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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 18 DE 
SETEMBRE DE 2014 
 
NÚM: 11 
DATA: 18/09/2014 
CARÀCTER: ordinària  
COMENÇA: 11:05 h. 
ACABA: : 12:40  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 
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A Alcúdia, el dia 18 de setembre 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 
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: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
I. Part resolutòria 
 
1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de 
dia 21 d’agost de 2014. 
 
2.  Examen proposta aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 6/2014. 
 
3. Examen i aprovació de la convocatòria de beques per a nins discapacitats 
d’escoletes infantils curs 2014-2015 residents al municipi d’Alcúdia. 
 
4. Examen Moció presentada per els Grups Municipals de Proposta per les 
Illes-El Pi i el grup Municipal Socialista sobre el rebuig de la modificació de la 
LOREG per implantar l’elecció directa de Batles i Batlesses. 
 
5. Propostes i mocions d’urgència. 
 
II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació. 
 
1. Decrets de Batlia. 
 
2. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple 
de dia 21 d’agost de 2014. 
 
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 dia 21 d’agost de 2014. 
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No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió i s’aprova 
per unanimitat. 
  
2.  Examen proposta aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 
6/2014. 
 
Es presenta la Proposta del regidor d’Hisenda de dia 11 de setembre de 2014, 
la qual diu: 
 
“Vista la factura 3/2014  presentada per Alexandra Arcas Capó, DNI 
41616257B, amb un import de 135,00€  pel concepte repartiment cartells de 
l’auditori i vista la factura 26/2014  presentada per Pascual Oliver Marques, DNI 
42977963W , amb un import de 40,08€ pel concepte medicaments per a 
persones necessitades, corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, presentada a l’aprovació del Ple. 
 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 11 de setembre de 2014. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar les factures, 3/2014  presentada per Alexandra Arcas Capó 
amb un import de 135,00€ i pel concepte repartiment cartells de l’auditori i 
26/2014  presentada per Pascual Oliver Marques, DNI 42977963W amb un 
import de 40,08€ i pel concepte medicaments per a persones necessitades, 
corresponenst a exercicis anteriors de l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a 
l’aprovació del Ple,  
 
Segon.- Acordar la corresponent imputació a les partides CU 334226090 i BS 
231 221060 del Pressupost corrent. 
 
Tercer.-Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient 
corresponent, prenent-se  nota per la Intervenció municipal i notificant-se als 
interessats.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
No hi ha intervencions 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els 
acords que hi són proposats. 
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3. Examen i aprovació de la convocatòria de beques per a nins 
discapacitats d’escoletes infantils curs 2014-2015 residents al municipi 
d’Alcúdia. 
 
Es presenta la Proposta de la Regidora de Benestar Social de dia 14 de juliol 
de 2014, la qual diu: 
 
“La llei 4/2009, d’11 de juny de serveis socials de les Illes Balears considera en 
el seu article 6 “les situacions amb necessitat d’atenció prioritària;  
a) a les persones en discapacitat física, psíquica o sensorial 
e) vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent, els infants i les persones 
adolescents”  
 
Amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les famílies amb càrregues 
familiars de menors de  0 a 3 anys en discapacitat i dels mateixos menors, des 
del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Alcúdia s’articula la 
dotació de suport econòmic a les famílies per tal d’ajudar en les tasques  de 
l’educació i cura dels seus fills i filles en discapacitat, amb l’objectiu de facilitar 
la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a més d’oferir un suport a 
l’adaptació a les exigències de la vida quotidiana front la situació d’atenció d’un 
infant en discapacitat. 
 
Conclusió 
 
Per tal d’oferir un acompanyament a les famílies i al menor en discapacitat, així 
com poder visualitzar al col.lectiu en discapacitat per tal de detectar les seves 
necessitats i treballar-les es proposa aprovar la convocatòria de beques per a nins 
discapacitats  d’escoletes infantils curs 2014-2015 residents al municipi d’Alcúdia.” 
 

INTERVENCIONS: 
 
Pren la paraula el regidor Malondra per afirmar que votaran a favor d’aquesta 
proposta perquè s’havien recollit els suggeriments que el seu grup havia 
presentat. 
 
Pren la paraula la regidora Carme Garcia, que agraeix al regidor Malondra el 
vot favorable del seu grup i explica que el seu objectiu fonamental no és 
només donar beques sinó, a través d’aquestes, detectar ràpidament possibles 
necessitats perquè està comprovat que les famílies a les quals els 
diagnostiquen alguna discapacitat als fills en comptes de demanar ajuda als 
serveis socials es tanquen i només es detecten els casos més greus. Diu que 
és molt important identificar el col�lectiu i les necessitats de cara a les 
possibles actuacions del departament, afirma que Alcúdia no s’havia fet feina 
en aquests casos, posa d’exemple que infants amb discapacitats greus no 
poden accedir a programes com ‘Viu l’estiu’. 
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El regidor Malondra torna intervenir per explicar que no hi ha discriminació 
perquè ja hi havia programes abans com ‘Bon estiu i quedam’ Afegeix que es 
debaten unes beques econòmiques per això el suggeriment és que es tengui 
en compte els ingressos de la unitat familiar. Afegeix que troba positiu que 
l’Àrea de Benestar faci aquesta tasca de detecció de necessitats. 
 
La regidora Carme Garcia contesta que aquest programa de ‘Bon estiu i 
quedam’ a què fa referència és per a majors de 16 anys, no té res que veure 
amb infants. 
 
El regidor Miquel Llompart està d’acord amb aquestes bases per ajudes 
econòmiques però explica que s’hi pot accedir encara que la unitat familiar 
tengui uns ingressos de 14.000 euros mensuals.  
 
La regidora Carme Garcia contesta que els barems s’havien agafat de models 
d’altres bandes, i que hi ha altres casos que tampoc no es mira els ingressos 
com és el cas del Centre de dia; insisteix en la importància de tenir dades,  
que tant Joan XXIII com Amadiba asseguren que tenen poca informació 
d’Alcúdia. 
 
El secretari apunta que els barems es varen modificar per unanimitat, a la 
Comissió Informativa. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els 
acords que hi són proposats. 
 
4. Examen Moció presentada per els Grups Municipals de Proposta per 
les Illes-El Pi i el grup Municipal Socialista sobre el rebuig de la 
modificació de la LOREG per implantar l’elecció directa de Batles i 
Batlesses. 
 
Seguidament el portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE i el portaveu del Pi 
presenten la següent moció 
  
“Els mitjans de comunicació han avançat aquests dies la intenció del Govern 
que presideix Mariano Rajoy d’impulsar una reforma d ela Llei Electoral per 
implantar un sistema d’elecció directa dels batles o batlesses, tot i que no 
tengui el suport de cap altre partit polític, rompent així el consens imperant en 
l’anomenat bloc de constitucionalitat, que estableix un sistema proporcional. 
Entenem que aquesta reforma electoral és un atac al pluralisme polític que la 
Constitució declara com un dels valors superiors de l'ordenament jurídic.  
Quan resten només 9 mesos per a les properes eleccions municipals, una 
reforma que trastoca completament el sistema electoral dels Ajuntaments, 



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 

 
 

 6 

sense garantir major pluralitat ni proporcionalitat, ni tampoc una veritable 
estabilitat municipal, i que es pretén imposar des de la majoria absoluta del PP 
al Congrés dels Diputats, sense escoltar a cap de les demés forces polítiques 
de l’estat, demostra l’oportunisme i prepotència d’aquesta reforma. 
Aquesta reforma electoral que proposa el PP es fa per donar estabilitat política 
a un partit i no a una institució, creant un desequilibri representatiu de primer 
ordre, que lluny de cohesionar la societat, la fragmenta. 
La proposta del PP, per altra banda, no respon a cap demanda social, ni 
política, ni té res a veure amb l’exigència de regeneració política i democràtica 
que demanda la societat espanyola. Una regeneració de la democràcia que en 
tot cas reclama major pluralisme i respecte per les minories, que el nostre 
sistema electoral actual ja dona capacitat de participar, forjant majories 
polítiques quan són necessàries i garantia d’estabilitat. 
 
Per tot això instam al ple de l'Ajuntament d'adopció dels següents acords: 
1. L’Ajuntament d'Alcúdia rebutja la intenció del Govern espanyol de 

modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) per tal 
d’implantar un sistema d’elecció directa dels batles i batlesses, sense 
consens amb la resta de forces polítiques. 

 

2. L’Ajuntament d'Alcúdia considera que el sistema parlamentari i 
proporcional vident en la Llei Electoral és un sistema a preservar, atès 
que està consagrat per la Constitució i garanteix la representació de la 
ciutadania, supeditant l'estabilitat política al consens de la majoria de 
representats. 
 

 

3. L'Ajuntament d'Alcúdia insta al Govern d’Espanya a no seguir endavant 
en la seva intenció de modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral 
General (LOREG) per tal d’implantar un sistema d’elecció directa dels 
batles i batlesses. 
 

 

4. L'Ajuntament d'Alcúdia manifesta que qualsevol modificació de la Llei 
Electoral ha de partir d'un ampli consens entre diferents partits polítics 
amb representació als ajuntaments amb l'objectiu bàsic d'aprofundir en 
la democràcia, de promoure el pluralisme polític i la màxima 
representativitat de les diferents opcions ideològiques. 

 

5. L’Ajuntament d'Alcúdia acorda fer arribar còpia d’aquesta moció a la 
FEMP, a la FELIB, al Congrés dels Diputats, al Parlament de les Illes 
Balears i al Govern d’Espanya. 
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INTERVENCIONS: 
 
El secretari fa l’incís que a la Comissió Informativa els dos grups proponents 
d’aquesta moció havien presentat una moció cadascun, i hi varen acordar 
presentar-ne una de conjunta. 

El regidor Pere Malondra llegeix la moció, i després assegura que cap altre 
grup polític amb representació parlamentària està d’acord a fer aquest canvi a 9 
mesos de les eleccions. 

El regidor Llompart pren la paraula per fer una reflexió sobre el fet que els 
votants de les Illes Balears són una minoria en el conjunt de l’Estat, i afirma que 
són tractats com a minoria pels partits majoritaris. D’altra banda defensa que el 
funcionament actual és el normal a qualsevol empresa, explica que a qualsevol 
Consell d’Administració si un accionista no té el 51 % ha de cercar pactes per 
aconseguir-lo, per tant la normalitat és precisament cercar consens. Afegeix 
que si es tracta de reformar la llei electoral es podrien incorporar l’assignació de 
regidors als vots en blanc perquè quedin escons buits o establir les llistes 
obertes, que són modificacions que els ciutadans demanen, i no només que el 
partit governant proposi una reforma per beneficiar-se’n. 

La batlessa pren la paraula per dir que ara per ara són propostes que no s’han 
duit endavant i que per la informació que ha sortit a la premsa des del primer 
moment s’ha anat reforçant la idea que no s’aplicaria si no era fruit d’un 
consens, per això assegura que el Partit Poipular votarà en contra d’aquesta 
moció. 

La regidora Carme Garcia assegura que votarà a favor de la moció perquè 
considera que tothom té dret a opinar, i aquesta llei eliminant la diversitat hi 
posaria obstacles. 

La batlessa assegura que no és una qüestió de poder opinar o no sinó de 
donar la batlia al grup que té majoria dels vots. 

VOTACIÓ:  

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria 9 vots a favor (4 PSIB-PSOE + 4 El Pi + 1 Sra. Maria del Carme Garcia 
Cerdà) i 8 vots en contra  (8 PP), acorden aprovar la moció presentada pels 
grups Municipals El Pi i PSIB-PSOE, abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats 
 
5. Propostes i mocions d’urgència 
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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. 1063/2014, de data 21 d’agost de 2014, 
fins al núm. 1215/2014, de data 16 de setembre de 2014.  
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
 
-Pren la paraula el regidor Joan Gaspar Vallori per demanar a la regidora de 
Festes perquè es varen adjudicar els focs artificials de Sant Jaume a l’empresa 
més cara. 
 
Pren la paraula la regidora Àngela Amer per explicar que l’informe tècnic és 
ben clar a favor d’adjudicar els focs a aquesta empresa. Hi havia una diferència 
de 900 euros i oferia el triple de quantitat. Li demana si té l’informe. 
 
El regidor Joan Gaspar Vallori contesta que el té, i també té els pressuposts. 
Diu que n’hi ha un de 16000 euros i dos més de 17000. I es va adjudicar al més 
car. Afegeix que se suposa que a totes les empreses es fa la mateixa sol�licitud 
de servei. 
 
La senyora Amer insisteix que l’oferta rescabalava bé la diferència de preu. 
 
-El regidor Vallori fa una nova pregunta per saber com està la declaració de Bé 
d’Interès Cultural del bust de l’emperador d’August trobat a Pol�lèntia. 
 
La batlessa respon que és un fet, a partir de la tramitació que ja ha començat el 
Consell i el Ministeri, i es preservarà que aquesta escultura no pugui sortir de 
l’Estat espanyol. 
 
El regidor Vallori reprèn la intervenció explicant que estan preocupats perquè el 
grup socialista va presentar una moció molt semblant a la que va aprovar el Ple 
de l’Ajuntament d’Alcúdia per unanimitat, s’hi deia que el Consell exerciria el 
dret de tempteig i retracte una vegada es vengui aquest bust, i el grup Popular 
del Consell del qual forma part la batlessa de l’Ajuntament d’Alcúdia, va votar 
en contra. Això a banda han vist als mitjans de comunicació unes declaracions 
del vicepresident del Consell de Mallorca en les quals afirmava que el Consell 
no es planteja la compra perquè en aquest moment no sabem les intencions de 
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la propietat. Continua el senyor Vallori explicant que s’ha sabut la informació 
d’aquesta peça precisament per les intencions de vendre del propietari. 
Considera que l’objectiu és que el Consell de Mallorca compri el bust. 
 
La batlessa contesta que si el grup Popular del Consell va votar contra la moció 
era perquè s’han d’acabar de dirimir algunes qüestions que afecten la propietat 
privada, emperò la declaració de BIC de la peça està garantida. I afegeix que si 
el propietari acaba venent la peça el Consell de Mallorca hi serà com a 
comprador. 
 
-Pren la paraula el regidor Pere Malondra  per demanar com fa a cada sessió 
plenària, sobre un Ple que consideraven que s’havia de fer de l’estat de la 
ciutat. Assegura que ho tornaran a demanar i que ja han dit abans que no volen 
cobrar res per aquest Ple. 
 
La batlessa respon que ja tenen la contesta i els informes, i afegeix que en 12 
anys que varen estar al govern mai no es plantejaren fer-ne cap, a la qual 
afirmació respon el senyor Malondra que ho havia de demanar l’oposició. La 
batlessa afirma que no ho demanaren perquè consideren que a un Ajuntament 
està fora de lloc. 
 
-El regidor Malondra exposa un assumpte, a parer seu molt greu, sobre 
l’expedient disciplinari que es va iniciar el desembre del 2013 a una tècnica de 
Benestar Social. En aquell moment ell mateix ja va advertir que era un cas 
d’assetjament laboral que s’ha acabat confirmant amb la resolució d’aquest 
expedient. Hi ha un document de sortida de dia 20 d’agost en què l’instructor de 
l’expedient demana el sobreseïment. Resulta que la regidora de Benestar va 
denunciar aquesta treballadora per moltes infraccions que l’instructor de 
l’expedient ha considerat que tenien contradiccions i sense fonament. Assegura 
que darrere l’expedient disciplinari hi ha un patiment de la treballadora i acaba 
demanant que es destitueixi la regidora. 
 
La regidora Carme Garcia afirma que prefereix que acabi tot el procés per 
contestar les afirmacions del regidor Malondra. 
 
La batlessa assegura que no ha demanat cap sobreseïment, fins ara hi ha 
hagut l’inici de l’expedient, s’ha nomenat un jutge instructor, s’han practicat les 
diligències i la proposta de l’instructor que considera  que s’ha d’arxivar 
l’expedient. 
 
El regidor Malondra llegeix part de la resolució de l’expedient per part de 
l’instructor, demana al secretari que expliqui les passes que falten en la 
tramitació. 
 
El secretari explica que estan encara dins termini per poder impugnar aquesta 
resolució. Una vegada passats els terminis la resolució serà ferma. 
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-El regidor Malondra torna intervenir per recuperar un tema que ja havia sortit 
en el Ple de l’Ajuntament i és el fet que la regidora Festes, Cultura i Educació 
encara continua duent el cartellet de vehicle autoritzat per aparcar qualque 
vegada incorrectament, segons li comenten. Li demana a la regidora Amer que 
llevi el cartellet del cotxe per salvaguardar la imatge de l’Ajuntament, ell durant 
els vuit anys que varen estar al Govern mai va necessitar cap cartellet 
d’aquests, simplement aparcava en un lloc admès. 
 
La regidora Amer contesta que és un cartellet que fa quatre anys que està 
caducat, que va fer servir un moment concret. Demana que diguin quan és que 
han vist el cotxe mal aparcat. Que, com el regidor Malondra havia dit qualque 
vegada quan governava, el que es diu pel poble si no té una concreció en 
forma de sol�licitud amb registre d’entrada no té cap valor. 
 
-El regidor Pere Malondra intervé una vegada més per demanar explicacions a 
la regidora de Festes pel fet que contínuament va contractant una empresa de 
Madrid per organitzar esdeveniments. Explica que aquesta empresa cada any 
factura més a l’Ajuntament d’Alcúdia, el 2012 varen ser 52.000 euros, l’any 
2013 ja eren 60.000 i el que duim de 2014 ja anam pels 52000 euros una altra 
vegada. Continua explicant que no s’han tengut en compte les queixes del seu 
grup sobre això sinó que s’han anat augmentant les feines contractades. 
Llavors el regidor Malondra posa exemples de detalls de gestió, assegura que 
el ball de carnaval sempre era una activitat que organitzava l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament, i que s’ha arribat a contractar amb aquesta empresa el 
muntatge d’un cadafal. Assegura que hi ha un informe que diu que s’incompleix 
la Llei de contractes.  
 
La regidora Amer explica que en el cas que esmenta és un conjunt complet de 
cadafal i equips que va muntat damunt un camió i els va molt bé per a la festa 
capitolina perquè l’aparcament en dues hores ja torna estar obert. Afegeix 
sobre aquesta factura que té els tres pressuposts. 
 
El regidor Malondra replica que al concepte de la factura només surt ‘escenari’ i 
demana si el camió ve de Mallorca o és de fora. 
 
La regidora Amer contesta que ve de fora, però no sap si de Madrid, Toledo o 
València. Explica que surt més barat que si es contractàs com es feia abans. 
Emperò considera que cada regidor de Cultura ha anat fent feina amb 
l’empresa que li mereix més confiança, que és legal amb tota la documentació 
correctament que no és el cas de moltes de les empreses. 
 
Insisteix el regidor Malondra que ell demana que les feines que puguin fer 
empreses de Mallorca les facin aquestes i aquelles que poden fer el personal 
de Cultura també, no com ara que es comana qualsevol acte a aquesta 
empresa de Madrid. 
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La regidora Amer considera excessiu que el regidor Malondra hagi tret aquest 
tema 6 vegades en el que duim d’any. Afegeix que la gestió actualment és més 
complicada, hi ha empreses que no volen fer la feina si no cobren per avançat 
(posa d’exemple els viatges), això fa que s’hagi de mester aquesta ajuda. 
 
-El regidor Miquel Llompart demana intervenir sobre això que ara es debatia. Li 
ho permeten i pregunta si aquesta empresa tenia experiència d’haver contractat 
amb l’Administració i el que ell considera que es posa en qüestió és la 
necessitat de tenir una empresa intermediària per fer aquestes gestions. 
 
La senyora Amer assegura que mai no li han demanat que es demostri aquesta 
experiència prèvia per contractar amb l’Administració. 
 
-El regidor Malondra torna fer ús de la paraula per explicar que va sortir un 
article a la premsa la primera quinzena de setembre en què es deia que els 
hotels registraven centenars de queixes per la mala olor. Considera que és 
perillós continuar igual per molts de motius, i a més tenint present les vegades 
que ha interpel�lat sobre això el regidor Bonnín, del grup de Proposta per les 
Illes. 
 
La batlessa contesta que l’oposició vol suposar que la depuradora només ha fet 
olor d’ençà que governa el Partit Popular, i aquest és un assumpte complicat 
que fa molt de temps que s’arrossega. Afegeix que ha estat el calvari del 
Govern municipal la rescissió del contracte anterior per fer les obres de la 
depuradora i haver de començar de bell nou. Actualment hi ha un nou projecte 
presentat a Medi Ambient, fa falta una nova estació impulsora. Explica que 
Abaqua no té finançament per executar les obres, però que dilluns passat es va 
fer una reunió amb diverses solucions de la qual us en pot donar informació el 
regidor Joan González. 
 
El regidor González pren la paraula i afirma que no li agrada gens l’alarmisme 
de les paraules del senyor Malondra quan el volum d’aigua que entra a la 
depuradora és inferior del de 4 o 5 anys enrere. Considera que és preocupant 
la depuradora i també la situació del clavegueram, explica que les informacions 
de la premsa de vegades no són del tot exactes. Sobre el projecte nou Abaqua 
té 6 milions i per a la resta s’han mantingut contactes amb el Govern de les Illes 
Balears. Serà una obra finançada amb tres anys i l’Ajuntament bestraurà els 
doblers i l’adjudicarà. Finalment insisteix que no interessa gens a l’Ajuntament 
crear alarmisme que pugui fer dubtar als externs de venir, per això quan eren 
oposició mai no ho varen fer. 
 
La batlessa conta que hi va haver una avaria davant la zona dels hotels Reina 
fa quinze dies, i dóna les gràcies al personal de la depuradora per la feina 
ràpida i eficaç que va fer. 
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El regidor Malondra intervé i assegura que ja és conscient que l’equip de 
govern està preocupat pel tema, ell es queixa que no s’hagi fet la pressió 
suficient per arreglar-ho. No està gens d’acord que es digui que ells creen 
alarma social perquè l’indicador que hi ha alarma social no és que se’n parli al 
Ple sinó que surti amb aquesta classe d’articles a la premsa. I diu que no li va 
agradar que es parlàs del finançament com a problema per començar les 
obres, quan no s’havia admès mai al Ple. 
 
La batlessa afirma que ja està resolt el finançament i ara interessa que 
comencin les obres per resoldre un problema que preocupa a tothom. 
 
Pren la paraula el regidor Miquel Llompart per intervenir sobre aquest assumpte 
de la depuradora, del qual, assegura, el seu grup de Proposta per les Illes ha 
fet un seguiment durant tota la legislatura. Explica que qualsevol govern rep 
una herència anterior i hi ha dues possibilitats o fer feina en positiu per resoldre 
els problemes o estar queixant-se contínuament de l’herència, però a final de 
legislatura els ciutadans ja no compren les excuses i volen veure els resultats. 
Continua exposant que hi pot haver hagut molts de problemes en el cas de la 
depuradora d’Alcúdia, però el que ha estat determinant per retardar les 
solucions ha estat que Abaqua no tenia doblers, cosa que no s’havia admès 
mai en aquest Ple. Es va haver d’esperar que la mateixa Abaqua ho digués en 
declaració pública. Llavors el senyor Llompart fa una relació d’obres i 
pressuposts d’Abaqua a les Illes Balears, i torna insistir que el govern d’Alcúdia 
no ha fet la pressió suficient sobre Abaqua, que ha posat els doblers que tenia 
a altres llocs.  
 
La batlessa respon que hi ha hagut una dificultat que la depuradora d’Alcúdia la 
gestiona l’Ajuntament i no Abaqua, que gestiona les seves. Demana que es miri 
endavant. Ha costat encaixar totes les peces, i ara s’ha fet a través del Govern. 
 
-El regidor Pere Malondra explica que han sabut que hi ha un recurs en el 
procés de selecció de l’educador social. 
 
La batlessa confirma aquesta afirmació i que s’està a l’espera que es resolgui. 
 
-El regidor Malondra demana si no s’ha convocat el Consell Escolar Municipal 
de principi de curs. 

 
La batlessa en pren nota. 
 
-El senyor Malondra demana per la subvenció del Consorci de la borsa 
d’allotjaments turístics, que l’Ajuntament havia demanada. Afegeix que sap que 
a altres ajuntaments ja han començat les obres. 
 
La regidora Fina Linares explica que els va telefonar el mes d’agost i faltava 
personal del Servei Jurídic, que estava de vacances; que hi va tornar telefonar 
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la setmana passada i espera que un dia d’aquests pugui tenir informació. 
Afegeix que han contestat a Ajuntaments que els l’han denegat. 
 
-S’obre el torn de preguntes de Proposta per les Illes, pren la paraula el regidor 
Domingo Bonnín, que fa una pregunta sobre la desídia en què es troba 
l’aparcament de Teodor Canet, amb branques d’arbres que fan nosa i molta 
brutor de fa estona, la caseta dels contenidors que té la canaleta embossada i 
l’aigua va cap a l’aparcament, assegura que ho va comentar a un regidor de 
l’equip de govern. 
 
Contesta el regidor Mateu Salort que confirma que li va exposar aquest 
problema i explica que ho va parlar amb la persona que s’encarrega i aquesta  
hi havia fet una sèrie d’accions. 
 
El regidor Bonnín assegura que el problema persisteix, i la brutor també afecta 
els carrers del Moll. 
 
-Pregunta el regidor Bonnín sobre el patrocini d’Alcúdia Jazz, del qual s’ha fet 
el primer concert al passeig Marítim. Ho comenta perquè en aquest hi havia 
una pancarta d’un restaurant del passeig Marítim i una altra de l’empresa de la 
qual s’ha parlat abans al Ple, però no cap de l’Ajuntament d’Alcúdia. Estaria bé 
que si l’Ajuntament col�labora que també hi hagués la imatge de l’Ajuntament i 
del cicle en què s’inscriu el concert. 
 
La regidora Àngela Amer explica que el restaurant paga el sopar als músics 
que hi intervenen, l’altra pancarta de l’empresa perquè paga l’equip de so, però 
li dóna la raó sobre la seva queixa. 
 
- El regidor Miquel Llompart demana si l’expedient del passeig de la platja s’ha 
conclòs, perquè han cercat a la documentació i figurava una vorada juntament 
amb el paviment flexible. Demana si es va pagar aquesta vorada. 
 
La batlessa respon que no es va pagar. 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió, 
essent les 12:40 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 


