convoquen més d’un any després,
i es perceben, amb una mica de sort, com a mínim ben avançat el 2014, al cap
de dos anys de feta l’adquisició dels llibres.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Alcúdia presenta per
a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal d’aquesta corporació la
següent proposta d’ACORD:

L’Ajuntament d'Alcúdia insta el Govern de les Illes Balears a treballar per
avançar cap a una educació pública i de qualitat i per això, sol·licitem que:

1. Aturi totes les retallades que s’han fet fins ara i les que es tenen
projectades en tots els àmbits que afecten el sistema educatiu arreu del
territori (despeses de funcionament, infraestructures, personal docent i
no docent, programes de reutilització de llibres,…)

2. Augmenti la inversió en educació pública, amb l’objectiu d’arribar al 7%
del PIB, tal com recomanen els organismes internacionals, ajustant les
inversions i els recursos destinats als centres públics a les necessitats
socials i educatives concretes.

3. Fomenti la col·laboració de la Comunitat Educativa amb les
administracions, es consulti i es defineixin les línies d’actuació de forma
conjunta, abans de prendre qualsevol mesura de calat.
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4. Posi en funcionament i/o recuperi iniciatives públiques de reforç a
l’alumnat, tant en horari lectiu com no lectiu, (programes de suport a la
immersió lingüística, programes EXIT, PROA...) i de suport a les entitats
(de forma especial a les AMIPAS) que es fan càrrec de gestionar els
serveis complementaris com el servei de menjador i el d'escola matinera.

5. Garanteixi una ràtio docents/alumnat i alumnat/aula adequada en tots els
centres docents per fer possible una atenció de qualitat a totes les
necessitats educatives de l‘alumnat.

6. Promogui una educació inclusiva i no segregadora en tots els àmbits,
fent valer la llengua catalana com a llengua vehicular i com a eina
d'integració.

7. Defensi la Universitat Pública gratuïta i de qualitat, que garanteixi l’accés
a tota la societat i que faciliti la mobilitat amb unes dotacions de beques
ajustades a les necessitats reals, conseqüència de la nostra insularitat.

8. Asseguri una gestió pública, democràtica, participativa i directa als
centres educatius públics.

9. Aposti per una educació en valors encaminada a la formació de
ciutadans i ciutadanes autònoms, crítics i solidaris que superi una
exclusiva concepció productiva i mercantilitzada de l’ensenyament.

10.Donar-ne transllat al President de les Illes Balears, a la Consellera
d'Educació, Cultura i Universitat del Govern de les Illes Balears, als
diferents Grups Parlamentaris del Parlament de les Iles Balears, a les
direccions dels centres de primària i instituts d'Alcúdia i a les APIMAS de
dits centres.”

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el regidor Joan Gaspar Vallori, fa una intervenció en la qual
exposa una relació de fets com a repàs molt general de la política educativa del
Govern de les Illes Balears dels tres darrers anys, esmenta els 1200 professors
menys, no substitució de les baixes dels docents, augment de ràtios d’alumnes
per aula, disminució de beques i ajudes tot i l’augment de la necessitat de les
famílies, concertació de centres de l’Opus Dei, eliminació de programes de
suport educatiu i d’atenció a la diversitat, imposició del Til sense consens,
aprovació de la llei de símbols, menyspreu de la Universitat, no escoltament del
clam de 120.000 persones, afegeix que el president no s’ha reunit amb la
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comunitat educativa i que es manté la consellera que hauria d’haver dimitit.
Acaba dient que les promeses en autopistes de l’educació han esdevingut
camins de cabra de l’educació.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria (9 vots a favor (4 PSIB-PSOE + 4 EL Pi + 1 Sr. Maria del Carme García
Cerdà) i 8 abstencions del PP)), acorden aprovar la moció presentada per el
Grup Municipal Socialista abans descrita, amb els acords que hi són proposats.

10.- Examen aprovació Moció que presenta el Grup Municipal PSOE
instant al President de les Illes Balears iniciar diàleg per redreçar el
conflicte educatiu a les Illes Balears.

A continuació el Sr. Pere Josep  Malondra Sánchez portaveu del Grup
Municipal Socialista, presenta la moció de data 16 de juny de 2014, que
seguidament es transcriu:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La gestió del sistema educatiu de les Illes Balears per part del Partit Popular
aquesta legislatura s’ha caracteritzat per la imposició de la ideologia del partit
governant per sobre de qualsevol altra consideració de caire pedagògic o
professional, amb constants atacs a l’escola pública, a la llengua pròpia i als
docents, i amb retalls pressupostaris indiscriminats que han afectat la part de
l’alumnat més vulnerable.

També s’ha caracteritzat per una manera de fer les coses on ha primat la
prepotència, l’autoritarisme, la precipitació en la presa de decisions, la
incompetència en la tramitació administrativa, els fets consumats en matèria de
normativa i la manca de diàleg generalitzada, tant amb l’oposició com també
amb la comunitat educativa en el seu conjunt.

Tot això ha desembocat en un conflicte sense precedents en la nostra
comunitat autònoma que ha ferit tots els sectors relacionats i que ha provocat
importants reaccions, com la vaga de principis de curs 2013-2014, la
manifestació del 29 de setembre, la més nombrosa que s’ha fet a cadascuna
de illes Balears, però que té l’exponent més dramàtic en la vaga de fam que
manté des de fa més d’un més el docent Jaume Sastre, la raó de la qual és
demanar al Govern que s’obrin vies de negociació per solucionar aquesta
situació.

Però aquesta veu, com totes les altres que s’han alçat demanant diàleg al
president Bauzá per resoldre el conflicte, no ha estat escoltada, i entre tant la
salut de Jaume Sastre es va deteriorant.
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Per altra banda, ja es fan evidents les dificultats d’enfrontar un final de curs
2013-2014 i un començament del curs 2014-2015 amb la normalitat necessària
perquè no afecti el procés d’aprenentatge de l’alumnat, tot això a causa
novament de la gestió del tractament integrat de llengües imposada sense
atendre les demandes dels centres i l’aplicació, precipitada també, de la
LOMQE.

És per totes aquestes raons que el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament
d'Alcúdia presenta la següent:

MOCIÓ

1. L'Ajuntament d'Alcúdia insta el President de les Illes Balears a iniciar
immediatament el diàleg amb la comunitat educativa, és a dir, sindicats,
federacions de pares i mares, Assemblea de Docents, UIB, associacions
professionals dels directors de primària i dels de secundària i dels inspectors,
considerats tots com a interlocutors vàlids, per tal de tranquil·litzar el sector i
que pugui portar per endavant la missió constitucional que té encomanada.

2. Donar-ne transllat al President de les Illes Balears, a la Consellera
d'Educació, Cultura i Universitat del Govern de les Illes Balears, als diferents
Grups Parlamentaris del Parlament de les Iles Balears, a les direccions dels
centres de primària i instituts d'Alcúdia i a les APIMAS de dits centres.”

INTERVENCIONS:

El regidor Pere Malondra llegeix la moció, mentre la llegeix quan parla de la
vaga de fam de Jaume Sastre detalla que la realitat ja havia canviat des del
moment que es va redactar la moció, explica que aquest va abandonar la vaga
quan duia 40 dies. Afirma que per millorar qualsevol servei la primera cosa que
es fa sempre és parlar amb els professionals, i en aquest cas no s’ha parlat
amb ningú, ni la Universitat, ni les escoles, ni les Apima, ni els Consells
Escolars, el que s’ha fet ha estat implantar una ideologia política com es
demostra que només s’hagi fet cas al Círculo Balear.

Tot seguit pren la paraula el regidor Miquel Llompart per explicar que per bé
que s’havia parlat a bastament fins ara en el Ple de la situació educativa hi
havia la novetat de la vaga de fam de Jaume Sastre, afegeix que es congratula
que l’hagi acabada. Finalment assegura que no entén el posicionament del
Partit Popular de no voler dialogar quan la política és arribar a acords, acaba la
intervenció amb la condemna d’aquesta manera de fer.

VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria (9 vots a favor (4 PSIB-PSOE + 4 EL Pi + 1 Sr. Maria del Carme García
Cerdà) i 8 abstencions del PP)), acorden aprovar la moció presentada per el
Grup Municipal Socialista abans descrita, amb els acords que hi són proposats.

11. Propostes i mocions d’urgència.

No  n’hi ha cap

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. 645/2014, de data 14 de maig de 2014,
fins al núm. 854/2014, de data 19 de juny de 2014.

La corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes

El regidor Joan Gaspar Vallori pren la paraula per preguntar sobre tres
assumptes:

-Dóna les gràcies irònicament perquè l’equip de govern els ha donat una altra
vegada la documentació el mateix dia del Ple o l’anterior.

-Pregunta sobre els doblers que el Govern de les Illes Balears rebrà per
mantenir els menjadors escolars oberts per atendre infants amb risc d’exclusió
social i pocs recursos econòmics, i que distribuirà als Ajuntaments.

La batlessa confirma aquesta informació, que hi ha la quantitat de 800.000
euros per aquestes finalitats per als ajuntaments de Mallorca.

Pren la paraula la regidora de Benestar Social, Carme Garcia, per explicar que
efectivament aquesta setmana es va rebre la carta del Govern en què es
comunicava aquesta possibilitat. Conta que a la darrera reunió amb les escoles
fa 15 dies no va sortir cap cas, que la tècnica ha anat fents els contactes per
saber les possibles necessitats, i de moment cap escola els ha passat cap
petició. Parla de dos infants que disposaven de beca de menjador, i assegura
que estan coberts. Finalment diu que l’Ajuntament, encara que no hi hagués
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hagut l’oferiment del Govern, disposa de menús gratuïts de la Residència i en
cas de necessitat serien en primer lloc per als infants.

-Fa la darrera pregunta el regidor Vallori, en aquest cas a la regidora de
Contractació sobre quan estarà licitat el parc aquàtic.

La regidora Fina Linares contesta indicant els propers terminis de la tramitació.

Insisteix el regidor Vallori i explica que el mes de desembre o gener l’equip de
Govern tenia pensat que es posàs el parc aquàtic, fins al 21 d’abril no va tenir
l’Ajuntament el permís de Costes, des d’aquest dia fins al 30 de maig, que es
treu la resolució amb els Plecs de condicions passen cinc setmanes, es publica
al BOIB dia 12 de juny. Llavors els mateixos Plecs estableixen que si
l’adjudicació es fa a partir de dia 16 de juny hi ha una penalització per a
l’Ajuntament que perdrà un percentatge del preu de licitació, com més tard més
percentatge es deixarà d’ingressar, almanco un 30%. Finalment atribueix
aquesta pèrdua econòmica de l’Ajuntament a la improvisació, a la desídia de
l’equip de govern.

La senyora Fina Linares explica que quan va arribar l’autorització de la
Demarcació de Costes amb una liquidació conjunta que havia augmentat molt
varen tenir la necessitat de demanar-los els preus detallats de cada instal·lació.
Aquesta informació la demanàrem ràpidament i Costes es va torbar un mes a
contestar. Fins que l’Ajuntament no va saber el preu del parc aquàtic no es va
poder treure.

-Pren la paraula el regidor Pere Malondra. Demana a la batlessa, com ha fet
aquests darrers plens, com està el ple que havia demanat sobre l’estat de la
ciutat, a la qual interpel·lació contesta la batlessa que ja li va contestar al darrer
plenari.

El regidor Malondra reprèn el discurs dient que ho tornarà demanar fins que li
contestin el recurs presentat. També recorda quan la batlessa estava a
l’oposició i demanava sovint formar part del Consorci de Promoció Exterior,
considera que era adequada aquesta petició, com també ho és fer un Ple de
l’estat de la ciutat, i si governa més endavant es compromet que sigui així.

La batlessa contesta que no ho va aconseguir, i que estudiaran si l’oposició ha
de formar part d’aquest Consorci.

-El regidor Malondra fa una altra pregunta, en aquest cas sobre el fet que hi ha
contenidors soterrats que no funcionen des de fa un mes i que s’han substituït
per uns altres en forma d’iglús. Afegeix que la raó del soterrament va ser per
defensar la imatge del municipi i que convé que agilitin les gestions.
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El regidor Joan González li contesta que és vera que hi ha contenidors que
s’espenyen de vells, i quan passa això se substitueixen pels altres contenidors
perquè no s’acumuli el fems al carrer. Que hi ha una sola empresa dins
Mallorca que es dedica a reparar-los i ha estat ocupada en altres pobles durant
10 dies, però que ja s’ha posat a arreglar-los.

-El senyor Malondra continua i s’interessa pel Conveni del cap del Pinar, sobre
el qual darrerament la premsa ha tret informació. Explica que molta gent li
demana com ho han de fer per visitar-lo, i només poden telefonar a la Bateria
del Cap del Pinar. Considera que s’hauria de regularitzar la situació i que
l’Ajuntament pogués participar en la gestió de les visites d’aquest lloc. Li ve de
nou que no s’hagi fet res durant tres anys perquè només faltava signar.
Demana si abans de final d’any hi ha intenció de signar el conveni.

La batlessa contesta que aquest assumpte està totalment aturat, explica que tot
i aquesta falta de conveni qualsevol ciutadà que hi vulgui anar hi pot accedir,
per a això se segueix els criteris del conveni que no es va arribar a signar mai.
En el cas del mesos de juliol i agost és més difícil perquè ve gent de tota
Mallorca i sempre hi ha una quota de visites per dia. Acaba dient que si el
Ministeri de Defensa o la Conselleria ho volen reactivar que ho facin, per a
l’equip de govern no és una prioritat

Pren la paraula el regidor Miquel Llompart per explicar que a parer seu es fa un
enfocament equivocat d’aquest assumpte. Quan ells negociaven el conveni, el
plantejament de les condicions no eren gens favorables a l’Ajuntament, i
implicava assumir unes despeses. Continua dient que ell considera que s’ha de
plantejar si l’Ajuntament com a propietari del terreny torna tenir un paper,
encara que sigui d’una forma encorsetada. De totes maneres el seu grup
interpreta que el Ministeri de Defensa té dificultats per mantenir les
instal·lacions.

La batlessa li dóna la raó en el fet que l’Ajuntament havia d’assumir unes
despeses molt importants (recollida de residus, fer neteja del bosc...) per
simplement tenir a canvi un règim de gestió de visites que ja hi ha sense
conveni.

Reprèn la paraula el regidor Llompart per explicar que ells serien partidaris de
continuar negociant i si el resultat fos haver de signar les mateixes condicions,
el seu grup no hi està d’acord.

El regidor Malondra, que manté una posició diferent dels altres dos grups,
considera que s’ha de continuar negociant i finalment seria molt bo per a
Alcúdia signar aquest conveni.

-Pregunta el regidor Malondra a partir de l’interès i l’inquietud de molts
d’alcudiencs si la revisió cadastral que es fa actualment és promoguda des de



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

22

l’Ajuntament o obligada pel Ministeri. I si aquesta només és per als immobles
que no estaven d’alta que ara hi estaran.

La batlessa intervé i explica que l’Agència Tributària fa una revisió sense
esperit sancionador a tots els municipis de tot Espanya, i en alguns casos ha
enviat unes cartes a propietaris d’immobles, tant a zona rústica com a urbana,
que no tenen actualitzats els elements de la seva propietat, o bé que tenen
immobles que no estan donats d’alta. Conta que s’aplica una taxa als
propietaris per aquesta revisió que es retorna si hi ha hagut un error. Afegeix
que l’Ajuntament davant aquesta situació s’ha oferit als ciutadans per donar-los
informació, assessorar-los en aquesta tramitació i si és necessari ajudar-los en
les reclamacions. Per això també s’obre l’oficina dos dies el capvespre amb cita
prèvia.

-El regidor Pere Malondra intervé per parlar sobre la relació contractual de
l’Ajuntament d’Alcúdia amb l’empresa JAP. Explica que els han arribat unes
factures d’aquesta empresa del programa de 360º de Cultura en les quals,
segons l’esment d’Intervenció, hi ha hagut un fraccionament de factures que
segons la Llei de contractes és il·legal. Afirma que és sorprenent que es torni
reincidir en el mateix problema.

Pren la paraula la regidora Àngela Amer que afirma que efectivament li varen
explicar aquest extrem, que no duia preparada la intervenció sobre aquest punt
i que li agradaria tenir una reunió amb el regidor Malondra per explicar-li com
havien anat els esdeveniments, mostrar-li les factures i els informes. Assegura
que les factures estan suficientment detallades, i afegeix que li farà arribar tot.

El regidor Malondra contesta que no té inconvenient que parlin plegats però
convé més que s’expliqui al Ple perquè sinó pareix que hi ha qualque cosa a
amagar.

La regidora Amer nega que hi hagi res que amagar i es queixa del regidor
Malondra que anomeni l’empresa en qüestió, cosa que pot suposar malmetre la
seva imatge per una errada que no és seva.

El regidor Malondra insisteix que el nom de l’empresa s’ha de poder dir des del
moment que interessa la seva relació contractual amb l’Ajuntament, i que és un
problema reiterat. Assenyala que no coneix ningú de l’empresa i per tant no pot
tenir cap motivació personal per parlar-ne. Afegeix que estan tan detallades les
factures presentades que queda clar que totes es refereixen al 360º; això a
banda hi ha tasques que segons el contracte assumia l’Ajuntament que figuren
a les factures com si les hagués duites a terme la dita empresa.

La regidora Amer torna a intervenir i assenyala que hi ha diferents conceptes
que abans s’agrupaven i ara no es pot fer. Afegeix que si ho hagués sabut no
ho hauria fet.
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El regidor Malondra treu un altre detall a discussió que és la necessitat de
diversificar més les empreses a què es comanen feines en aquesta activitat.

La regidora Amer assegura que es fa així per comoditat i que la gran majoria de
les feines les fan empreses d’aquí.

-El regidor Malondra fa la seva darrera pregunta, la més important a parer seu,
sobre un problema greu. Explica que quan els varen dir que el Consell
estudiava dur fems de fora Mallorca per incinerar a Son Reus el seu grup ho va
denunciar perquè trobava que era un error voler dur endavant aquesta activitat
en un municipi dedicat a l’economia turística. Conta que recorda una reunió en
la qual els representants del Consell mostraren la classe de fems que volien
dur i asseguraren que eren fems secs i inodors. Llavors la informació que tenen
sobre els fems que empudegaren el Moll durant dos dies és que eren fems
pastosos. El regidor vol saber què era aquesta substància tan pudent, i què
passarà si coincideix amb un vaixell de turistes.

La batlessa contesta que no hi ha hagut tant de problema, ningú s’ha queixat i
tampoc no s’ha fet cap reclamació a través del registre. Que va ser un tema
puntual d’aquells dos dies i que el Consell, per deferència amb l’Ajuntament, els
va comunicar que descarregarien un vaixell de Transports Marítims d’Alcúdia,
amb una previsió de dos o tres dies de feina.

Insisteix el regidor Malondra i demana la màxima vigilància per part de la
batlessa perquè no es torni repetir. I afirma que quan hi va haver el debat públic
es va dir que eren innocus i inodors i ha estat una mentida.

La batlessa intervé per demanar al regidor Malondra més responsabilitat i li
explica que quan el grup Popular estaven a l’oposició no feien els numerets que
ells han fet d’omplir el Moll de bosses de fems i de repartir fulletons per dir que
el Port d’Alcúdia era un femer, que llavors ja se n’hi descarregaven. Afegeix
que dins l’apartat de Precs i preguntes no es poden presentar mocions i fer
espectacle.

El regidor Malondra acaba dient que la responsabilitat de la mala imatge del
municipi que la batlessa atribueix als que estan en contra que es duguin fems,
realment és del Consell de Mallorca que va aprovar dur-ne.

-Pren la paraula el regidor Domingo Bonnín del grup Proposta per les Illes per
fer un prec a la regidora de Patrimoni, explica que fa devers un any va fer saber
al Ple que la placa de dalt de la penya del Migdia, que s’havia posat quan es va
fer la rehabilitació del canó i de l’espai, havia desapareguda. Afegeix que fa 15
dies hi havia tornat i encara no estava col·locada.
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La batlessa demana si se sap quina era la inscripció de la placa. A la qual
contesta el regidor Bonnín que hi ha documentació d’aquesta placa. La
batlessa afirma que ho revisaran i la restabliran.

-Continua el regidor Domingo Bonnín per explicar que abans hi havia hagut un
indicador de la Victòria col·locat al creuer del camí que va a la Victòria, al cap
del Pinar i al cap Gros. Diu que ara no n’hi ha cap i que l’altre dia hi va viure un
poc de conflicte perquè la Victòria no està ben senyalitzada.

La batlessa contesta que en aquests casos no importa esperar al Ple per avisar
d’aquesta mancança, que la poden avisar tot d’una a ella i hi posaran remei.

-El regidor Bonnín torna a intervenir per cridar l’atenció sobre els registres
d’entrada que hi ha hagut en poc temps que es mostren preocupats pel fet que
diferents solars del nucli urbà són bruts i es poden pegar foc com va passar no
fa gaire a Cas Vicari.

La batlessa contesta que ja ho tenien present i que ja s’han fet les notificacions.

-Finalment Domingo Bonnín sol·licita informació sobre la darrera hora del
projecte de la depuradora, i sobre si està resolta la qüestió del contracte
anterior.

La batlessa contesta que el projecte d’obra i també el d’activitats ja estan
entregats a la Conselleria de Medi Ambient perquè els tècnics n’informin, també
l’arquitecte municipal hi fa feina. I el regidor Joan González explica que no sap
si s’ha fet però Abaqua es va responsabilitzar de la rescissió del contracte
anterior.

-Pren la paraula el regidor Miquel Llompart i explica que vol tornar parlar d’un
assumpte que ha sortit abans, ja que per una banda no està gens d’acord que
no s’hagi d’anomenar l’empresa de les factures de l’Auditori. Considera que és
una empresa peculiar amb domicili a un habitatge unifamiliar de Madrid i es va
crear per fer feines per l’Ajuntament d’Alcúdia, la primera factura la va fer a
l’Ajuntament d’Alcúdia, considera que és una informació que els alcudiencs han
de saber.

La batlessa considera molt atrevida l’afirmació anterior que es va crear per fer
feines per l’Ajuntament d’Alcúdia i li demana que la retiri.

El regidor Llompart s’avé a retirar-la, i la reformula en una pregunta sobre si
l’equip de govern té constància que treballi per altres clients que no siguin
l’Ajuntament d’Alcúdia.

La regidora Amer pren la paraula i afirma que ella no ha dit que no es pugui
anomenar l’empresa sinó que totes han de tenir el mateix tractament.
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El regidor Llompart insisteix que és una obligació del governant saber si les
empreses que es contracten tenen solvència financera i tècnica.

-Continua fent una altra intervenció en la qual explica que el seu grup aquesta
legislatura no ha sol·licitat formar part del Consorci de Promoció Exterior, però
sí que quan estaven al govern donaven la informació, sí que convidaven
l’oposició a tots els actes, sí que els contestaven; no com fa el govern actual
que en el cas del Ple de l’estat de la ciutat clarament ja ha dit que no els
contestaran.

La batlessa afirma que encara esperen informes de la legislatura anterior, que
la informació no era tan àgil com les seves paraules volen suposar i que els
regidors de l’equip de govern actual estan a disposició de l’oposició per
contestar-los i tenir una explicació directa.

-El regidor Llompart fa un prec, explica que es va fer l’obra d’eixamplar el
creuer del carrer dels Prínceps d’Espanya, Pol·lèntia, Xara i han rebut queixes
que molts d’autocars encara van per Jaume II. Pensen que és més perillós
perquè el carrer és més estret.

La batlessa afirma que ho recordaran a l’empresa.

-El senyor Llompart pregunta sobre una notícia que va sortir al diari en què la
batlessa havia dit que no es podia fer aparcament en una zona verda.

La batlessa confirma que és així i que els tècnics els ho han assenyalat.

El regidor Llompart no hi està d’acord perquè es pot fer aparcament en zona
verda en alguns casos com ja ha passat dins el municipi d’Alcúdia devora
l’hotel Estrella de Mar. Afegeix que hi havia un projecte de l’equip de govern
anterior que tenia en compte els aparcaments i els contenidors soterrats, i que
l’equip de govern ha acabat executant un projecte que no els ha tengut en
compte tot i ser en zona comercial.

La batlessa afirma que la seva prioritat era fer la remodelació del parc de
Jaume II.

I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió,
essent les 12:32 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a
secretari, don fe.

Vist i plau
La Batlessa, El Secretari,

Coloma Terrasa Ventayol Joan Seguí Serra


