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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
9 DE DESEMBRE DE 2014 
 
NÚM: 15 
DATA: 09/12/2014 
CARÀCTER: extraordinària  
COMENÇA: 13:15 h. 
ACABA: : 14:55 
  minuts    
Lloc: Sala de sessions 
 
 
 
Assistents: 
 
 
Batlessa:     Coloma Terrasa Ventayol 
 
Tinents de Batlessa :  Laura Serra Martín   
     Maria del Carme Garcia Cerdà  

Àngela Amer Mir 
     Martí Ferrer Totxo  

Josefina Linares Capó 
      
Regidors:    Mateu Salort Bonafè 
     Juan Luis González Gomila   

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 9 de Desembre de dos mil catorze quan són les 13:15 
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 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 extraordinària 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 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: 
 
 
1. Examen i aprovació Pressupost general 2015. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Examen i aprovació Pressupost general 2015. 
 
Es presenta la proposta de Batlia de data 25 de novembre de 2014, la qual diu: 
 
“Vist el projecte de Pressupost General per a l’exercici 2015 que està integrat 
pel Pressupost Propi, els dels Organismes Autònoms d'Esports, Música i 
"Alcúdia Ràdio", i dels Consorci de la Ciutat Romana de Pol�lèntia i Consorci de 
Promoció Exterior d’Alcúdia, i l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de 
l'Empresa Municipal EMSA S.A.. 

 
Vists els informes emesos per la interventora i que figuren en l’expedient. 
 
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos als 
articles 165 i 166 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  
per la legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els 
pressupostos dels organismes i de l’empresa que l’integren, conformement als 
seus estatuts. 
 
Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat 
amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els 
articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 
de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
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Per tot això es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar com a límit de despesa no financera de l’ajuntament d’Alcúdia 
per l’exercici 2015, la quantitat de 31.401.892,54 euros , d’acord amb el que 
disposa l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostensibilitat financera. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment el pressupost de l’Ajuntament d’Alcúdia, per a 
l’exercici 2015, que està format pel Pressupost propi de la Corporació, amb un 
import a l’estat d’ingressos de 34.353.967,78 Euros i 29.695.913,63 a l’estat de 
despeses, el de l’Organisme Autònom d'Esports, amb un import de 
1.045.120,00  Euros, pel pressupost de l’Organisme Autònom de Música amb 
un import de 370.976,00 Euros i  l’Organisme Autònom Alcúdia Ràdio, amb un 
import de 166.362,00 Euros i l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de 
l'Empresa Municipal EMSA S.A., que importa la quantitat de  7.767.413,82 
Euros, pel pressupost de Consorci de la Ciutat Romana de Pol�lèntia amb un 
import de 300.999,00 Euros, pel pressupost de Consorci de Promoció Exterior 
d’Alcúdia, amb un import de 63.555,00 Euros. 

 
Tercer.-  Aprovar la plantilla de personal formada per tots els llocs de feina del 
personal funcionari i laboral  de l’Ajuntament, i del Consorci de la Ciutat 
Romana de Pol�lèntia que s’adjunta al present acord. 
 
Quart.-  Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General. 
 
Cinquè.-  Que l’esmentat pressupost sigui exposat al públic per un termini de 
quinze dies hàbils previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, a efectes de reclamacions, en 
compliment al que disposa l’article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 20.1 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Sisè.- El pressupost General se considerarà definitivament aprovat si durant 
l’esmentat termini no es presenten reclamacions, i entrarà en vigor en l’exercici 
corresponent, una vegada publicat el resum per capítols de cada un dels 
pressuposts que l’integren en el BOIB. 
 
 Setè.- Que es remeti, simultàniament a la publicació del pressupost al BOIB, a 
l’Administració de l’Estat, a l’Administració Autonòmica i al Consell Insular de 
Mallorca, als efectes procedents.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
Juan Luís González explica que l’exercici pressupostari de 2015 que presentam 
segueix marcat, un any més, per les polítiques estatals i europees amb 
l’objectiu de contenció de despesa, equilibri pressupostari, l’autofinançament de 
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les administracions locals, són les línees marcades per aquestes 
administracions. Cal dir que comencen a permetre la despesa del romanent de 
tresoreria, fins ara congelada, però de manera molt lenta i dirigida a un tipus 
concrets d’inversions que són sostenibles. Després de la feina feta als 
pressuposts anteriors i de la consecució d’una situació econòmica estable 
podem dir que l’Ajuntament d’Alcúdia pot fer front als seus deures i pagar a 
proveïdors: pagant a proveïdors a 30 dies, com la llei marca, i sense acudir a 
préstecs d’entitats bancàries. Podem dir que aquesta liquiditat ha permès 
anticipar deutes de serveis que venen finançats per altres administracions, i 
que per tant ni les persones que els utilitzen ni les empreses que ho donen han 
patit les conseqüències d’aquesta falta de finançament. La regla de despesa, 
les mesures en normes tributària i de personal són les tres normes que han 
marcat i marquen aquests pressuposts. Però la situació econòmica 
aconseguida ens ha permès fer un esforç amb la baixada dels imposts directes, 
l’IBI concretament. Per culpa de la regla de la despesa aquesta baixada implica 
una reducció automàtica en la capacitat de finançament, i per tant, en el 
manteniment dels serveis. Des de l’equip de govern entenem que, després dels 
esforços fets pels nostres ciutadans, ara és l’hora i el moment de rebaixar 
aquest esforç. És un pressupost amb pocs canvis, on les partides i els serveis 
es mantenen. Seguint amb la política marcada des de l’inici de la legislatura cal 
ressaltar la inversió a la nova depuradora, una obra essencial i necessària que 
podrem començar durant l’any 2015. Benestar Social, Sanitat, Seguretat 
Ciutadana, Turisme i Educació són els pilars fonamentals d’aquest 
pressuposts, i són els que ens permetran sortir d’aquesta crisi de la millor 
manera possible. Aquest va ser el nostre compromís i per això presentam 
aquests pressuposts com la manera de mantenir la qualitat de vida dels nostres 
ciutadans. 
Ara resumirem un poc el pressupost consolidat de l’Ajuntament. 
 
Al capítol de despeses: 
Capítol 1 de personal: 10.067 mil euros 
Capítol 2. Compres de béns i serveis: 14 milions 744 mil euros 
Capítol 3. Despeses Financeres: 270 mil euros 
Capítol 4. Transferències Corrents: 652 mil euros 
Capítol 6. Inversions: 5 milions 609 mil euros  
Capítol 7. Transferències de capital: 51.000 euros. 
Capítol 9. Amortitzacions de préstec: 153.000 euros 
 
Capítol d’ingressos: 
Capítol 1. Imposts Directes: 18.437.000 euros 
Capítol 2. Imposts indirectes: 350.000 euros 
Capítol 3. Taxes i altres ingressos: 9 milions 68 mil euros 
Capítol 4. Transferències corrents: 5 milions 167 mil euros 
Capítol 5. Ingressos patrimonials: 1.621.000 mil euros 
Capítol 7. Transferències de Capital: 1 milió 563 mil euros 
Capítol 9. Passius financers: zero euros 
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Total d’ingressos 36 .208.000 euros 
Total de despeses: 31.550.000 euros. 
 
Cal destacar al capítol 1 que es produeix un increment d’un 1,63% en relació a 
les despeses del 2014. Aquest increment és el resultat de les següents 
previsions: la previsió de l’Impost sobre Béns Immobles, que s’ha determinat en 
base al padró de 2015, que ha realitzat el departament de Rendes de 
l’Ajuntament aplicant la reducció del 0,66 amb 0,60 als béns urbans derivat de 
la reducció del tipus fins al 0,54%, i l’augment del tipus impositius dins l’ús d’oci 
i hosteleria als béns immobles amb un valor cadastral superior o igual a 
600.000 euros. Se’ls aplicarà el tipus 0,77 que per l’any 2015 serà del 0,84 tal 
com estableix el reial decret llei 16/2013 de 29 d’octubre, que estableix 
determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres 
mesures tributàries i financeres. 
Per altra banda s’incorpora al padró dels béns amb característiques especials 
com Alcudiamar, que fins ara es liquidava mitjançant liquidacions directes a 
l’haver recorregut els valors cadastrals. 
 Aquestes previsions s’han realitzat sobre les previsions d’activitats 
econòmiques s’ha realitzat sobre la recaptació de 2014. La previsió en 
concepte de l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa 
Urbana s’ha realitzat en base a l’avanç de la liquidació del pressupost de 2014 i 
a les previsions pel 2015, fet pel Departament de Rendes, resultant un 
increment del 64%. Això són les Plusvàlues. 
La previsió d’ingressos del capítol 2, és a dir, de l’imposts sobre construccions i 
permisos d’obres s’ha fet en base a l’avanç de la previsió de recaptació de 
2014 valorada a la baixa i d’acord amb la informació aportada pel Departament 
d’Urbanisme segons les sol�licituds entrades a l’Ajuntament de llicències 
d’obra. 
En relació al capítol 3, taxes i preus públics, les prestacions consignades pere 
la prestació dels serveis i activitats municipals han sofert un increment del 
2,40%, en relació al 2014. Al capítol 4 s’ha produït un increment del 3,43% com 
a resultat de l’augment en la participació del tribut a l’estat que augmenta un 
4,02% d’acord amb les entregues a compte rebudes el 2014. 
Al capítol 5 s’ha augmentat un 4,42% respecte a l’any anterior destacant 66 mil 
euros incrementats per l’autorització per l’explotació del parc aquàtic de la 
platja d’Alcúdia. 
 Per les fonts de finançament. Al capítol 1 hi ha un increment d’un 0,35% en 
temes homogenis. S’ha passat del capítol 1 al capítol 2 les dietes dels regidors 
per assistències a plens i comissions informatives. Es crea una plaça de TAC, 
s’incrementen les partides de Complement Específic de Benestar Social en 
3600 euros i la partida de Complement de Destí d’Urbanisme per a poder 
atendre la petició de nivell 30 d’arquitecte tècnic. Es dota dins l’Administració 
General la plaça d’Auxiliar Administratiu d’Estadística com a Indefinida que fins 
ara no figurava ni a la plantilla de personal ni al pressupost. Es dota el 24,04% 
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de la paga extraordinària de l’any 2012 d’acord amb el projecte de pressuposts 
generals de l’Estat per a l’any 2015 amb un import aproximat de 87 mil euros.  
En el capítol 2 augmentam en un 36%. Els augments més importants es 
produeixen a l’àrea de protocol amb un 400%, conseqüència d’haver 
pressupostat les dietes dels regidors sense dedicació, 171 mil euros, i l’àrea de 
manteniment amb un 187% com a conseqüència del contracte de neteja viària i 
recollida de fems amb un import total d’un milió nou-cents vint-i-tres mil euros, 
que passaren l’any 2014 d’EMSA a l’Ajuntament. Les disminucions més 
importants són les de les àrees de Jovintut (52%), Participació Ciutadana 
(22%), Normalització Lingüística (39%). L’area de Sanitat disminueix un 9,68% 
perquè els anys anteriors hem detectat que es pressupostava el doble de 
menús. Les restants àrees estan a un nivell similar als altres exercicis. 
En el capítol 3 augmentam un 85% com a conseqüència de la partida 
d’interessos de demora de 245 mil euros que s’ha pressupostat per la 
reclamació d’interessos de la demora de l’empresa adjudicatària de l’obra de 
l’IES Port d’Alcúdia. En realitat si no tinguessim en compte aquesta partida el 
capítol 3 tindria una baixada del 90% degut a la baixada de l’endeutament 
bancari que passa de 4 milions 274 mil euros a 666 mil euros per a l’any 2015. 
El capítol 4 disminueix un 22% en relació al 2014. L’aportació municipal a 
l’empresa EMSA baixa quasi un 28% degut bàsicament al contracte de 
recollida de fems i neteja viària, abans esmentats, mentre que les aportacions 
als patronats augmenten un 2,46%. 
S’ha creat al pressupost de Benestar Social una partida baix el nom d’Ajudes 
Gilbert Garrouste????? dotada amb 35 mil euros, relativa a l’herència rebuda 
per la senyora Gilbert dins un pla quinquenal d’ajudes destinades a persones 
majors, discapacitats, i nins discapacitats sense recursos. 
Al capítol 6 de l’estat de despesa del pressupost ha d’acudir-se al pla financer 
que s’adjunta com annex al pressupost. En ell s’observa que el capítol 
d’inversions reals aquest any es finança amb recursos ordinaris i  amb les 
subvencions de la CAIB, per l’obra de la Depuradora i Estació Impulsora, i les 
aportacions de les entitats Portvi i Sa barcassa per l’obra del clavegueram de 
sa Marina. Aquest capítol experimenta un increment d’un 112% respecte a 
l’anterior exercici. 
Pel que fa al capítol 7, transferències de capital, disminueix un 27%, quasi 
28%. S’han pressupostat les inversions habituals per a finançar els patronats 
municipals i les inversions d’EMSA, així com el préstec destinat a l’adquisició 
de Can Domenech i les inversions del Consorci de Pol�lèntia i la Fundació 
Biblioteca-Alcúdia. 
Finalment al capítol 9 d’amortitzacions aquest disminueix quasi un 98% degut a 
les amortitzacions anticipades dutes a terme el 2014. 
Per acabar ressaltaré un poc les inversions més importants: 
La renovació de servidors puja uns 60 mil euros; adquisicions de progràmes 
informàtics puja uns 32 mil euros; redacció de projectes tècnics, 200 mil euros;   
Direcció d’obra, ampliació de l’estació impulsora de Belleviue, 102 mil euros; 
Coberta i façana Tercera Edat del Port d’Alcúdia, 165 mil euros; Voravia 
Passeig Platja tram I, 90 mil euros; Asfaltat carrers i voravia, 70 mil euros; 
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Restauració de murada medieval 60 mil euros; Rehabilitació del patrimoni 
històric-artístic, 80 mil euros; condicionament del Cementiri 30 mil euros; una 
refredadora, que és l’aire acondicionat de la residència, 16 mil euros; rotulació 
d’autoguies de pla estratègic, 19 mil euros;... entre d’altres. I les dues més 
importants i quantioses: Clavegueram de sa Marina 508 mil euros; i part o la 
primera part de l’Obra de l’ampliació de la Depuradora, 3 milions 748 mil euros. 
 
Crec que són un pressuposts realistes, molt estrets, però hem pogut mantenir 
els serveis, i així i tot encara podem invertir. Aquests pressuposts marquen la 
línea política que vàrem marcar al principi de la legislatura. Són uns 
pressuposts molt importants perquè aconseguim dur endavant l’obra de la 
Depuradora i de l’Estació Impulsora, i estan fets d’una manera tan responsable, 
que per això demanaria els vots a favor dels dos grups municipals de l’oposició. 
 
La batlessa Coloma Terrasa obri un torn d’intervencions. 
 
Joaquín Cantalapiedra comenta que “rere l’atabalament de números que té 
l’obligació el senyor González d’oferir-nos, vull fer una altra proposta envers els 
pressuposts. És veritat que els pressuposts d’enguany venen marcats per la 
política estatal i europea, que no és cap novetat per tots els que esteim aquí ja 
que duim tres anys de la mateixa manera. És a dir, els darrers tres anys amb 
aquesta excusa no hem cercat solucions. L’equip de govern no ha fet feina per 
fer saber que Alcúdia fa anys que ha fet els deures, que és un municipi sanejat, 
i que estau fent patir els nostres ciutadans amb uns imposts massa alts, que 
costen molt de pagar i que després això no es veu reflexat al carrers, a les 
instal�lacions municipals o als serveis que els ofereixen. Per tot això no els 
podem qualificar de responsables i compromesos amb la ciutadania, ni solidaris 
ni equilibrats. També entenem que destaqueu la baixada d’imposts, després 
d’haver-los pujat un 57% els primers tres anys. Ens felicitam que finalment els 
hagueu baixat, però com tot ho heu fet tard i malament. Tard perquè fa un any 
que s’haguessin pogut baixar, però la vostra incompetència va fer que 
deixasseu passar el termini per a fer-ho efectiu quan tocava. És a dir, els 
alcudiencs han pagat un IBI més car un any més per la vostra falta de feina. I 
malament perquè hem de recordar que aquesta baixada del 0,54 per a l’any 
2016, ha estat provocada gràcies a la tasca de l’oposició, que va fer rectificar la 
vostra primera proposta. Ens xoca també que no heu previst la contractació de 
cap préstec. Només faltaria, si tenim trenta milions d’euros al banc. Si hem de 
fer préstecs amb 30 milions d’euros al banc “apaga y vámonos”. A més a més, 
aquests 30 milions estan aturats, no els podem tocar. Per quines inversions? 
No hi ha res que sigui factible que pogueu fer. Respecte a la Depuradora duim 
anys i anys rere que aquest projecte es pugui realitzar. Això sí però, hem estat 
el millor soci possible pel Govern Balear durant tots aquests anys, avançant 
doblers contínuament, sense reclamar ni un euro d’interessos, bé es digui 
residència, bé es digui ara Depuradora. Veim que finalment s’ha resolt el 
conflicte de l’herència de la senyora Gilbert Garrouste, i que s’ha incorporat als 
pressuposts una partida de 35 mil euros d’un pla quinquenal. Però ens 
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agradaria conèixer, ja que a la comissió informativa d’aquest ple no van ser 
capaços d’aclarir, quin pla d’actuacions teniu previst per aquesta partida. A la 
mateixa partida de batlia quan parlau d’equilibri hi ha una gran contradicció. 
Quin equilibri hi ha a un pressupost que s’aprova amb un superàvit de 4 milions 
658 mil euros, assumint que s’ha de sumar a tot el que ja heu acumulat durant 
aquests anys? També diu la memòria de batlia que continuam donant els 
serveis que els nostres ciutadans es mereixen.  Anem a veure, si la disminució 
a l’Àrea de Jovintut amb un 52%, que a nosaltres ens pareix una barbaritat però 
que no ens estranya gaire, perquè any rere any, no heu estat capaços d’aplicar 
ni un 10% d’aquesta partida. De fet, creiem que si no fos políticament 
incorrecte suprimirieu aquesta partida, i que nosaltres consideram molt 
important al tractar-se d’un sector de la nostra societat que necessita ajudes i 
idees. Participació Ciutadana, baixada d’un 22,12%; Normalització, quasi un 
40%. Perquè? I per últim baixau la partida de Sanitat un 9,68%. És veritat que 
ens heu explicat que hi havia una sèrie de menús que s’havien repetit, però 
aquesta partida no necessita baixar, sinó que la cuidem i la incrementem. És 
veritat que veiem tots els canvis que s’estan produïnt a EMSA, però no 
entenem que finalment us hagueu carregat el projecte de la terciària. Enguany 
no hi invertireu cap euro a aquest projecte, quan és un programa destinat a 
estalviar despeses al ciutadà d’Alcúdia respecte al consum de l’aigua. Pel que 
respecte al pressupost de despeses veiem que tornau a afegir 25 mil euros per 
l’hort ecosocial. Vagi per endavant que nosaltres no estam en contra d’aquesta 
idea, de fet ho hem assenyalat així durant molt de plens, però és una proposta 
que es va fer sense pensar, encara no hi ha el canvi d’usos, teniu una persona 
assalariada amb un esment d’intervenció,... passen els mesos i no veiem que 
se’n tregui cap profit. També ens agradaria saber a què està destinada la 
partida de 6251 euros pel manteniment de l’edifici de l’Auditori, i que a l’exercici 
2014 no existia. Existeix també un augment de 25 mil euros per les Activitats 
d’Esplai, que no sabem a que es refereixen. També 27 mil euros més per la 
Fira. Ho tornareu incrementar. I per Comerç es mantén la mateixa partida que 
l’any anterior, però fareu res pel petit comerç? L’any 2014 hi havia 23 mil euros 
i només s’han gastat 5300 euros d’una partida de 23 mil. I per exemple estau 
dient al petit comerç que no hi ha doblers per fer una campanya de Nadal 
digna. No veiem cap moviment en aquest sentit, i de fet els petits comerciants 
estan molt queixosos a Alcúdia. Ens agradaria saber per quin motiu i per segon 
any consecutiu baixen les despeses en Normalització quasi un 40%. També 
veiem que desapareix la partida de “Conde de Barcelona Fundació Hispania” 
voldríem demanar si és que la regada el 2015 no es realitzarà. Seguim sense 
veure, i això vos omplireu la boca a la campanya electoral, cap partida per a la 
supressió de barreres arquitectòniques i no s’ha fet res en quatre anys. Les 
inversions en Seguretat i Ordre Públic baixen un 75%, però és que de l’exercici 
anterior no s’ha fet res. Hi havia pressupostat un sistema de vigilància per la via 
pública, digitalització de la xarxa de comunicacions, i de tot això no hem vist 
res. De fet les partides estan completes en el que seria l’avançament del 
pressupost. Per últim, i tots sabem el que és un avanç de liquidació, hi ha 
partides que criden molt l’atenció, sobretot aquelles partides que van tenir una 
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modificació de crèdit per a poder tenir el romanent de tresoreria, de les quals 
no s’ha fet absolutament res. De fet durant aquests plens férem una sèrie 
d’esments i modificacions als pressuposts per afegir partides com reparacions i 
voravies, 72 mil euros a afegir als 5 mil inicials. Romanent de crèdit 77 mil, és a 
dir, tornen als pressuposts la partida completa. Entenem que el cicloturisme a 
Alcúdia-Muro-Santa Margalida no és una cosa que només afecti al nostre 
municipi, i que per això aquesta partida de moment no s’hagi efectuada, però 
per exemple: remodelació del passeig marítim, 290 mil euros, partida completa 
290 mil. Remodelació de la plaça Carles V: es va fer una aportació de 206 mil 
euros més i s’han tornat 412 mil euros. La xarxa de pluvials de l’Avinguda Tucà 
es va fer una aportació de 406.195,41 i s’ha tornat completa,... i així moltes 
d’obres que es van fer per intentar aprofitar el romanent de tresoreria. 
Resumint, ja que serà el darrer d’aquesta legislatura que presentau pressupost, 
esperam que també sigui el darrer any que governau i el vostre grup presenti 
pressupost a aquest ajuntament i que això sigui un canvi. 
La culpa de les polítiques estatals i europees que condiciona el pressupost 
l’acceptam però el primer any el pressupost va estar molt mal executat. Aquest 
pressupost que a Alcúdia hauria de ser dels voltants de 30 milions d’euros ha 
passat, per culpa de la regla de la despesa, a disminuir en 4 milions d’euros. 
Esperem que la política estatal canviï i ens deixin emplear els doblers que 
tenim al banc. Aquests 4 milions d’euros deixen en molt mal estat a aquest 
Ajuntament, i molt hipotecats als futurs governants d’aquest Ajuntament.  
 
Juan Luís González al torn de rèplica comenta que el senyor Cantalapiedra ha 
parlat que durant aquests anys no s’han cercat solucions per compensar la 
regla de la despesa i el problema que hem tingut de finançament. Hem de dir 
que hem tingut menys doblers per disposar, menys personal i menys 
subvencions. Això és una realitat. Però si surts al carrers veuràs que donam els 
mateixos serveis, inclús algun més, i hem realitzat inversions. Hem fet el mateix 
o fins i tot incrementat els serveis que donava l’equip de govern anterior i hem 
fet inversions amb menys diners i menys personal. Així que alguna solució 
haurem trobat. Serà fent feina, serà inventant-nos coses noves,... però 
solucions n’hem trobades. Amb el tema de l’IBI que s’ha comentat que era 
degut a la tasca feta per l’oposició t’he de donar part de raó. Quan se ens va 
donar el pressuposts hi havia tres possibilitats, o baixar-ho tot, el 10%, que és 
el que hem fet al final, o baixar la meitat o una tercera part. Però trobàvem que 
hi havia unes inversions que s’havien de realitzar i vàrem considerar que 
assumint el cost polític que això podia dur vam proposar una baixada al voltant 
del 5 i pico per cent. La responsabilitat de l’equip de govern hi ha de ser. 
Després trobàrem una proposta del partit socialista que es fes un esforç i 
s’arribàs al 10%. Després d’aquesta proposta que el partit socialista havia fet 
sense mostrar dades ens vam asseure a la taula i vàrem fer números i vam 
estudiar com afectava als pressuposts una baixada del 10% de l’IBI. Per a 
poder fer aquesta baixada hem retallat molt al capítol d’inversions. A part del 
capítol de la depuradora i del clavegueram de la Maria, totes les altres són 
inversions de manteniment. I al final tot l’equip de govern va decidir fer l’esforç 
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ja que la gent ha patit durant aquests darrers tres anys. Hi ha hagut un 
raonament per a fer-ho i replantejar-ho. Si ens haguessin presentat un pla amb 
números pot ser ho haguessim acceptat al mateix moment, però no ho feren i 
ho hem hagut d’estudiar si es podia o no es podia fer. Per a fer-ho es van haver 
de prescindir d’algunes partides de les que vostè ha anomenat per a poder 
baixar l’IBI. 
Has parlat que amb 30 milions al banc és normal no fer préstecs, i és clar que 
aquest és el motiu. Però també t’he de dir que sovint no és tan fàcil. Per 
exemple l’Ajuntament té 30 milions al banc i EMSA ha de fer una pòlissa de 
crèdit perquè no té doblers per pagar. Hem hagut de fer virgueries dins EMSA 
per poder pagar. Fins que arriben els doblers de l’IVA EMSA ha patit. Són 
coses de les normes que són un poc absurdes però són així. 
 Has parlat de que som el millor soci del Govern Balear argumentant que com 
ells no ens paguen nosaltres els cobrim l’esquena. Tal vegada tens raó. Però 
també hem de dir que el pitjor soci del Govern Balear van ser els que 
governaren abans que arribàs l’actual equip al Govern Balear –hi entre ells el 
partit en el qual tú ara estàs-, que van deixar un deute molt important, van 
gastar el que no tenien i més. 
Respecte al pressupost de joventut, participació ciutadana,... han baixat, i ho 
fan per a la retallada de l’IBI. Vam recullir la realitat del que es gastava ajustant 
el màxim. Moltes activitats que abans feia joventut ara la fan altres àrees. Amb 
el tema de Normalització aquesta baixada ve donada per uns doblers que hi 
havia pel tema del Puig de Sant Martí. Es va dotar als pressuposts anteriors per 
a regularitzar el tema de les antenes de televisió que hi ha instal�lades allà dalt i 
de les antenes de telefonia mòbil dins Alcúdia. Les feines s’han anat fent, s’han 
fet informes, i ara la despesa ja no és la mateixa. L’any que ve s’haurà de fer 
una altra cosa, però ja no fa falta tenir tans doblers pressupostats, així la 
partida ha de ser més petita. 
Has parlat que ens hem carregat el projecte de Terciàries, i ara et diré el que hi 
ha. Mai hi va haver un projecte. Resulta que tots els informes deien que l’aigua 
que arriba a la depuradora no era bona o apta per a donar com a terciària. La 
terciària no lleva la sal, te la depura d’una manera més eficient però no lleva la 
sal. La sal que arribava fa 8 anys amb la terciària no és la sal que arriba avui, 
que crec que és del 7%. I la llei només permet donar a un màxim d’un 3%. És a 
dir, el projecte es va produir el terciari, que va costar molts milions, començant 
la casa pel terrat, perquè tots els informes deien que l’aigua era salada. I el 
primer que s’havia de fer era intentar solucionar el problema de l’aigua salada. I 
el que hem hagut de fer és anar tapant forats. No sé si ho sabeu però el 80% 
del clavegueram va per davall del nivell freàtic. Quan hi ha un forat no és que 
surti l’aigua, és que entra l’aigua salada. Hem intentat tapar forats, hem passat 
càmares, hem fet pous nous,... i no baixam del 3%. Alguna vegada un 6 o un 
5% però no aconseguim més i torna pujar al 7%. El que s’hauria de fer és posar 
una planta d’osmosis però això té un cost molt elevat. No és que nosaltres 
tirem per terra el projecte de terciari, però ja va nèixer mort, està molt bé la foto 
i la imatge de sóm respectuosos amb el medi ambient però realment no es 
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podia fer. Ara fer una planta d’osmosis és 800 mil euros i a més a més el 
manteniment. 
 Respecte a la partida de 6 mil euros de l’Auditori són partides que finançava 
EMSA. Tot el que sigui manteniment que no correspongui a EMSA és cada 
departament qui l’ha d’assumir. En aquest cas és una partida de manteniment 
exclussiva de l’Auditori. Una és mantenir el sostre escènic però no sé ara sí es 
aquesta concretament. 
El mateix succeeix amb festes i fires (hores dels homes, llogar cadires quan no 
en teníem, etc.). Tot la despesa que assumia EMSA ara l’hem passat amb les 
àrees que el tenen. 
 En principi desapareix el Conde de Barcelona. L’estreta del cinturó ens obliga 
a reduir totes les despeses de les àrees i es va decidir que en principi aquest 
no es faria. Això no vol dir que hi hagi alguna modificació de crèdit o alguna 
subvenció que mai se sap i es pogués tornar a planejar posar en marxa, però 
en principi no hi ha partida per ells. 
Respecte a la supressió de barreres arquitectòniques hem fet més que els 
quatre anys anteriors, molt més, a més a més, però no ho hem fet a través de 
l’Ajuntament, hem fet partides a través de l’Ajuntament, però la major part no 
amb l’Ajuntament sinó a través d’EMSA. Hem arreglat moltes voravies i moltes 
coses en supressió de barreres arquitectòniques. 
Respecte a les partides que dius que no s’han gastat en Policia com les 
càmeres. El tema de les càmeres està adjudicat dins enguany i es gastarà. 
També has parlat del Passeig Marítim que no s’ha gastat i que estava dins les 
inversions sostenibles i s’ha llevat. S’ha llevat perquè les conversacions que 
nosaltres tenim amb l’Autoritat Portuària fan que possiblement siguin ells qui 
realitzin la despesa. Així nosaltres ens llevam. No hem de gastar doblers dels 
alcudiencs si Autoritat Portuària pot posar els seus, i a més a més, allò és ca 
seva, en el sentit que tot el Passeig Marítim depén d’Autoritat Portuària. 
També has parlat de l’Avinguda Tucà, perquè aquesta obra està començada, 
està adjudicada i començada i ha d’acabar abans de final d’any. 
Respecte al tema de l’IBI que argumentau que l’equip de govern no va fer la 
feina quan tocava, ja ho he explicat un parell de vegades. No ho vull tornar a 
repetir. Vaig explicar el motius del perquè es va arribar a aquesta situació. El 
que sí puc dir és que el primer any ens vam dedicar a pagar deutes de l’anterior 
equip de govern. I “para detalle un botón”, TIRME mos reclamava 600 mil euros 
d’interessos per no pagar, perquè el deute amb TIRME era de 2 milions 
d’euros. La responsabilitat ens va dur el primer any a no fer res per intentar 
pagar els deutes endarrerits. I que després tot això ens va agafar amb el peu 
canviat, això sí, tens tota la raó del món degut a les normes que sortiren a nivell 
estatal, i d’això m’enpanadesc, ens va agafar amb el preu canviat, i jo ho he 
criticat molt, precisament per a Alcúdia, per la situació econòmica que té 
Alcúdia. Però bé, les regles són les que són i no ens queda més remei que tirar 
cap endavant. Ara sí he de dir que aquests quatre anys si una cosa hem fet 
ben feta ha estat estrènyer-nos el cinturó en moltes de coses, no sols amb els 
doblers sinó també amb temes de personal, que ha estat molt difícil poder 
donar el servei, amb les jubilacions que hem tingut i tenint en compte que no es 
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pot contractar gent, sols a càrrecs en concret. El que és brigada, dones de fer 
net, auxiliars administratius, tot això estava congelat i hem seguit realitzant la 
feina. Des d’aquí agrair al personal perquè el volum de feina se li ha duplicat. 
Respecte a na Gilbert hi havia dues opcions. O fer tota la inversió en un any. 
Però una vegada reunits amb els advocats i llegit bé el testament, concretava 
que havia d’anar a ajuts a persones majors i ajudes a al�lots i persones amb 
discapacitats, així que consideram que no era bo donar-ho tot amb un any. La 
millor manera ha estat fer-ho de forma fraccionada, malgrat encara s’han de fer 
les bases i establir els criteris de qui pot accedir a aquests ajuts, com a la millor 
manera d’honorar a aquesta senyora. La voluntat d’aquesta senyora era ben 
clara i definida està bastant ben establerta amb els criteris a qui s’ha d’ajudar. 
La tècnica de benestar social hi està fent feina. 
 
Joaquín Cantalapiedra argumenta que el senyor González no ha estat afortunat 
al considerar que el primer any es vareu trobar responsables de no feren res. 
Com podeu dir que el primer any vos vàreu dedicar a pagar i els deutes 
anteriors i vàreu trobar responsable no fer res. Crec que no és de 
responsabilitat no fer res. Hauieu d’haver aplicat el pressupost i s’havia d’haver 
fet el pressupost i això no ens hagués conduit a on estam ara. Respecte al 
Comte de Barcelona una de les coses que ens sorprèn és que aquest Comte 
de Barcelona es llevi i en canvi seguim mantinguent Miss Turismo Balear, quan 
dins aquest plenari hi ha hagut part de l’oposició que no hem estat gaire 
partidaris que realitzin aquests tipus d’esdeveniments. 
 
Juan González respon que lo de Comte de Barcelona i Miss Turisme és una 
decisió política. Valoràrem una i altre i decidirem mantenir una i l’altra no. Quan 
jo dic que som responsable del primer any no és que no fessim res. De fet 
vàrem fer molt, mantenir tots els serveis i pagar tots els deutes. Jo crec que ja 
n’hi ha. I així i tot hi va haver alguna inversió. És difícil fer això perquè devíem 
molts diners. Pagàrem i això és molt. Ara hi ha una norma que si no pagues en 
trenta dies i si no l’Estat t’intervé. Abans no era així i nosaltres ja ho férem per 
responsabilitat, per a pagar a tots els proveïdors el deute pendent. Segurament 
no férem totes les inversions possibles, pot ser s’hagués pogut fer més, però 
mantenir els serveis. La intenció era posar-nos al dia i després posar-nos a fer 
feina. Després ens agafà la regla de la despesa amb el peu canviat, tens raó, 
però els doblers no els hem perdut estan allà. Enguany ens podem gastar un 
poc i l’any que ve un poc més. I al futur es podran anar incorporant a Alcúdia, ja 
que són doblers de l’Ajuntament d’Alcúdia, i algun dia es podran posar al 
carrer. 
 
Miquel Llompart vol fer dues puntualitzacions a les paraules del senyor 
González. No tornarem a parlar dels arguments que s’han debatut referent al 
pressupost però sí puntualitzar un parell de coses que al meu parer són 
inexactes, per ser benèvol i no dir que falten a la veritat. El projecte de la 
Terciària és veritat o no que es va pagar amb doblers del Plan E, que no va 
costar doblers a l’Ajuntament d’Alcúdia. I és així, no va costar res a 
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l’Ajuntament. També és veritat que quan nosaltres sortirem del govern 
municipal amb la nostra gestió hi havia un projecte fet i adjudicat de la 
Depuradora i hi havia la solució donada de l’osmosis. És veritat que l’aigua que 
arriba a la Depuradora arriba amb molta salinitat i això complica el tema de la 
Terciària. Has argumentat que no va existir mai un projecte de la terciària i això 
és inexacte. N’hi va haver i n’hi ha. A la depuradora hi ha una planta de 
depuració terciària, malgrat l’aigua arriba amb molta salinitat. Però nosaltres ja 
havíem fet feina i ja teníem la solució donada per llevar aquesta salinitat amb 
una planta d’osmosis. Si per vosaltres no ha estat una prioritat la Depuració 
Terciària ho podeu dir així, però no diguis respecte a l’anterior equip de govern 
que no hi havia ni projecte perquè no és veritat. La Depuració Terciària no va 
costar res a l’Ajuntament perquè es va pagar amb fons del Plan E i a més a 
més hi havia un projecte fet i adjudicat de la Depuradora. Després n’hem parlat 
i discutit molt al plenari, tothom tindrà les seves veritats i opinions, però no 
m’agrada que ho diguis així, que diguis que no hi havia res fet o que es va 
començar la casa per la teulada. Ja n’hem parlat altres vegades i sols volia 
puntualitzar això. La realitat és que la Terciària a l’Ajuntament no li va costar 
res, hi havia un projecte fet i que el problema de la salinitat teníem la solució 
amb la realització d’una planta d’osmosis que estava pressupostada. Amb el 
canvi de govern això va quedar  aturat i no es va fer. També argumenta el 
senyor González que amb menys doblers seguiu donant els mateixos serveis 
als alcudiencs. Això és una altra exactitud, per no dir que falta a la veritat, 
perquè és veritat que teniu menys recursos, la regla de la despesa fa que 
tingueu menys recursos perquè el primer any no es va exhaurir tot el 
pressupost, i això sols és imputable a la vostra gestió. Si haguessiu gastat tot el 
pressupost ara podríeu gastar quatre milions d’euros més. Si deis que s’han 
mantingut tots els serveis heu de dir als ciutadans d’Alcúdia que ens escolten 
que heu pujat l’IBI un 57%, malgrat ara l’heu tornat a baixar, però vosaltres sou 
qui l’heu pujat primer. Estam amb un 0,66% a un 0,54%, i quan nosaltres 
governàvem teníem un 0,42%. Són coses que cal aclarir-les aquí. Respecte a 
les barreres arquitectòniques s’ha fet alguna cosa, però jo recordaré sempre es 
debat des Diario de Mallorca a la campanya electoral de les darreres eleccions 
que es va fer a les Cases de Can Ramis, on es va acusar a l’anterior equip de 
govern de no haver fet el que tocava en supressió de barreres 
arquitectòniques, quan la feina més o manco era similar. Jo record que va venir 
una persona disminuïda, Carme, que la vares dur tú i te recolzava. Ara ens 
trobam que no heu fet massa més. Per exemple si ara ve una persona amb 
cadira de rodes a l’Ajuntament no pot anar a la planta de dalt. Heu fet més o 
manco quatre cosetes. Pareixia que amb 4 anys desapareixerien totes les 
barreres arquitectòniques i no ha estat així i això s’ha de dir també. I ja per 
acabar recordar al senyor González que és veritat que quan hi va haver el 
canvi de legislatura TIRME ens reclamava uns interessos, uns interessos que 
estaven negociats, i jo sempre he qüestionat aquí i ho dit a la Sala de Plens, 
que l’Ajuntament els hagi hagut de pagar, i ho qüestiona fermament. L’anterior 
equip de govern negociava amb TIRME i segurament no haguessim pagat els 
interessos. És veritat que hi havia un deute amb TIRME i s’havia de pagar, però 
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s’ha d’acabar el raonament, perquè també ens trobàreu amb 4 milions d’euros 
d’ingressos de l’IVA que era una gestió que havia fet l’anterior equip de govern. 
És a dir, hi havia un deute però també uns ingressos previstos superiors que al 
final han entrat que deixaven l’Ajuntament amb superàvit la gestió anterior. Així 
els ingressos superaven els deutes i trobàreu un Ajuntament sanejat. 
 
Joan González amb el tema del Projecte de Terciària clar que existeix un 
projecte de Terciària. La Terciària és una depuració més exhaustiva, està clar 
que “ojalà” tota l’aigua que entràs a la Depuradora fos una depuració de 
primera qualitat com la terciària, i no de segona com tenim ara, perquè l’aigua 
que tiraríem a la mar seria més  bona. Però aquí després es feren inversions 
per repartir aquesta aigua, que són les que va pagar el plan E, perquè l’estació 
de terciària no la va pagar el Plan E la va pagar o el Govern Central o el 
Govern Balear, ara no ho record, però el Plan E sols pagà la distribució per a 
dur aquesta aigua als hotels. El problema de l’osmosis és que si es realitzava el 
cost de l’aigua que nosaltres hauríem de vendre als Hotels o a les Cases seria 
més cara que l’aigua que tenim d’aigua corrent. Així que no sé qui seria el 
guapo que ens compràs l’aigua depurada més cara que l’aigua corrent. Aquest 
és el problema. L’osmosis encareix tant aquesta depuració que ho fa bastant 
inviable, a no ser que es subvencioni, però aquesta és una altra opció. El 
moment que nosaltres hem patit no era el moment de subvencionar segons 
quines coses i per això no s’ha duit endavant, ni fer l’inversió ni subvencionar 
aquesta aigua. El dia que amollin el “grifo” de poder gastar els doblers esper 
que l’equip de govern faci l’inversió i subvencioni aquesta aigua, però és un 
cost més per a l’Ajuntament. Amb el 0,42 de l’IBI heu de tenir en compte que 
vosaltres venieu d’una revisió cadastral que vos permetia tenir aquest 0,42 
perquè anava pujant cada any, vau fer una revisió cadastral grossa però la llei 
permet que aquesta pujada es realitzi en deu anys, per això deiem que hi havia 
una pujada d’un 10% cada any, i al 2011 va acabar. Nosaltres pel 2016 hem 
previst una baixada del 10% més, hem fet els números i són molts justs com 
vèreu a l’informe d’intervenció, i ara a veure si quan tingueu els números sobre 
la taula sereu capaços de fer una baixada del 40% el 2016 perquè els comptes 
no surten ja que l’Ajuntament no tindrà ingressos suficients pel dia a dia. I ho 
diu el informe d’intervenció. És molt difícil anar al 0,42%. Ho posareu vosaltres? 
 
Miquel Llompart contesta que no, però que no es tergiversi la seva intervenció. 
Et dic que no perquè nosaltres teníem el 0,42 i també dic que vists els temps 
que corren i així ho proposàrem al plenari, nosaltres proposàvem el 0,54. Quan 
nosaltres teníem el 0,42 vosaltres ho criticareu molt, i era un dels tipus 
impositius més baixos de Mallorca. Hi havia hagut una revisió cadastral, però 
saps que fa ara l’Agència Tributària? Crida a la gent que ha rebut herències i 
els revisa el valor cadastral, i ho fa perquè diuen que són baixos. Això vol dir 
que aquella revisió cadastral, que venia marcada per llei, no era tan àmplia ni 
està tan mal feta, perquè l’Agència Tributària considera que està a la baixa.  
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Juan González manifesta que a les reunions que ha tingut amb l’Agència 
Tributaria aquesta considera que es va fer una mala revisió cadastral 
precisament perquè l’Ajuntament d’Alcúdia no es va involucrar, no sé el perquè. 
 
Miquel Llompart argumenta que en tot cas seria una revisió cadastral a la 
baixa, perquè ara estan incrementant el valor. 
 
Juan González comenta que segons ell hi ha incongruències entre zones, 
zones molt valorades i altres que no tant.  
 
Miquel Llompart diu que la revisió es va fer però la revisió no la va fer 
l’Ajuntament, no és imputable a l’Ajuntament si la revisió cadastral estava mal 
feta o hi ha valors cadastrals mal calculats. 
 
Juan González exposa que pot ser no la fa l’Ajuntament però està demanada 
per l’Ajuntament. Si l’Ajuntament no demana una revisió cadastral no es fa. 
Nosaltres ens hem plantejat fer una revisió cadastral per veure com estan els 
valors i ens van dir que encara ens pujarien els valors i que per això no ho hem 
fet. Ells ens digueren que molts ajuntament s’implicaven amb la revisió del 
cadastre per a que els valors fossin els correctes, cosa que l’Ajuntament 
d’Alcúdia no va fer. Va donar tota l’autoritat al Cadastre i ell va fer el que va 
voler. En principi no va ser bona i és la que tenim. És gairebé impossible tornar 
a baixar al 0,42 l’IBI, si és això el que voleu fer creure a la gent. 
 
Miquell Llompart manifesta que el seu grup està d’acord amb el 0,54 però que 
no amb el fet que primerament s’hagi pujat fins el 0,66 els anys anteriors. És a 
dir, no poden dir que ells han baixat els imposts perquè primerament els han 
pujat molt més. Sabem que no es pot tornar a un 0,42. Però abans de pujar al 
0,54 heu puat a un 0,66. 
 
Carme García exposa que respecte a les barreres arquitectòniques el primer 
any de govern va tocar solucionar una obra. Al final de la vostra legislatura es 
va fer una obra que no sé si va pagar el Govern Balear o el Consell d’Avinguda 
Prínceps d’Espanya. I aquesta obra no havia respectat cap barrera 
arquitectònica, així que el primer any llevàrem les voravies noves que s’havien 
fet aquí als passos peatonals sobretot per a que poguessin passar les cadires 
de rodes. Després a Can Ramis hi havia per exemple l’ascensor fet però no hi 
havia la línea telefònica feta per si hi havia un denou i no es podia usar. Al 
passeig a la banda del mercat sols hi havia llevada la barrera arquitectònica del 
principi i del final, i eliminàrem aquestes barreres. Després és veritat que no 
hem pogut fer les inversions que a tots ens hagués agradat perquè evidentment 
jo ho hagués fet. Però hem intentat dins la mesura del que es podia gastar, a 
totes les persones que han vingut a demanar, que venien amb cadira de rodes 
que tenien dificultats hi hem enviat els picapedrers i hem intentat que al manco 
als voltants de ca seva puguin tenir accessos als llocs més importants, 
farmàcia, arribar a l’altre cantó,... També es va fer un projecte de 30 mil i pico 
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d’euros per a que les persones amb cadira de rodes poguessin baixar al teatret 
de la porta roja, i quan va estar aprovat i anava bé, després patrimoni va 
canviar de tècnic i ho tornaren a rere. Era una idea que no es va poder fer. Tot 
el que hem pogut ho hem intentat, i moltes d’aquestes d’obres les va pagar 
EMSA. 
 
Miquel Llompart comenta que no argumenta que l’anterior equip de govern fes 
un gran esforç en supressió de barreres arquitectòniques, anàrem fent feina, 
fent coses, en fèrem moltes, però tenc a la memòria el que vosaltres ens 
recriminàveu a l’anterior campanya i legislatura. I ara segons dius heu arreglat 
les voravies de Prínceps d’Espanya, una línea telefònica sols a les cases de 
Can Ramis, i t’has deixat una cosa, ara al pavelló posen un ascensor, i això ho 
hem de tenir en compte perquè jo ho he vist. Val, d’acord, això és fer feina en 
supressió de barreres arquitectòniques però no és el que diguéreu que faríeu. I 
sobretot no és criticable el que feia l’anterior equip de govern i això s’ha de dir. 
Ha passat la legislatura i revisant no heu fet més que noltros. 
 
A continuació la batlessa dona la paraula al portaveu del Grup Socialista. 
 
Pere Malondra exposa que intentarà realitzar una intervenció sense repetir 
arguments, cosa difícil quan es parla en segon lloc. La millor manera és 
començar per la memòria de batlia, la batlessa diu que aquest pressupost ve 
marcat per la política estatal i europea i jo diria a més a més que ve marcat per 
la falta de gestió, feina, de gent que pensi,... A l’inci de la intervenció del regidor 
portaveu del PP Joan González deia que esperava que votassim a favor, i he 
de començar dient que no votarem a favor en primer terme per no estar d’acord 
amb aquest pressupost, en primer terme per una diferent filosofia, nosaltres 
repartiríem les inversions d’una forma molt diferent. Però en segon terme, i tal 
volta el més important és perquè no ens creiem aquest pressuposts perquè els 
altres tres pressuposts que heu aprovat de manera sistemàtica no els heu 
complit. Els altres tres els heu incumplit a més a més d’una manera absurda, 
com és no executant el pressupost, no fent les inversions. Dins la memòria de 
batlia també es diu que les arques municipals estan plenament sanejades. Jo 
vull recordar que trobareu un ajuntament totalment sanejat, tant és així que 
quan es va tancar l’any hi havia un romanent de tresoreria de 4 milions d’euros. 
Si la manca de liquiditat perquè no entraven els ingressos que havien d’entrar, 
per falta de doblers al Govern Balear o a l’Estat i no eren suficientment àgils 
com havien de ser no era culpa d’aquest ajuntament. El cert és que quan vàreu 
tancar l’any vareu trobar a l’Ajuntament d’Alcúdia amb 4 milions de superàvit i 
això és així. No es pot maquillar, és el que és. Està bé que volgueu destacar la 
baixada de l’Impost de Béns Immobles. Home és lògic, però recordar que l’IBI 
baixa el doble del que vosaltres volíeu baixar precisament per la proposta que 
va fer el Partit Socialista en aquest sentit. Nosaltres vàrem mirar que es podia 
baixar, feia tres anys que es pujava perquè hi havia una mesura transitòria que 
era 2012 i 2013, i que el 2014, o sigui enguany podia baixar, i per això deia i dic 
que hi ha una falta de feina i una falta de gestió. No féreu les coses que havíeu 



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 

 
 

 17 

de fer i no els vàreu rebaixar. I això ho volíeu fer ara pel 2015 però, a més a 
més ho volíeu fer de manera equivocada, amb menys baixada del que sí 
podieu. De totes maneres agrair que haguéssiu tingut en compte la proposta 
del partit socialista envers la baixada de l’IBI. És curiós que s’hagui xerrat a 
l’altre debat que hi ha hagut amb l’altre partit de l’oposició, el PI, que se digui 
que de manera responsable no s’ha complit el pressupost. És a dir, de manera 
responsable vosaltres aprovau el pressupost, aquest és el quart, n’heu aprovat 
tres i heu executat tres pressuposts, i any rere any no heu realitzat les 
inversions ni les obres que dèieu que faríeu. Vosaltres entec que vos reuniu 
decidiu fer unes obres i distribuïu el pressupost amb els doblers que teniu per 
fer unes obres. I pràcticament no en fareu cap. I això la gent que escolta els 
altres plens municipals sobre els pressuposts pot saber exactament amb què 
no els heu gastat. Tot això provoca que ara, degut a les polítiques del Partit 
Popular de l’Estat i degut a la vostra incompetència i falta de gestió tingueu un 
pressupost d’ingressos de 34 milions d’euros i un pressupost de despeses de 
29. Això si algú s’ha interessat per la política els darrers 3-4 anys i ara es troba 
això diria que això està equivocat. És impossible que hi hagi 34 milions de 
pressupost d’ingressos  i només tingueu 29 milions de despeses. Algú s’ha 
equivocat. És així d’absurd i surrealista. I això ve provocat per la manca de 
gestió vostra, per la manca de feina. Vosaltres no heu fet la feina, no heu 
complit el pressupost i ara ens veiem amb aquest absurd. Si vosaltres tots 
aquests anys executau el pressupost i l’exhauriu ara podíem gastar aquests 
doblers. El problema no és sols vostre, sinó que l’herència que trobareu era 
excel�lent i l’herència que trobarem nosaltres serà un absurd. Dic noltros 
perquè esper governar. Això és el que ens trobarem. Tot i això, dins aquest 
pressupost encara hem vist més absurds. Dins la barbaritat de llei de l’Estat 
deixen reactivar, a través d’inversions sostenibles, una part d’aquest romanent. 
Una obra que s’ha xerrat avui és el Passeig Marítim, que en aquest cas s’ha fet 
com toca, ho assumeix Autoritat Portuària i evidentment no ho ha de pagar 
l’Ajuntament d’Alcúdia, però és que n’hi ha d’altres. La plaça Carles V també 
era amb inversions sostenibles, que no s’ha fet, el molí de sang també era amb 
inversions sostenibles, i no s’ha fet; la restauració del baluard del Rei i la Reina 
crec que també era amb inversions sostenibles, tampoc s’ha fet; l’adequació 
del parking de la Victòria també era amb inversions sostenibles, tampoc s’ha 
fet;... Ja vos dic que falta gent que pensi però realment no ho puc entendre. 
Vos queixau de la llei de la despesa que no deixa tocar doblers, però quan ho 
podeu fer no ho feis. Quan diuen bé no vos queixeu tant, vos donarem un 
caramel�lo, i el caramel�l l’escopiu. No feis les inversions del que vos han deixat 
activar de romanent. Alguna explicació haureu de tenir però jo no entenc res. 
La realitat d’aquests quatre anys, és el darrer pressupost i valoram també com 
ho trobàreu i com ho deixau. En Joventut ha minvat un 50% de l’any passat a 
enguany. En Joventut del darrer any de l’anterior govern a ara ha baixat un 
90%. No ho feis desaparèixer per ser políticament incorrecte, com deia abans 
el regidor del PI. Participació Ciutadana, un 65% menys. Si no és important que 
algú m’ho expliqui també. Però què passa, que Fires i Mercats ha augmentat 
un 20% de l’any passat a enguany, però no ens ho creiem perquè quasi quasi 
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és la meitat del que s’han gastat enguany, o sigui que es pot preveure que es 
tornaran a fer modificacions de crèdit de 70 o 80 o 90 mil euros cap a fires 
perquè no els hi basten els doblers, veient els anys anteriors el que heu fet. Els 
anys anteriors arribareu a 193 mil euros de despesa de Fira i enguany hi ha 
pressupostat hi ha 107 mil euros. Per això no ens creiem el  pressupost donats 
els incompliments anteriors que el vostre equip ha realitzat. Hi ha una partida 
que no l’he entesa, i a més a més, m’ha fet mal. És la partida d’Ensenyament, 
que hi ha 30 mil euros menys de servei de psicologia a les escoles de primària i 
escoletes. Nosaltres hem fet un càlcul així un poquet ràpid i més o menys vos 
bastaria per a pagar fins el juny, fins a final de curs. Així pareix ésser que dins 
el pròxim curs escolar no teniu previst donar aquest servei. Supòs que m’ho 
explicareu. Respecte a Esports a una reunió del Patronat Municipal d’Esports 
es va dir que dins el pressupost d’enguany hi hauria una partida per a canviar 
la gespa artificial. Hem revisat el pressupost de dalt a baix i aquesta partida no 
hi és. En barreres arquitectòniques, que també s’ha xerrat, jo no diria que no 
s’ha fet res, perquè de fet me consta que cosa s’ha fet. A cada pressupost 
s’anava fent. Record que a la passada legislatura s’adequaren les instal�lacions 
municipals de Ca Ses Monges amb accés a persones discapacitades, entre 
d’altres coses. El que succeeix és que en aquesta partida que sempre s’havien 
pressupostats uns 20 mil euros en el present pressupost hi ha destinats sols 10 
euros. És a dir, s’ha deixat viva la partida però sense dotació econòmica. Això 
ens sorprèn molt. Respecte a Turisme, que era una de les vostres línees 
polítiques fonamentals hi havia 10 mil euros en promoció de turisme nàutic. Ho 
demanàrem a algun ple i com a resposta es va dir que pensàveu que s’havia 
de fer respecte a aquest tema. A veure si de tant pensar... Enguany veiem que 
hi torna a haver 10 mil euros i tornam a demanar si ara hi ha algun projecte o 
alguna cosa per invertir aquests diners. Entendreu que quan ens donau el 
pressupost l’estudiam i l’analitzam i l’anam controlant durant tot l’any a veure 
què passa. I això és una de les partides de turisme. Hi ha una altra partida que 
és de Complement Específic Benestar Social i m’agradaria que m’ho 
explicassiu. El pla estratègic ha de ser paregut del pressupost i no hi ha cap 
partida de pla estratègic, no sé si no s’ha de fer, jo entenia que era una de les 
coses importants el Pla Estratègic Badia d’Alcúdia, que eren tres municipis que 
hi havia, sé que s’ha acordat fer la ruta cicloturista, però jo entenia que anava 
molt més enllà que la ruta cicloturista i veiem que ha desaparegut. Ens espanta 
també, però tinc l’obligació de dir-ho, malgrat sigui una decisió política que es 
mantingui la subvenció a Miss Turisme Balears o com es digui i s’elimina la del 
Comte de Barcelona. Parlau de promocionar turisme al municipi i la manera 
que enteneu de promocionar-lo és llevar la regata Comte de Barcelona de 
velers d’època i es conserva una pantomima, ja que no és res més que aixó, 
una pantomima de Miss Turisme Espanya. Entendreu que això ni tan sols 
esper que me respongueu perquè com heu dit abans és una decisió política el 
que voleu fer amb aquestes subvencions i amb aquests doblers. Evidentment 
ens manifestam totalment en contra d’aquesta decisió. En realitat podria parlar 
d’altres coses comentades però per no repetir. Però hi ha una cosa que ens 
crea curiositat, no tant per la quantia com pel fet, com és la partida 
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d’indemnitzacions, que normalment sol esser una cosa molt concreta, hi ha mil 
euros a una partida i m’agradaria si em poguessiu explicar. És d’administració 
general i és la 143005, Indemnitzacions mil euros. Una partida tan concreta 
amb aquesta quantitat. Veiem que és el darrer pressupost i que aquell pacte 
que es va fer a l’inici entre el Partit Popular i la regidora que en aquells 
moments era la representant del PSM era impulsar una escola d’hosteleria i 
idiomes i al present pressupost no hi ha cap partida d’ingressos ni de despeses 
al respecte. No n’hem sentit parlar, llevat que nosaltres ho demanem al plenari, 
ni pareix que hi hagi hagut converses ni res de res. El que era en aquells 
moments la justificació d’un pacte ha passat com si no existís i no hagués 
passat res. En definitiva això és el pressupost que ens presentau i Joan, 
portaveu del Partit Popular, ho entendràs, no ho devem votar a favor, una 
perquè estam totalment en contra d’aquests pressuposts, i s’altra i definitiva és 
perquè no ens convé de cap manera. 
 
Joan González respon al portaveu socialista atenent al tema que ha tret altra 
pic sobre la bona situació que deixà l’anterior equip de govern a l’Ajuntament i 
també ho ha dit Miquel Llompart amb el tema de l’IVA, només faltaria. Si no ens 
haguessin arribat aquests doblers estaríem en una situació molt dolenta, pot 
ser rescatats, perquè no teníem com pagar. I vam tirar d’aquests doblers per 
pagar el deute que arrossegàvem. Sempre parles de la falta de gestió i feina 
perquè no hem dut endavant els pressuposts, els incomplim,... jo crec que el 
darrer pic que parlàrem vaig treure els números sobre la taula amb un estudi 
realitzat on es demostrava que el tant per cent d’execució dels pressuposts 
eren més alts els nostres que els vostres. Així si a nosaltres ens titlles que no 
sabem gestionar, que no fem feina i que som uns inútils, xerrant clar, aplicant 
aquest barem en sortiu bastant més perjudicats, la vostra situació no sé la que 
seria. L’IBI es baixa perquè el Partit Socialista ho va proposar. Així ho hem 
reconegut, i a més ho vam parlar al plenari, però la vostra proposta era “ancha 
es Castilla”, baixau s’IBI, fora cap informe econòmic, ni cap número sobre la 
taula on es digués d’on s’havia de llevar per a fer aquesta baixada de l’IBI. 
Erem conscients que els ciutadans han fet un esforç molt gros aquests anys i 
que s’havia de retornar, i ens vam tornar a seure, férem números, i ho vam 
acordar, però hi ha partides que s’han vist ressentides  de participació 
ciutadana, de normalització, de Jovintut,... alguna partida ha de rebre. Si volem 
baixar l’IBI i mantenir tots els serveis d’alguna banda hem de retallar. Bé es pot 
fer d’una manera, amb crèdits, però la regla de la despesa ara ho impedeix. 
Així ja ens direu com ho podem fer el fet de donar més doblers a les àrees 
havent-hi menys ingressos. Això és una vareta màgica que al partit socialista 
quan hi havia en Zapatero li funcionava molt bé, però mira el que tenim ara 
sobre l’esquena. També el senyor Malondra ha parlat d’inversions que no hem 
fetes, és veritat, n’hem deixades algunes pel camí, i el principal motiu han estat 
problemes tècnics, tant als anteriors pressuposts com a les inversions 
sostenibles. Igualment que vos passava a vosaltres en algunes ocasions, quan 
nosaltres vos criticàvem el no fer les inversions. També vaig treure números i 
encara nosaltres duim un ràtio molt més alt que vosaltres d’inversions 
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pressupostades i realitzades. “Ojalà” les hagués pogut fer totes, però els 
problemes tècnics a vegades et condicionen. Ja he parlat de Joventut i 
Participació Ciutadana que sí d’aquí no es gastaven tots el normal és retirar el 
que no s’empra i donar-ho a una altra àrea. Que l’hem dotada a Fires és veritat 
però això ha estat degut a la problemàtica d’EMSA que abans es feia càrrec 
d’algunes partides d’aquestes àrees i ara no pot, i aquest ha estat el motiu de 
fer modificacions de crèdit dins enguany. Ara per primer pic els pressuposts 
contemplen el que EMSA es gastava en aquestes dues àrees que ara les durà 
l’Ajuntament. De totes maneres no sé perquè ens critiques tant perquè en Fires 
i Festes gastam molt menys que vosaltres abans, malgrat l’increment que hem 
realitzat ara. Crec que al darrer ple vaig sentir a dir que al darrer plenari 
n’Àngela deia que el darrer pressupost vostre era de 500 mil euros, més o 
manco. Nosaltres en tenim ara dos-cents i pico, vull dir que això és el que han 
dit. Respecte al tema del servei de psicologia com tú sabràs han sortit ara una 
norma de competències impròpies. Ara hi ha unes competències o serveis que 
no els pot fer l’Ajuntament. Si els fa el govern Balear sols els pot donar el 
Govern Balear. Si ho fa el Consell és el Consell, i si és l’Ajuntament només pot 
ser l’Ajuntament. El que no es pot fer es rebatre ni fer un servei que no et 
correspon, i aquest és un dels casos. Nosaltres hem cobert el que és enguany i 
estam a l’espectativa del que s’ha de fer. Si l’Estat diu que ho podem fer 
nosaltres haurem de fer una modificació de crèdit i assumir-ho. En cas contrari 
no ho podrem fer. El que no podem fer és el que feim ara, subvencionar un 
munt de serveis que no corresponen a l’Ajuntament, que corresponen al 
Govern Balear. Aquest és el motiu pel qual sols està pressupostat la meitat. 
Quan es clarifiqui es pendraà una decisió política al respecte de l’equip de 
govern que hi hagi en aquell moment. L’inversió del Patronat Municipal 
d’Esports és el mateix que he dit abans, d’alguna banda hem de llevar. No 
podem mantenir serveis i més inversió amb menys ingressos. Hi ha les 
polítiques del PSOE, jo m’ho gast i m’és igual com es paga, el que ve després 
ja ho pagarà. Això és una política que heu repetit i encara seguiu amb el 
mateix. A nosaltres no ens agrada molt això, nosaltres gastam sols el que 
tenim. No com vosaltres que heu gastat més del que teniu tant aquí com a 
Palma com a Madrid. Respecte a les barreres arquitectòniques hem fet molta 
de feina i arreglat moltes voravies, malgrat no ho paregui, a més a més del que 
ha dit na Carme. I voltros, el partit socialista que sou tan sensibles vàreu deixar 
perdre una subvenció per arreglar l’Ajuntament. Pot ser pensat i gestionat bé i 
fent les coses bé, com a mi me reclames podríeu haver fet la inversió i tenir la 
subvenció. Pot ser en aquell moment no pensaves, però jo crec que sí que 
pensaves, però que vas tenir problemes tècnics i no ho vas poder fer, 
exactament igual que ens succeeix a nosaltres. Teníeu la possibilitat de fer-ho i 
no sé perquè no ho féreu, i no eren doblers de l’Ajuntament sinó que venien de 
fora, que és pitjor. Respecte al Complement Específic de Benestar Social això 
és un pressupost i no és definitiu, així que nosaltres la informació que tenim és 
que ho hem de posar aquí al damunt per si es fa. Això és per la coordinació de 
l’àrea. Hi ha una tècnica que coordina i per la coordinació hi ha això que està 
contemplat. Respecte a Miss Turismo i el Comte de Barcelona, és una decisió 
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política on es mira el retorn d’aquesta inversió. Consideram que el retorn cap a 
l’Ajuntament i cap el poble és més beneficiós Miss Turismo que el Conde de 
Barcelona, senzillament això. Respecte al tema de les indemnitzacions 
m’agradaria que sovint quan tingueu coses tan puntuals com aquesta que 
anasseu a la interventora i li demaneu a ella, perquè són coses que són tan 
detallades que no fa falta dir-ho al ple. És una previsió d’una indemnització 
d’una senyora que va fer feina a aquest Ajuntament però no vull dir res més. 
Per concretar el més net és anar als tècnics per a que ho expliquin. Respecte a 
l’Escola d’Hosteleria per acabar, has dit que no n’has sentit xerrar, i et podem 
dir que prest en sentiràs xerrar, i esper que sigui per bo. 
 
Pere Malondra al torn de contrarèplica comenta que el senyor González diu 
que l’execució del pressupost era més alt que el nostre. Mira si aquests darrers 
pressuposts, tenint en compte que degut a la vostra gestió el pressupost de 
despesa que és tan petit, no l’heu complit al tant per cent que dius jo aquí ja em 
mor de rialles. L’única manera que teniu de no complir el pressupost és deixar 
de pagar el personal. Pràcticament amb això ja ho compliu. Sols amb els 
contractes que teniu que s’han de pagar de personal i despesa corrent ja ho 
teniu tot el 80% fet. Em xoca perquè dius que nosaltres gastàvem molt, que no 
hi havia diners i nosaltres gastàvem molt. Com es pot gastar molt i no complir el 
pressupost, això és totalment contradictori. Si gastam molt és que complim el 
pressupost, si no, no s’entén. Sincerament esper que a aquest pressupost sí es 
compleixi perquè és tan minso, tan petit que no complir-ho és absurd. Hi ha una 
qüestió a la qual anteriorment m’he referit i no m’has contestat respecte aque 
havieu pressupostat una sèrie d’inversions sostenibles. Del romanent vos 
podieu gastar un tant per cent petit per fer inversions sostenibles, i no les heu 
fetes. Fins ara deim que hem arribat a una situació absurda per mor de la llei 
de la despesa d’en Rajoy, de la política absurda d’en Rajoy, que fa que 
ajuntament absolutament sanejats, que tenen 29 milions d’euros de superàvit, 
ajuntaments que no tenen cap préstec, no els deixa gastar doblers en moments 
de crisi que el que es demana és inversió pública. En moments de crisi tots els 
experts diuen que és el moment de fer inversió pública. No s’han de gastar més 
del que tenen, però lo que tenen sí, i sobretot quan hi ha necessitat al municipi. 
I això és com esteim ara. Vosaltres per la vostra gestió heu provocat que 
tinguem uns ingressos de 34 milions d’euros, i que l’Estat, el govern d’en Rajoy 
només vos deixi gastar 29. Amb aquests 5 milions d’euros que si vosaltres 
haguessiu complit el pressupost vosaltres hauríeu gastat amb les inversions 
que vàreu dir que faríeu i són ben necessàries per l’Ajuntament, si ho 
haguessiu fet ara tendríem pressupost a Joventut, a Participació Ciutadana, 
tindríem més pressupost a Benestar Social, etc. etc. i això és així per culpa 
vostra. I m’agradaria saber si aquestes inversions sostenibles, que no heu 
fetes, són inversions sostenibles o no. És curiós el fet de la baixada de l’IBI. No 
entenc si ens dones les gràcies o si ens critiques. Escolt la teva intervenció i 
dius és que voltros feis un càlcul i ho proposau aquí sense pensar. Això ho 
suposes tú que feim un càlcul i ho proposam aquí sense pensar. I el càlcul que 
nosaltres hem fet sense pensar vosaltres l’acceptau al 100%. L’equip de govern 
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diu al partit socialista sí teniu raó, es pot baixar més l’IBI, tant és així que ho 
farem i ho aplicau. És a dir voltros deis es pot baixar fins aquí, nosaltres deim 
es pot baixar el doble i vosaltres ho acceptau tal qual. No sé si vosaltres heu fet 
un acte d’inconsciència, o si l’heu baixat per quedar bé amb el ciutadà o si 
realment faltava pensar una mica més per baixar el que finalment es va 
acceptar. El que sí és cert és que els ciutadans ens donen l’enhorabona per la 
baixada de l’IBI. Parla també el senyor González de problemes tècnics, i d’això 
sempre n’hi pot haver. Al final d’un pressupost hi ha coses que has previst, 
altres que no has previst, altres que venen sobrevingudes que impedeixen fer 
una obra o una altra. Però vosaltres els tres primers anys... Bé tenc una llista 
de les obres que no heu fet els tres primers anys, de les obres previstes quines 
són les que es feren i quines no. I després tú me dius, Joan, si això és lògic. Als 
precs i preguntes del pròxim plenari ho duré. Això ho trobo un doi, que 
manifesteu que nosaltres teníem pressupostats 500 mil euros de festes, i no 
està bé dir mentides al ple. Si no tenc mal record eren 350 o 340 mil euros. 387 
mil euros diuen. Si realment són 387 mil euros incloent una modificació de 
crèdit perquè deis 500 mil? Arrodoniu per alt? Són 387? Idò posa 500 que fa 
més mal! Home, no és seriós. 
 
Coloma Terrasa insta a Pere Malondra a que no obri altres debats. 
 
Pere Malondra manifesta que no obre altres debats que tan sols es refereix a 
les paraules dites i introduïdes anteriorment pel portaveu del partit popular, i jo 
he de contestar a això perquè és mentida. Respecte a competències impròpies 
deis que heu llevat 3 mil euros de la partida de servei de psicologia per 
competències impròpies. És veritat que l’Ajuntament assoleix competències 
impròpies, i no només aquesta, també d’altres. A més a més, al moment que es 
van posar era ben a consciència, perquè el servei no ho donava per qui ho 
havia de donar, l’Ajuntament d’Alcúdia coneixent la importància d’aquest servei, 
tant és així que posava una partida i ho feia. No és l’única que assumeix 
l’ajuntament. La meva pregunta ara és les llevareu totes? Llevareu tots els 
serveis que l’Ajuntament d’Alcúdia dona amb competències impròpies els 
llevareu, o sols aquesta? N’hi ha més. No faré la llista perquè em feis por. No 
sigui que vos hagi passat per alt i comenceu a llevar serveis al ciutadà. 
M’espanta també un poc que parleu de política d’en Zapatero. Podem estar o 
no d’acord amb les polítiques d’en Zapatero, però amb les polítiques d’en 
Rajoy,... a mi me rebenten. Me rebenta que ajuntaments com els d’Alcúdia amb 
capacitat per fer feina no el deixin fer feina. Me rebenten les polítiques d’un tal 
Mates, ja no m’atreviria a dir molt honorable perquè ara és a la presó per 
corrupció,... 
 
Interromp la batlessa Coloma Terrasa per advertir a Pere Malondra que no es 
tracta d’un míting polític sinó del debat dels pressuposts de l’Ajuntament. Ja 
seràs a temps a fer propaganda, i tindrà temps de fer campanya. 
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Pere Malondra argumenta que això la batlessa ho ha de dir al seu portaveu. 
Això tendria validesa si quan ha intervingut el seu portaveu ho hagués dit i 
l’hagués interromput. Ara ja no té validesa. La batlessa només fa callar a 
l’oposició i no al seu portaveu emprant ambdós la mateixa argumentació. 
Només em fa callar perquè molesta el que dic, però bé, xerrant xerrant es 
demostren els fets. Respecte al Complement Específic de l’Àrea de Benestar 
Social ara estic més espantat que mai. Jo fa estona ja vaig demanar la 
destitució de la regidora de Benestar Social per la pèssima gestió que havia fet 
a Benestar Social. Aprofit per dir que durant la campanya varen dir que farien 
tantes i tantes coses de Benestar Social i veim que la partida any rere any s’ha 
mantingut tal ment com estava. Han pujat els contractes però s’ha mantingut tal 
ment com estava. A la coordinació de l’Àrea de Benestar Social hi havia una 
tècnica i amb la qual la regidora hi tenia un problema personal respecte a 
aquesta tècnica. 
 
Coloma Terrassa intervé per demanar que no es facin apreciacions particulars. 
Has fet una pregunta i estam xerrant de pressuposts, no facis elucubracions 
particulars. 
 
Pere Malondra intervé demanant si hi ha una partida relativa a Complement 
Específic a l’Àrea de Benestar Social. A l’existir aquesta partida jo em refereixo 
a això, per tant és un tema del pressupost, i la batlessa no m’ha de dir com he 
d’explicar les meves opinions.  
 
Coloma Terrasa exposa que el senyor Malondra vol contar una pel�lícula i s’ha 
de centrar amb els pressuposts. 
 
Pere Malondra respón: “Jo crec que donaré la meva argumentació, tú me la 
refàs, i jo després diré el que tú vulguis que digui”. M’estau dient que la partida 
és per la coordinació de Benestar Social. Hi havia una tècnica que assumia 
aquesta tasca de coordinació a Benestar Social. Es va obrir un expedient 
disciplinari, que la batlessa va ordenar arxivar, és a dir, que no hi havia cap 
causa de pes que afectàs o suposàs l’obertura de l’expedient. En teoria s’ha 
arxivat aquest expedient. I ara resulta que la tasca que abans a l’Ajuntament 
d’Alcúdia no li costava res, perquè les tasques les assumia aquesta tècnica, ara 
per la pessima gestió de la regidora de Benestar Social, encara a sobre ens 
costarà doblers. I després ens demanau que votem donant suport aquest 
pressupost. 
 
Coloma Terrasa exposa que el senyor Malondra ha de votar el que trobi, però a 
la memòria de batlia s’especifica bé. Hi ha un increment previst, pressupostat, 
és a dir, pressuposam sols, de complement específic de Benestar Social i una 
partida de Complement de Destí d’Urbanisme. És a dir, es tracta de dues 
previsions, que després han de passar per mesa de negociació sindicat etc etc 
i ja veurem com acaba. De moment sols hi ha una previsió i punt. No hi ha més 
històries. Està aquí i ja ho veurem. 
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Pere Malondra argumenta que ell sols està parlant del pressupost, que se 
pressuposa. Quan algú diu que pressuposa una cosa, el que escolta ha 
d’entendre que es suposa que el que vol fer és aquesta cosa. Aleshores 
segons la batlessa entenc que posau una cosa al pressupost que encara no 
teniu clara si la fareu o no, el que és pitjor. Jo per part meva he acabat la meva 
intervenció tot i les interrupcions de la batlessa. 
 
La batlessa dona pas a Joan González demanant brevetat.  
 
Joan González comenta que si al portaveu del partit socialista el deixa xerrar la 
batlessa tot el que vol a ell també ho vol. Començant pel darrer que has dit, la 
tècnica de benestar social va ser ella, i recomanat pel servei de salut laboral 
que li varen recomanar un canvi d’àrea. 
 
La batlessa demana que no es tractin temes particulars. 
 
Joan González diu que sols ho diu per dir perquè quedi clar perquè aquesta 
persona està ara a una altra banda i perquè es posa aquesta partida sobre el 
pressupost. Quan jo he manifestat que el nostre tant per cent de compliment no 
he dit que fos meravellós, sols que era superior o més bo que el vostre. I ho he 
dit perquè vosté insisteix amb que nosaltres no pensam ni gestionam bé. Per 
això dic que si feim això sense pensar ni gestionar, què fèieu vosaltres que ho 
feieu pitjor? Pot ser pensàveu menys i gestionàveu pitjor. Respecte a la política 
absurda d’en Rajoy ja ho he dit moltes vegades, que ha estat una política 
absurda amb la situació que es troba l’Ajuntament, però també era absurda la 
política exercida pel Partit Socialista quan governava, que es feia inversió sí o 
sí, tant tinguent doblers com no, i ja veurem com es pagarà. Exemples, França, 
partit socialista governant està fatal, i ara Espanya és un exemple per tothom. 
Aquestes són les polítiques que feim. Quan el senyor Malondra s’ha referit a 
que ells es gastaven molt del pressupost i la incongruència que gastàveu tot el 
pressupost i que no complíeu totalment el pressupost, no hi ha cap 
incongruència. És que els vostres ingressos no eren reals, aquest era el 
problema, perquè no ingressàveu el que estava previst, i arribava un moment 
on no podíeu fer més perquè faltaven els ingressos. I vos deien atura, i no 
podíeu fer més. Recordau la inversió a l’Urbanització Cielo de Bon Aire que 
cada any la posàveu i era un milió i mig d’euros i després no es feia perquè no 
ho ingressàveu, i jo vos ho deia, i no s’ha ingressat mai. I voltros la posàveu i 
vos la volíeu gastar. El que no podíeu fer era complir el pressupost. Aquesta és 
la diferència. Si tú et presentes amb una relació d’obres que no hem fet noltros, 
m’avises i jo faré el mateix amb les que no féreu voltros, perquè vegis com 
esteim parells. La partida de festes al pressupost era de 387 mil euros més una 
modificació de crèdit que es va afegir. 
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Pere Malondra comenta que faran un combat d’obres inacabades, i replica que 
no es torni a equivocar amb aquesta xifra perquè el 387 mil euros era el total 
incloent la modificació de crèdit. 
 
Coloma Terrasa intervé per demanar que no es doni lloc a fer altres 
intervencions que ja s’han comentat o a introduir temes nous. 
 
Joan González exposa que respecte al tema dels Serveis Impropis la llei 
marcarà quin són els serveis que l’Ajuntament ha de donar. Ara si podem 
aconseguir que una administració superior a la nostra ens pagui els serveis jo 
crec que ho agrairan els ciutadans d’Alcúdia. En això estam. Si d’aquí un parell 
de mesos surt una subvenció o ens diuen que l’Ajuntament ho ha d’assumir 
supòs que farem alguna cosa al respecte. Per acabar només dir que el tema de 
la corrupció em fa rialles perquè si treis aquest tema aquí, crec que l’únic partit 
que no en té és el de la regidora no adscrita ara mateix, o sigui que,... 
 
La batlessa d’Alcúdia tanca el debat, dient que tothom té la seva opinió 
formada sobre el pressupost i dona pas a la votació. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, per majoria: 9 vots a favor (8 PP + 1 Carme García 
Cerdà) i 8 vots en contra (4 PSOE + 4 El Pi) acorden aprovar la proposta 
d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.  
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió, 
essent les 14:55 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 


