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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
4 DE DESEMBRE DE 2015
NÚM: 15
DATA: 4/12/2015
CARÀCTER: extraordinària
COMENÇA: 10:00 h.
ACABA: 11:33 h.
Lloc: Sala de sessions

Assistents:

Batle:

Antoni Mir Llabrés

Tinents de Batle :

Pere J. Malondra Sánchez
Joana Mª Bennasar Serra
Bàrbara Rebassa Bisbal
Joaquin Cantalapiedra Aloy
Joan Gaspar Vallori Guayta

Regidors:

Catalina Àngels Juan Pericàs
Domingo Bonnin Daniel
Catalina Moll Isern
Aguas Santas Lobo Benítez
Coloma Terrasa Ventayol
Josefina Linares Capó
Bartomeu Caldés Quetglas
Laura Serra Martín
Tomàs Adrover Albertí
Maria del Carme Garcia Cerdà

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Joan Seguí Serra
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A Alcúdia, el dia 4 de desembre de dos mil quinze quan són les 10:00 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 del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit 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, el Sr. Batle declara oberta la sessió.
ORDRE DEL DIA:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
2. Examen i aprovació proposta Pressupost General 2016.
3. Examen i aprovació proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit
8/2015.
4. Examen i aprovació proposta modificació catàleg llocs de treballs.
5. Examen i aprovació proposta recuperació del 26,23% i 49,73% de la
paga extraordinària de desembre de 2012 del personal funcionari i laboral
al servei d’aquest Ajuntament i als seus organismes autònoms.
Desenvolupament de la sessió:
1. Examen i aprovació actes sessions anteriors.
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular
cap observació a les actes de dia 5 de novembre de 2015 i a l’acta de dia 23 de
novembre de 2015.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació les actes de la sessió i
s’aproven per unanimitat.
2. Examen i aprovació proposta Pressupost General 2016.
Es presenta proposta de Batlia de data 24 de novembre de 2015, la qual diu:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016

Vist el projecte de Pressupost General per a l’exercici 2016 que està integrat
pel Pressupost Propi, els dels Organismes Autònoms d'Esports, Música i
"Alcúdia Ràdio", i dels Consorci de la Ciutat Romana de Pollèntia 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.
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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.
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 2016, la quantitat de 32.216.155,15 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 2016, que està format pel Pressupost propi de la Corporació, amb un
import a l’estat d’ingressos de 35.912.780,40 Euros i 30.647.001,17 a l’estat de
despeses, el de l’Organisme Autònom d'Esports, amb un import de 901.780,00
Euros, pel pressupost de l’Organisme Autònom de Música amb un import de
342.086,00 Euros i l’Organisme Autònom Alcúdia Ràdio, amb un import de
159.455,00 Euros i l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa
Municipal EMSA S.A., que importa la quantitat de 5.269.235,85 Euros, pel
pressupost de Consorci de la Ciutat Romana de Pollèntia amb un import de
236.036,54 Euros, pel pressupost de Consorci de Promoció Exterior d’Alcúdia,
amb un import de 68.555,00 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 Pollèntia 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.
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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:
L’infrascrit exposa breument la proposta.
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la regidora Joana Maria
Bennasar.
La regidora, senyora Joana Maria Bennasar, exposa que duim a aprovació un
pressupost molt limitat per la política duta a terme aquests darrers quatre anys.
El no compliment del pressupost aprovat i la repercussió d’aquest incompliment
damunt el següent exercici a efectes de la Llei de la Despesa ha fet que a
l’exercici 2016 el pressupost de despesa sigui inferior en 5 milions 885 mil 614
euros, del que hagués pogut ésser si s’haguessin executat el cent per cent del
pressuposts dels darrers quatre anys. Això ha suposat per aquest Ajuntament
una pèrdua de capacitat de despesa de 22 milions 250 mil 218 euros. Aquest
desnivell pressupostari mostra tots els seus efectes damunt la diferència entre
el nivell de despesa permès que és de 30 milions 647 mil 001,17 euros i el
pressuposts d’ingressos que és de 35 milions 912 mil 780,40 euros. Aquesta
minusvalidesa de despesa no ha impedit al govern actual a augmentar els
serveis prestats per l’Ajuntament i començar a complir amb les promeses fetes,
baixant impostos com l’IBI, la plusvàlua, guals, construir la nova depuradora,
mantenir el servei psicopedagògic i donar un nou servei d’ajuda als domicilis
els capvespres. Això ho hem pogut aconseguir amb la màxima austeritat de
despesa en la resta d’àrees. Ara faré un resum per capítols, ja que el
pressupost és molt extens i després contestaré les preguntes concretes que
tingueu al respecte.
Començant pel pressupost d’ingressos cal destacar la baixada de l’Impost de
Béns Immobles, que passarà d’un 0,60% a un 0,54% per béns urbans, i del
0,84 al 0,77 als béns immobles d’oci i hostaleria. També vull remarcar
l’augment de les bonificacions per plusvàlua i pels guals. Augmenten els
ingressos per llicències d’obra i també els del Servei de Platges, que
s’incrementen per l’augment de les hamaques i la incorporació de les caixes
fortes. En quant als ingressos patrimonials, destaquem un augment del 34%
dels ingressos per l’explotació dels quioscs de les platges i un 100 per 100 del
cànon del Bar de s’Illot. No es preveu cap ingrés pel conveni d’ús de la zona
verda que explotava IBEROSTAR. I augmenta fins a 30 mil euros el cànon de
sortida per l’explotació del Minitren. No es preveu la concertació de cap
préstec.
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Al pressupost de despesa el capítol de personal incorpora les variacions
següents: augmenta un 1 per cent les retribucions al personal de l’Ajuntament;
es congelen les retribucions dels regidors; es creen dues places de personal
eventual, una dotada al 66% adscrita a batlia i una altra al 100% adscrita a les
àrees de Fires, Comerç i Festes. També vull dir que dins el primer trimestre de
2016 es pagaran el 50% restant de la paga doble de l’any 2012.
Ara comentaré les àrees amb variacions més grosses.
A l’àrea de Benestar Social el pressupost de personal es veu incrementat pel
nou servei d’Ajuda al Domicili els capvespres. Mentre, disminueix el de
despesa corrent per la baixada de l’hort ecosocial, per l’actualització dels preus
dels contractes, i la canalització de les ajudes per a discapacitats a través de
les ajudes Gilbert-Garrout.
A l’àrea d’Educació es mantén el servei psicopedagògic a les escoles durant tot
el curs escolar. A més a més, es mantenen subvencions per llibres, i a les
escoles. I la baixada de despesa corrent és per l’actualització dels preus dels
contractes.
A l’àrea de Festes s’augmenta el seu pressupost en 11 mil euros, mentre les
àrees de Fires, Mercats i Comerç disminueixen el realment gastat a l’any 2015
en 31 mil 300 euros, quedant un total de 180 mil 400 euros.
Un dels augments més importants es produeix a l’àrea de Manteniment de
l’Ajuntament, com a conseqüència dels contractes de serveis de manteniment
de l’enllumenat, el contracte de jardineria i el contracte d’eliminació de residus,
que passaran d’EMSA a l’Ajuntament durant l’any 2016. El pressupost d’EMSA
és de 5 milions 269 mil 235 euros i inclou els 260 mil 755 euros de l’IVA
necessari per l’exercici 2016. A l’àrea de Patrimoni es veu disminuït el seu
pressupost ja que la inversió es canalitzarà a través de les Inversions
Sostenibles. L’àrea de Platges augmenta el seu pressupost en 62 mil 500 euros
per l’augment del contracte de Socorrisme per tal d’adaptar-lo a la nova
normativa. A l’àrea de Sanitat es mantenen tots els serveis que es venen
donant fins ara, però baixa el seu pressupost per actualització dels imposts de
contractes i per la compensació d’unes quanties pagades de més en conceptes
de llum, aigua,... de la residència i centre de dia. A l’àrea de Turisme augmenta
el seu pressupost de despesa bàsicament en la mateixa mesura en la qual
creiem que augmentarà el cànon de costes. La resta de partides es mantenen
bàsicament iguales. L’aportació al Patronat d’Esports disminueix en 134 mil
euros degut a que hem actualitzat els imports de determinades partides al que
realment es gasta i s’ha ajustat els imports dels contractes al que realment
costen. L’aportació al Patronat de Música es redueix en la mateixa mesura en
la que s’ha reduït l’import del nou contracte de l’Escola de Música. La resta,
com el Patronat d’Alcúdia Ràdio, la Biblioteca, el Consorci de Pollèntia i el de
Promoció Exterior, l’aportació de l’Ajuntament pràcticament es mantén.
Les inversions previstes per aquest any 2016 són la construcció de la
depuradora amb un cost de 5 milions 670 mil 772,23 euros, i la rehabilitació del
Molí de Sang. La nova oficina de Turisme de Ciudad Blanca amb un cost de
194 mil euros no apareix al pressupost, però serà una realitat abans de la
temporada turística 2016, perquè s’han iniciat els tràmits de contractació a
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l’exercici de 2015. Ara si voleu fer preguntes o voleu que faci algun aclariment...
La senyora Carme García diu que primer de tot, una de les aclarariments que
vol fer sobre el que ha exposat la senyora Joana Maria, és sobre la desaparició
de les beques per discapacitat, i ha dit que es pagaria del fons de na GilbertGarrout. Jo crec que així com està redactat el testament de na Gilbert, que jo
som testimoni d’aquest testament, no es podrà fer, perquè concretament
s’havien de donar els doblers a gent per coses de primera necessitat que no
tinguessin cap recurs. Aleshores, consideram que el tipus de beques que hi
havia, que eren per ajudar a famílies que tenen nins discapacitats de 0 a 3
anys, que fins ara si no record malament només n’hi havia un, però ara per
desgràcia hi ha un altra ninet de dos anys que l’han diagnostica d’autisme, que
ja n’haguessim tingut dos, jo consider que sabent com està redactat aquest
testament, i que jo hi era present, que crec que no es podran utilitzar.
La senyora Bennasar diu que segons les bases que tenim, que es van redactar
durant l’any 2015, parla de persones discapacitades en general, les més
necessitades abans, però persones discapacitades en general. Per tant, les
beques aquestes que tu dius, que hi havia un pressupost de 3500 euros que no
es gasten més que 398 euros, que és el que es va donar a aquesta família, pot
entrar perfectament a les bases de na Gilbert, perquè parla amb tot moment de
gent discapacitada, no nins sols, sinó també qualsevol persona discapacitada.
La senyora García exposa que sí, que diu qualsevol persona discapacitada,
però que no tingui cap recurs. Això és el que diu el testament de na Gilbert.
Això ho hauríem de mirar perquè s’hauria de respectar el testament.
La senyora Bennasar diu que posa discapacitats, bàsicament. I, tant si hi entra
com si no hi entra, aquesta gent no quedarà sense la subvenció perquè són
398 euros els gastats durant l’any 2014 sobre 3500 de pressupost que hi havia.
La senyora García manifesta que no sap el que s’ha demanat enguany de
beca. Pot ser aquests nins no havien començat l’escoleta, perquè saps que
comencen més tard, però ara per exemple si enguany hi ha hagut sollicituds
aquests nins que l’han poguda demanar ha anat a escola supòs.
La senyora Bennasar diu que n’hi ha hagut sols un durant el 2015.
La senyora García diu que si sols és només de 200-300 euros, que en aquest
cas s’alegra perquè senyal que no ho necessiten, però de cara a l’hora de
gastar els doblers de na Gilbert sí pens que s’ha de respectar totalment la
voluntat del testament. Consider que d’aquest fons aquestes beques no es
poden pagar. La idea d’aquestes beques era que les famílies s’apropin a
serveis socials i poder començar a fer feina amb elles. La majoria de gent no
estarà tan necessitada com per no poder pagar l’escoleta, però era una manera
que nosaltres ja tinguéssim constància, per a poder fer feina amb ells a llarg
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termini (escola d’estiu, viu l’estiu,...).
La senyora Bennasar diu que el testament parla bàsicament de persones
discapacitades.
La senyora García diu que deia, tercera edat, infants,... però sempre persones
sense cap recurs.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa, que no dubta dels coneixements jurídics de
la senyora García, però la interpretació de la norma és oberta. Quan una
persona parla de “sense cap tipus de recurs”, s’hauria d’especificar què vol dir
sense cap tipus de recurs. De fet el més important és que els allots estiguin
atesos, i nosaltres estam convençuts que des del punt de vista jurídic,
interpretant la voluntat d’aquesta senyora –un pot pensar que sí, altra que noperò el més important és atendre els infants. Si s’han pressupostat 3500 euros i
sols es gasten 300 és absurd pressupostar tot això. I és una discussió jurídica
saber si hi entrava o no hi entrava aquest concepte. Com nosaltres pesam que
sí hi entra pensam que estam coberts i que complim amb la voluntat del
testament. En tot cas, aquesta família no quedarà fora ajuda.
La senyora García crec que només faltaria, i no ho dubta, però que l’escoleta
costa 100 i pico d’euros cada més, i si ja hi ha dos nins ja són quasi 3 mil
euros, però estic segura que no quedaran fora ajuda. Però a nosaltres en tot
moment de na Gilbert ens denegaren que es podia gastar per altres coses. A
més a més, hi ha una “albacea” (marmessora) que és qui ho ha de controlar.
El senyor batle diu que en aquest cas si ens du algun informe jurídic en contra
ja ho estudiarem, però de moment tots els informes són favorables.
La senyora García diu que des d’Unió per Alcúdia anticipar que no votarem a
favor d’aquests pressuposts. Si bé és veritat que estam d’acord amb
moltíssimes de coses, s’ha de fer la depuradora, totalment d’acord. En part
també d’acord amb el que ha explicat la senyora Joana Maria. Però sobretot,
voldria contestar més que dirigit al Proposta per les Illes al Partit Socialista
Obrer Espanyol, perquè durant quatre anys hem estat aguantant que nosaltres
mai davallaríem les partides, nosaltres mai. A un moment determinat que
nosaltres llevàrem 20 mil euros d’una furgoneta que de cap manera es pogué
comprar perquè no va ser viable, la furgoneta famosa de la residència, es van
passar els doblers a fires i ens varen retreure que s’haguessin pogut gastar a
Sanitat o a altres àrees. Jo el que veig és que les despeses corrents de
Benestar Social davallen 60 mil euros, despeses corrents de cultura davallen
20 mil euros, respecte a l’altra pressupost. A Educació davallen 20 mil euros.
Festes augmenta una mica bé. Despeses corrents de Fires he de donar
s’enhorabona a la regidora de Fires perquè és una de les poques que sí
augmenta, i això ho agraeixo de tot cor perquè al manco se demostra que el
pressupost que nosaltres teníem per Fires no bastava. Ha dit que la diferència
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del que nosaltres vàrem gastar a ara són 30 mil euros menys, estic d’acord,
però ja queda fet el projecte del llum, també la Fira d’Abril com la Fira de la
Sípia que no estaven fetes, que la d’Abril es pot entendre perquè era una fira
nova, però la de la Sípia era la 13ena edició que no teníem el projecte de llum i
s’havia de fer sí o sí, perquè sense projecte no podíem installar el llum. És a
dir, si miram totes les inversions que vàrem fer com eren taules, els projectes
del llum, i una sèrie de pancartes que ja quedaven fixes, aquesta diferència no
és tant, perquè enguany la regidora no haurà de gastar en aquests projectes.
És a dir, ho agraesc, perquè tant de menjar fira, tant de menjar fira, és una de
les poques que ara s’augmenta. Era impossible fer les fires amb el pressupost
que hi havia. Almenys ara la regidora no anirà tan apurada fent modificacions
de crèdit, així que m’alegro per ella. Respecte a les despeses de Joventut.
El senyor batle demana si vol que li contestin per punts per a no mesclar
conceptes i aclarir millor les coses.
La senyora García diu que sí, que li va bé. Sols faig una pinzellada.
El senyor Malondra opina que millor que acabi la seva exposició i després serà
contestada.
La senyora García exposa que les despeses corrents de Normalització també
davallen 4 mil euros. Despeses de Patrimoni davallen 20 mil i pico d’euros.
Participació Ciutadana, també davalla, despeses corrents de Sanitat per
aquesta diferència que vosaltres heu dit aquí no hi entraré, despeses corrents
de Turisme, les ajudes de na Gilbert es veu que s’ha fet una modificació i que
enguany no s’ha gastat res i ja que comentat abans el que trobava. A
aportacions de Benestar Social m’ha sorprès que n’hagin llevades, com per
exemple la de Joan XXIII, que és una entitat amb la que nosaltres hi duim
moltíssims de nins, i també a una altra entitat. Vosaltres governau i triau, però
han disminuït les ajudes a aquestes entitats. Gens d’acord amb que es llevin
les beques als infants discapacitats, que era una de les maneres que aquests
nins s’atraquessin a noltros. Llavors en Normalització Lingüística les
subvencions també davallen. La inversió del material de la Fira em pareix molt
bé, perquè enguany amb na Cati s’ha fet una gran inversió. És a dir, que amb
totes aquestes coses que han davallat, que sorprenentment la majoria són
coses de serveis socials, em sorprèn. No dic que no ho entengui, però en
sorprèn, perquè a un moment determinat que férem el canvi dels 20 mil euros
de la furgoneta a la fira em varen recriminar i ara una de les partides que més
s’augmenta és la de fira i davallen les de Benestar Social. Els motius els puc
entendre però no ho puc compartir, perquè durant 4 anys jo he procurat
mantenir les mateixes ajudes i quantitats i des d’Unió per Alcúdia no hi podem
estar d’acord. I el que no podem estar d’acord de cap manera és amb aquest
augment de personal que augmentam als òrgans de govern. No estam d’acord
no per saber si fan o no falta, però ara sou més gent governant i davallem
altres partides com Sanitat i Benestar Social, i per això votarem en contra
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d’aquests pressuposts.
El senyor Pere Malondra exposa que la senyora García ha dit vàries coses que
l’han sorprès. D’entrada aquesta situació pressupostària que tenim està
provocada per voltros. Si fosseu sincers ho reconeixeríeu. La llei de la Despesa
vos record va sortir l’any 2012. A mi em preocupa tant que no vos
assabentasseu que sortís com que no l’aplicasseu. No sé què em preocupa
més de les dues coses. Aquell any deia que si voltros no gastàveu o
gestionàveu i gastàveu tot el pressupost vos marcaria els anys següents. Els
anys que vosaltres vàreu governar vàreu patir aquesta conseqüència. I el
problema és que no s’acaba aquí. Nosaltres ara ho patim. Has dit una cosa
molt ben dita, i és que totes les àrees han fet un gran esforç i totes les àrees
baixen, no una sinó totes. Precisament la que no baixa, sí que a la vista baixa,
però en realitat no, perquè enguany ja hem gastat més doblers que tu durant
els anys que hi has estat, no tots, però sí el que havies deixat de pagar,
nosaltres hem gastat més en Benestar Social. A més a més, jo vull donar les
gràcies a tot l’equip de govern, i d’alguna manera dir que em sent orgullós de
formar part d’aquest equip de govern perquè prioritzam el que consideram que
és més necessari. I estic convençut que tu trobaràs el mateix, com és l’ajuda a
domicili els capvespres. Això trobes que és necessari?
La senyora Carme García diu que totalment.
El senyor Pere Malondra diu que això noltros, amb un pressupost que ni hem
aprovat, és a dir, hem hagut de fer les modificacions de crèdit pertinents per tal
de donar-li cabuda, amb un pressupost aprovat per voltros, ho hem fet. No sols
això sinó que hem hagut de cobrir l’IVA d’EMSA que no es va pressupostar,
cosa que entendràs que a l’hora de fer feina, treure 700 mil euros d’altres
partides que ja estan adjudicades no és fàcil. I nosaltres ho hem fet. I moltes
altres coses, hem tret doblers per començar ja enguany a donar l’Ajuda a
Domicili els capvespres. Això és important crec. Hem tret doblers perquè
vosaltres, amb el vostre equip de govern, no vareu pressupostar l’equip
psicopedagògic a cada escola, sols ho féreu fins el més de juny, fins que
vosaltres hi estàveu, el que significava una voluntat clara d’eliminar-ho. Si ho
vols mantenir ho pressupostes per tot l’any, no sols fins a finals del curs
escolar. Nosaltres l’hem recuperat i ara tenim equip psicopedagògic a les
escoles. Això és el que ha fet aquest equip de govern, donar prioritat al que
nosaltres pensam que són necessitats autèntiques i reals dels ciutadans
d’Alcúdia. Tu has comentat que hem baixat. I nosaltres no hem baixat. Na
Joana Maria ho té molt més clar i t’ho explicarà. Nosaltres el que hem fet és
ajustar els pressuposts als doblers dels contractes, al que realment costen, no
pressupostar més doblers del que realment costen. Si el contracte val trenta,
val trenta, no val trenta-cinc. Per tant pressupostam trenta. Si hi havia
pressupost de trenta-cinc, aquests cinc no es gasten, i nosaltres les empram
per aquestes coses que t’he dit. Això és el que hem fet. Si mires el pressupost
del que vares gastar l’any 2012, 2013 i 2014, t’adonaràs que aquest de 2015,
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que nosaltres sí fem comptes executar-lo amb la seva totalitat, perquè vosaltres
sistemàticament incomplíeu el pressupost que vosaltres mateixos aprovàveu, i
tu ho has reconegut, ho has reconegut quan has parlat de fires, quan has dit
que per una vegada mos donam compte que el pressupost no bastava. O sigui
que tu aprovaves un pressupost, tu deies sí a un pressupost que sabies que no
era real, i que sabies que no compliries. Això vol dir que quan nosaltres varem
entrar tu havies fet la Fira de la Sípia i la Fira d’Abril, i havies deixat la partida,
que faltava fer de la Fira de tardor, la Fira d’Alcúdia, amb menys 17 mil euros.
No 17 mil euros positius, sinó 17 mil euros negatius. Nosaltres en entrar vam
haver de fer primer una modificació de crèdit primer per cobrir aquests 17 mil
euros i després dotar aquesta partida amb romanents d’altres partides per a
poder fer la fira. Això és la realitat que nosaltres ens varem trobar. O sigui que
em sorprèn que ara em demanis comptes en aquest sentit. I record, només és
una tonteria això, que no eren 20 mil euros d’una furgoneta, sinó que eren 40
mil euros, i m’hagués encantat que aquests 40 mil euros enlloc de passar-los a
fires o a festes, que és el que vares fer, els haguessis passat a Ajuda a Domicili
els capvespres, que és el que nosaltres hem fet ara. Això m’hagués agradat.
Ara noltros ja ho tenim cobert. I ara jo crec que la senyora Joana Maria et pot
donar les dades del que no vareu gastar durant aquests darrers anys a
Benestar Social.
La senyora Joana Maria Bennasar, exposa que per començar a donar una
explicació del perquè totes les partides baixen és per l’incompliment sistemàtic
de la llei de la despesa que fa que aquest pressupost sigui 5 milions 885 mil
euros més baix del que realment podria ésser, i perquè també enguany, com
he dit, es baixa l’IBI. El pressupost a part de ser minvat per la llei de la despesa
té menys ingressos amb 1 milió 433 mil euros menys d’ingressos per la
recaptació d’IBI. Aquesta és l’explicació bàsica de perquè baixen totes les
partides, i també perquè hem hagut de dotar enguany els 600 mil euros que
necessita EMSA per a l’IVA. Vaig per parts. A Benestar Social tu dius que
disminueix. Jo et dic que és cert que en global disminueix però, per exemple,
l’any 2012 d’un pressupost de 321300 euros te’n vares deixar de gastar 42 mil
euros. Per tant se’n van executar 278 mil euros. A l’any 2013 de 392 mil no se’n
van executar 119 mil 701 euros i sols se’n gastaren 273 mil euros. A l’any 2014
de 376561 euros de pressupost se’n deixaren de gastar 46 mil euros. I a l’any
2015 encara no tinc les dades del que ha sobrat, però et puc dir que l’any 2016
el pressupost és de 312192 euros de despesa corrent més 49 mil pel servei
d’atenció domiciliària els capvespres, i això dona un pressupost de 361 mil
euros, que és molt superior a el que vostè es va gastar al 212, 278 mil, al 2013,
273 mil i al 2014, 330 mil euros. Però bé, puc seguir donant explicacions. No
llevam cap servei, sinó que n’afegim. Després en què baixa el pressupost de
l’any passat a enguany? Baixa perquè llevam l’hort ecosocial, llevam 24 mil
euros de l’hort ecosocial, ajustam el contracte de teleassistència al que
realment costa, 2500 euros, i es segueix donant tot el servei de teleassistència.
Ajustam el contracte del psicòleg de Benestar Social, que segueix fent la
mateixa feina, emperò llevam 4 mil euros de pressupost perquè no es
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gastaven, Compartim,.... Amb la Mar de Nins que estava pressupostat en 10
mil euros de més del que realment costava l’adjudicació del contracte. És per
això que baixa, no llevam serveis, no llevam la Mar de Nins, no llevam el
psicòleg, no llevam teleassistència, no llevam Compartim,... ajustam al que
realment està adjudicat. I després de les ajudes infantils, perquè veig que em
tornes a insistir, a l’any 2014 aquesta beca que tu dius de discapacitats de
3500 euros te’n sobraren 3105 euros. Se’n donaren 394 euros sols. I l’altra que
em deies d’activitats d’acció social de discapacitats i salut mental de 4 mil euros
en varen sobrar 3927 euros. Per tant, no em diguis que aquest pressupost
baixa. Es fan les mateixes activitats, es donen els mateixos serveis més
l’atenció domiciliària el capvespre. Això vull que quedi clar respecte a Benestar
Social. De la partida de Sanitat baixa perquè disminueix el que l’Ajuntament
paga per la residència, perquè hi ha hagut defuncions d’usuaris i això baixa en
23 mil euros, però es segueix donant el servei a les persones que estan vives.
També compensam els 36 mil euros que he esmentat abans dels
subministraments de llum, aigua,... del centre de dia i la residència que s’havien
pagat de més a una part de l’IVA. Així enlloc de pressupostar els 64 mil euros
que teníem per enguany compensam amb aquests 36 mil euros, que l’empresa
ja ens ha dit que li va bé, i pressupostam per la diferència, ja que serà el que
realment gastarem. També disminueix la inversió, perquè les faroles que
estaven pressupostades enguany ja estaran posades a través de la partida
d’inversions sostenibles. Això és l’explicació de Sanitat, no es lleva cap servei.
Després a Fires tu has comentat que l’estalvi de 30 mil euros és perquè ja
tenim plans pagats de seguretat, material,... però realment augmentam de l’any
passat a enguany no és pot tenir en compte, perquè una cosa és el que tu
pressuposts i l’altra és el que fas. Si tens un pressupost de 130 mil i te’n gastes
211 mil de què me serveix aquest pressupost? No serveix de res. Nosaltres ho
adaptam al que realment és gasta, i puja perquè s’adapta a la quantitat real i
també s’inclouen des de Fires els balls que es donen els divendres per la
tercera edat i la gent de ball en línea i es lleven de la partida de benestar social,
és a dir, que inclou una activitat que es pagava per una altra àrea. Després
també m’has dit que Joventut baixa, que les subvencions de Normalització
baixen,.. i tu més que ningú saps que les subvencions de Normalització no es
gastaven, i es van haver d’ampliar les bases per poder donar alguna subvenció.
Noltros les preveiem donar però amb una quantitat que preveiem que realment
es donarà. Hem baixa 2 mil euros, seguim tenint un pressupost de 3 mil euros
per això, però els darrers anys no s’ha donat. Tu d’un pressupost de 57 mil
euros a l’any 2014 te’n sobraven 37 mil. O sigui que no em diguis que deixam
de fer coses. El pressupost d’avui té la importància que té. Avui aprovam el
pressupost, però la feina real i important ve després amb la tasca d’executar-lo.
Si tu d’un pressupost de 57 te’n gastes 33 i te’n sobren 24 el pressupost no
serveix de res. És això el més important. Ja sé que un 100 per 100 d’execució
és pràcticament impossible, però d’aquí a no executar ni un 32 ni un 33 per
cent de segons quines àrees hi ha un bon bocí, i a posta arribam a la situació
en la qual estam avui. Respecte a personal prefereixo que et contesti el batle
per les dues places de personal eventual que has comentat. I si té alguna
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pregunta més la puc respondre.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que efectivament hi ha dues places, la llei de
règim local contempla aquesta possibilitat. Saps que és difícil contractar gent i
personal, perquè no podem contractar qui volem. Saps també que teníem al
despatx de secretaria n’Esther que aquesta allota estava depenent del
Consorci de Pollèntia, i estava aquí de forma irregular, i cada més ens feien un
esment perquè tocava estar al Consorci, al seu lloc. El que fem és que
regularitzam. I exercim un dret que contempla la llei, perquè jo com no tinc
salari, no tinc dedicació exclusiva d’aquesta ajuntament i tinc un despatx i he de
coordinar les dues coses. I per coordinar les dues coses posam aquí un 66 per
cent, és a dir, una persona que vindrà unes hores aquí i estarà a fora per
poder agilitzar. I respecte a l’altra persona que posam a l’àrea de Comerç, és
perquè el Comerç trobam que estava totalment abandonat o almenys no així
com nosaltres preveiem i, a més a més, hi ha molta feina. Mira si hi ha feina
que en sis mesos aquest equip de govern ha fet o està fent 17 obres, en sis
mesos. I jo t’ho recordaré perquè pot ser no te’n recordes: la coberta de l’edifici
de la tercera edat del port d’Alcúdia, l’asfaltat de carrers i voravies, el
clavegueram de sa Marina, l’adequació de l’aparcament de La Victòria, l’asfaltat
dels camins rurals, la restauració de la murada medieval a la zona de l’escola
de la Porta des Moll, la restauració de l’Hornabec, el punt de recàrrega de
vehicles gratis, l’asfaltat de carrers i voravies que afecten a l’altra zona, la
clavegueram de Riera-Marsà, la substitució de gespa del camp de futbol -que
en aquell moment vosaltres vareu perdre una subvenció per no tramitar-la i ara
ho fem i està en marxa-, la remodelació del parc de Ca Na Ferrera,
l’embelliment del parc terra de Sa Dragonera, la remodelació de l’enllumenat
públic, la rehabilitació de la casa consistorial –que també veuràs que està
tombada o que s’està tombant en aquests moments-, la reparació de carrers
del nucli urbà, la reparació dels ponts dels llacs –que és un projecte que teníeu
plantejat i na Coloma Terrasa va anar a Madrid i estava fet i aprovat i ara s’està
començant-, o sigui, tu imagina’t. L’oficina de turisme de Ciudad Blanca que al
darrer ple se’ns va demanar, i com a nosaltres ens agrada escoltar el que ens
diuen, ens parlàreu de l’oficina de turisme, la farem a pesar que al seu moment
s’hagués pogut fer amb una subvenció i ara ho haurem de fer amb recursos
propis, però bé, mira tu si es fan coses. I per fer coses has de menester
personal. Si no es fa res no s’ha de menester personal. Mira tu si és senzill. No
importa contractar ningú si fem o gastam o gestionam un 35 per cent sols del
pressupost o un 40 per cent, com deia la senyora Bennàsar. Si no fem res no
hem de menester gent. Però jo crec que al poble el que li interessa és que es
facin coses i si té gent millor, però que es facin coses. Per tant, això és la idea.
Així ho fem. És legal amb els informes del secretari i d’intervenció. És correcte i
el que fem és agilitzar la tramitació. Sempre hem dit nosaltres que una de les
pegues que tenim aquí és que pot ser l’administració en general és un poc
lenta. Volem accelerar les coses i a posta agafam la gent que ens permet la llei
i com és correcte ho hem fet així. Si llavors vols més aclariments els puc donar.
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La senyora Carme García diu que no són necessaris més aclariments, en
moltíssimes de coses estic totalment d’acord, sense cap mena de dubte.
Nosaltres intentàrem contractar treballadores familiars i no hi va haver cap
manera.
El senyor batle exposa que sols vol fer una petita interrupció. Pot ser no vareu
anar per la via que podíeu anar, perquè la mateixa norma la podíeu aplicar
voltros agafant dues persones com a càrrecs de confiança si haguessin estat a
llocs adequats. No vareu agafar aquesta via. No mos demanis altres coses a
nosaltres que a nosaltres ens passa el mateix.
La senyora Carme García manifesta que ella està parlant de treballadores
familiars. Però clar el que passa és que jo no era la persona que decidia si es
podia o no contractar. Que nosaltres demanéssim una treballadora familiar i
que sempre fos no. O una treballadora social i que també tinguéssim
problemes a l’hora de contractar, jo la veritat no ho he entès, però vos don
l’enhorabona perquè vosaltres ho heu aconseguit.
El senyor batle diu que en qualsevol cas, per replicar el que acaba de dir,
m’estranya que diguis que no podeu contractar una treballadora social, quan
per l’hort ecosocial, allà a través d’un autònom i, entre cometes, contractat
d’aquella manera, ho heu tingut. Per tant, no em faci dir segons quins exemples
perquè,...
La senyora García diu que clar que sí, però era un contracte extern.
El senyor batle manifesta que no hi havia ni contracte, i a més a més una
situació totalment irregular. I sinó, demana un informe al secretari o a la
interventora, que cada mes et feia l’esment, i així està. Per tant,... de
contractacions,... d’una altra cosa jo no en sabré molt, però de contractacions
més o manco sé de que va la cosa. Idò, imagina’t.
La senyora García diu que entre d’altres que també teníem a Serveis Socials i
que hi segueixen essent, i d’anys. De l’ajuda domiciliària el capvespre vos don
l’enhorabona per haver-la posada i “olé”. Jo ho vaig intentar de totes les
maneres i em va ésser impossible, perquè no vèiem que havia d’estar la plaça
fixa, que no es podia posar una persona més de les que hi havia de manera
puntual que diguem, perquè la persona que ara està no és que hagi sortit
aquesta persona a una plaça del capvespre, sinó que, no sé exactament
vosaltres com ho heu aconseguit perquè nosaltres ho varem intentar. Ja no
només pels capvespres, sinó perquè hi havia moments que hi havia molta gent
que ho demanava i no hi va haver manera. Jo estic molt contenta que hi sigui,
no ho crític de cap manera a aquesta plaça i vos don l’enhorabona per haver-la
aconseguida. La meva pregunta en aquest cas seria és si és una plaça que ha
sortida nova o si només és una ampliació? Això és el que no m’ha quedat molt
clar.
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El senyor batle exposa que és una contractació temporal de moment, perquè
vostè sap que els contractes es poden fer eventuals fins a 6-9 mesos, i llavors
l’inclourem perquè pensam reactivar aquest RTP que està aquí, que va
començar el govern anterior, i estava aparcada. S’ha de reactivar, farem una
nova relació, farem un nou lloc de treball i l’inclourem. Però per a poder donar
el servei a través de contractació amb un contracte eventual ho pots fer i això
és el que hem fet.
La senyora García diu que està totalment d’acord amb aquest contracte no hi
ha cap inconvenient.
El senyor Pere Malondra exposa a la senyora García que ell creu que, i tu ho
has fet durant aquests quatre anys, hi ha vegades que s’ha de parar molt
esment a les coses, i s’han d’aportar idees i has de mirar que si la llei d’una
manera directa no t’ho deixa fer, ho has d’intentar fer d’una altra manera, si
trobes que aquest servei és necessari. I en aquest cas jo crec que era ben
necessari. Hi ha una part que han d’assumir els polítics que és la
responsabilitat política. Nosaltres com a polítics i com a gestors d’aquest
ajuntament acceptam aquestes responsabilitats polítiques. Em sorprèn que ho
diguis perquè tu en segons quines coses, i ara xerram de l’hort ecosocial, els
acceptaves, et feien esments d’intervenció, etcètera, etcètera, i els acceptaves,
i en segons quines altres no. Escolta, ho haguessis pogut fer. Tu vas decidir
per una banda acceptar-ho i per l’altra no. Nosaltres com estam ben
convençuts dels serveis que volem donar i dels compromisos que es van
adquirir durant la campanya i amb el pacte, nosaltres farem el possible per
seguir donant aquests serveis. Acceptam la responsabilitat política que a més,
tots, tots, tat l’equip de govern que hi havia abans com el d’ara, moltes vegades
has d’acceptar aquestes responsabilitats polítiques. Em sorprèn que acceptis
en uns casos sí i en altres no. El que farem és resoldre els problemes així com
vagin sortint. Ara, una cosa que tenim clara és que el servei es donarà. Són
d’aquests serveis essencials que nosaltres pesam que són essencials.
La senyora Carme García exposa que amb l’hort ecosocial vol contestar una
cosa al senyor Per Malondra. Jo crec amb l’hort ecosocial, crec en aquest
projecte i pens que era una gran idea. És una llàstima avui veure com està
aquest hort, allà on hi anaven moltíssims de nins del nostre poble, que hi
anaven padrins, que hi anava gent jubilada, i que no ha estat totalment enllestit
aquest projecte per les pegues que, en concret el partit socialista, no el PI, va
posar. Era així senyor Malondra. No te’n riguis. Era així perquè vosaltres
vareu... a tu et farà rialles però a nosaltres no ens en fa perquè era una idea
molt guapa, estava tota enllestida, s’havia fet una primera convocatòria que va
posar i el va posar en marxa, i després. Val, d’acord, no hi va haver una
convocatòria, però el varem posar en marxa que s’hi podia posar i era totalment
legal. Nosaltres posàrem en marxa l’hort ecosocial, que a nosaltres ens
pareixia una bona idea, allà on molta gent hi podia trobar un lloc de trobada per
a poder fer feina, per poder tenir una sèrie de coses, les escoles hi podien
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anar,... era un projecte guapo. Era una banda d’Alcúdia que estava totalment
abandonada va agafar un poc de vida. La nostra idea era aquesta. Anàrem a
mirar altres pobles a veure com ho feien i a l’únic lloc que ha tingut pegues va
ser a Alcúdia. Es va intentar a arreglar així com voltros vareu dir que
demanàssim els permisos per aquella zona. Al final de tot el govern va canviar
les normes. La idea era que es canviàs l’ús, perquè hi va haver aquella sèrie de
problemes, però després el govern va canviar les normes, i dos, tres o quatre
mesos abans d’acabar el darrer equip de govern la idea era tornar-ho a posar
en marxa amb el canvi d’ús i normativa que hi havia hagut. És veritat que no es
va fer, perquè ja no va donar temps a posar-ho. Si jo no vaig equivocada ara es
pot utilitzar sense cap pega, perquè només depenia de l’Ajuntament, ja que el
secretari ens va informar que havia canviat això. Aleshores no sé perquè s’ha
deixat perdre. A jo m’agradaria que deixéssim una miqueta a part les idees
polítiques de tots els partits i que s’hort seguís funcionant. Jo pens que era una
bona idea. Que pot ser ho haguéssim pogut fer d’una altra manera... te puc
assegurar que ho vaig fer de la manera que millor vaig poder, i amb tot moment
amb el que m’aconsellaren que fes. Però bé, m’agradaria que l’hort no
desaparegués, perquè pens que és un projecte molt guapo.
El senyor Pere Malondra exposa que li sorprèn que comenti això de l’hort, la
veritat, perquè... Em sorprèn d’anada com ha començat la seva intervenció
perquè ha dit que no va funcionar per culpa del PSOE, o sigui, això és
surrealista.
La senyora Carme García diu que en part sí, però que no només va ser això.
Ha funcionat perfecte, no he dit que no hagi funcionat, perdona,...
El senyor batle diu que ara té el torn el senyor Malondra i que desprès
replicarà.
El senyor Pere Malondra argumenta que la gent que ens escolta per la ràdio no
sé si ho ha entès com jo, però jo he entès que, no sé ben bé quin comentari ha
fet exactament, però que no havia anat del tot bé, perquè nosaltres, el PSOE,
havíem posat moltes pegues. I a més a més, ha dit el PI no, sols el PSOE.
Quan jo record que un dels temes a on vos vareu discutir fort la senyora García
i el senyor Miquel Llompart del PI era precisament per l’hort. Però bé, és igual,
això és el de menys. Miri senyora García, una cosa que comença tan malament
com l’hort ecològic que tu posares en marxa és impossible, totalment
impossible que vagi bé. Te recordaré una cosa. Jo aquí, estant a l’oposició, en
aquests bancs d’aquí, nosaltres estam totalment d’acord amb un hort ecològic.
Ara bé, no ho pots fer aquí on ho fas. La normativa no ho permetia. És a dir, tu
sempre comences les coses sense tenir en compte res. És una cosa pareguda
amb el que va passar amb la platja dels cans a Alcanada. Tu prens una decisió
i enlloc de seguir els passos que toca per consolidar una cosa ho fas a les
braves, per dir-ho d’alguna manera. Jo trop que això està bé, duc els cans allà i
senyalitzo abans de tenir els permisos i etc. etc. Després hem arribat noltros i
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ens hem trobat com aquesta, vàries coses que ens hem hagut de posar a
posar-hi remei. Amb l’hort ecològic que està bé si s’hagués plantejat bé era un
projecte guapo. Nosaltres el dúiem al programa. Però, evidentment, no
d’aquesta manera. Tu has xerrat de si es va treure un concurs. No es va treure
mai cap concurs. Hi havia un allot, que a més, amb tots els respectes vers
aquest allot perquè a més, pel que jo sé, la gent que tractava amb ell, era una
bona persona i a més ho feia bé. No tens res a dir respecte a aquest allot. El
que no pot ser no pot ser. Es pot aguantar això una sèrie de mesos però no pot
ser així sempre, no té cap sentit ni un. Els usuaris de l’hort ecològic... jo només
posaré un exemple, i m’agradaria que em contestassis. El que costava l’hort
ecològic, el que tu tenies pressupostat per l’hort ecològic, que més de la meitat
anava a aquesta persona, era la meitat del que havies de menester per posar
en marxa l’ajuda a domicili. Tu vares tenir problemes contractant aquesta
persona, problemes perquè l’hort estava ubicat a un lloc on no tocava, etcètera.
Tu que t’estimaves més, que hi hagués l’ajuda a domicili o tenir l’hort ecològic?
La senyora Carme García respon que volia tenir les dues coses.
El senyor Pere Malondra demana perquè no va posar en marxa les dues coses.
I només una i malament. Perquè nosaltres hem fet una i bé, com toca. Perquè
a més a més, creiem que és molt més necessari. Tu vens aquí intentant
defensar la teva gestió, que no s’aguanta per enlloc, dius que nosaltres baixam
els pressuposts quan no és veritat, senyal que a l’hora de mirar els números i
sumar, el que tu havies fet i el que no havies fet, amb els serveis que nosaltres
mantenim que són tots, que són tots augmentats amb personal i en serveis i
vens aquí amb paraules intentant defensar coses que no són defensables. El
pitjor de tot això és que no són defensables i que nosaltres els hem hagut de
posar remei, perquè moltes vegades tenia a veure amb doblers, altres amb
regularitzacions..., no et tornaré a recordar el mateix. Per això dic que treure
l’hort ecològic em sorprèn. La idea que tenim nosaltres, que crec que és allà on
ha d’estar, és seguir impulsant això. Com tu bé has dit, les escoles hi podien
participar. Nosaltres hem deixat una partida per collaborar amb les escoles.
Perquè a cada escola, a moltes de les escoles, hi ha un hort ecològic per fer
feina amb els nins i veure-ho. Creiem en això i tan és així que hem guardat una
partida petita, que trobam que basta, per donar una mà i ajudar-los a tirar
endavant amb els seus projectes. Ara, de la manera que tu ho havies plantejat
impossible. És impossible que una cosa que comenci torta acabi recta.
Normalment cau. És el que ha passat amb l’hort.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que vol intervenir un moment per dir que fa
una hora que estam parlant de l’hort ecològic i l’hort ecològic no està al present
pressupost que estam discutint. Per tant jo vos demanaria que aclaríssiu el que
heu d’aclarir i que passéssim a un altre punt, perquè això no està al pressupost.
La senyora Carme García diu que sí que i és. Hi ha l’hort ecològic al
pressupost. Sí hi ha l’hort ecològic al pressupost i la meva pregunta és si
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desapareixerà del pressupost l’hort ecosocial.
El senyor Pere Malondra exposa que l’hort ecosocial tal i com ho tenia plantejat
desapareix del pressupost perquè no pot ser d’una altra manera.
La senyora Carme García manifesta que de l’ajuda al domicili els capvespres el
nostre partit hi està totalment d’acord, faltaria, la meva pregunta és, han
augmentat els casos d’ajuda a domicili? O n’heu reduït del matí per anar a
l’hora del capvespre? És un dels dubtes que tinc, ja que no hem tingut
informació d’aquesta.
El senyor Pere Malondra diu que si el batle li permet, agafant les seves
paraules, que si no el ple no acabarà mai, jo em centraria al pressupost. Pot ser
és una pregunta que pots fer al pròxim plenari ordinari, perquè si es toquen
temes que no són del plenari no acabarem mai.
La senyora Carme García diu que li pareix bé. Només dir respecte al
pressupost que per exemple del tema de les fires, quan t’has referit als
projectes, que entrava el projecte del llum, que la quantitat de doblers que jo
havia gastat a la fira havíem fet tot el que era el projecte elèctric de llums que
estava sense fer. Sí que és veritat que el de la Fira d’Abril no l’hem fet ara
perquè no en quedava d’altra, perquè és una fira nova, però vos vull recordar
que la Fira de la Sípia es va fer set o vuit edicions governant voltros i que no hi
havia aquest projecte fet. I evidentment, nosaltres el vam haver de fer perquè jo
em vaig assabentar l’any passat que no hi havia aquest projecte de llum. Però
bono, anecdòtic, i sí és normal que la poguéssiu reduir ara, perquè aquests
projectes de llum estaven fets i abans no ho teníem. Em sap greu que l’hort
ecosocial desapareixi.
El senyor batle dona la paraula a la portaveu del Partit Popular.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que està un poc confusa, perquè fa una
hora que estam parlant del pressupost de l’any 2015 i jo crec que el punt de
l’ordre del dia és el pressupost de l’any 2016 i crec que és el que hem
d’afrontar. Per altra banda, abans d’entrar amb el tema del pressupost jo volia
dir al senyor Malondra que retiri una afirmació que acaba de fer, que ha dit que
el servei psicopedagògic el volíem llevar. I amb això a mi m’agradaria que ho
retiràs, perquè aquesta afirmació no la pot fer.
El senyor Pere Malondra exposa que no la retira de cap manera l’afirmació.
La senyora Coloma Terrasa diu que com que no? Tu has dit que nosaltres
volíem retirar el servei psicopedagògic.
El senyor Pere Malondra diu que no retira l’afirmació sinó que és referma en
l’afirmació.
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La senyora Coloma Terrasa diu que idò molt malament, perquè t’he de dir que
el servei psicopedagògic estava pendent d’informe, i aquí hi ha el secretari.
Estava pendent d’informe per veure si entrava dins la competència pròpia o
impròpia. Per tant, al moment en el qual es va fer el pressupost 2015, com ara
avui estam pendent d’aprovar el pressupost 2016, hi havia unes previsions
pendents d’informe per veure si era competència pròpia o impròpia.
Evidentment, no era la nostra voluntat en cap moment eliminar aquest servei.
Vull que quedi clar. Per tant, així com voltros heu pogut en aquest moment
dotar unes partides per posar en marxa durant aquest impàs des del mes de
maig fins avui per crear nous serveis, per tant, fent una modificació de crèdit es
podia esmenar si els informes eren favorables. Per tant, Pere, no facis aquesta
afirmació perquè no estàs dins la nostra pell. I això m’agradaria que quedàs
clar. Només és un incís.
El senyor Pere Malondra diu que ell no fa res més que interpretar els
pressuposts 2015 que vosaltres ens vareu presentar, i al seu moment, a més a
més, ho vaig demanar. I fins i tot, record que en aquell moment, Coloma, et
vaig dir que el més lògic, per manifestar la voluntat de l’equip de govern
d’aleshores de seguir amb el servei, és que la partida estigui completa per tot
l’any. Si no heu de donar aquest servei entenc que agafeu aquests doblers per
emprar per una altra cosa. Ara, que me diguis, jo faig el pressupost tenint la
intenció de seguir donant aquest servei i que voltros al pressupost no estigui
previst una dotació econòmica fins a finals d’any, jo l’únic que faig, i ho torn a
repetir, sense saber quina intenció teníeu, per jo era una molt mala decisió no
dotar aquesta partida i sols tenir-la coberta fins el mes de juny i no tenir previst
el següent curs escolar. Això és la interpretació que jo vaig fer dels pressuposts
que vosaltres vareu presentar.
La senyora Coloma Terrasa exposa que no vol parlar més del pressupost 2015,
simplement deman que retiri aquesta afirmació, perquè no és correcta. No és
correcta. Estava pendent d’informe. Per tant, si no la vols retirar demostres el
teu talant democràtic. Perquè nosaltres a les actes consta que teníem voluntat
de continuar i de donar continuïtat. Per altra banda, si ens centram amb el
pressupost d’enguany hem de dir que, evidentment, no és el pressupost que
hagués fet el Partit Popular. El respectam moltíssim. Ja d’entrada li dic que no
ho votarem en contra. Hi ha aspectes, com per exemple el punt número 4 com
per exemple aquesta creació de dues places de personal eventual, que ara no
és el cas, i que tampoc no entrarem en partida per partida a analitzar en
absolut. Assumim la nostra part amb el tema que les execucions del pressupost
al cent per cent no van ser les que havien d’haver estat, però també agraeixo a
la regidora, que també faci l’afirmació que un 100 per 100 del pressupost és
molt complicat i molt difícil. Per tant també li agraïm aquesta puntualització.
També veiem al pressupost que és veritat que hi ha hagut una minva
d’aportacions als patronats, als consorcis, etc. També entenem que aquesta
minva ve donada per la baixada d’imposts que es va acordar a l’octubre de
l’any 2014, tant per 2015 com per 2016, i dels quals ja s’han pogut beneficiar
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els nostres ciutadans. Entenem que tot això afecta. A partir d’aquí li volem dir al
batle que noltros el que volem és no posar pals a ses rodes. El que volem és
que el pressupost es comenci a executar el més prest possible. Durant quatre
anys hem hagut de sofrir la impugnació dels pressuposts. Jo crec que això no
s’ho mereixen els ciutadans i que per responsabilitat li donarem un vot de
confiança. Volem que es comenci a executar el més prest possible i després, al
llarg de l’execució del pressupost durant l’exercici nosaltres estam aquí per fer
la nostra tasca d’oposició i veure les necessitats. És veritat que hi haurà
modificacions de crèdit. Clar que n’hi haurà. N’hi haurà, n’hi ha hagut sempre. I
ho entenem i ho respectam molt. I si trobam i consideram que són necessàries
també els hi donarem el nostre suport. També li dic que d’entrada no hi
votarem en contra, però com hi ha certs aspectes que nosaltres entenem que
podem discutir i després discutirem al punt número quatre li dic que no li podem
donar el suport que nosaltres voldríem però sí un marge de confiança. Res
més.
La senyora Joana Maria Bennasar diu que respecte al que la senyora Terrasa
es referia de les aportacions als patronats, com el d’esports, ràdio, biblioteca...
el que disminueix bastant és el d’esports. Però també com a conseqüència del
que dit fins ara. Per exemple, el Patronat d’Esports l’aportació de l’Ajuntament
enguany és de 717160 euros. Però per exemple a l’any 2012 era de 834 mil i
se’n varen deixar de gastar 191 mil euros. L’any 2013 era de 991200 euros i
se’n varen deixar de gastar 189 mil euros. Els pressuposts que presentam
enguany simplement llevam el que realment no es fa, perquè jo no vull dir que
es gastàs en pipes, sinó que no es gastava perquè es devia trobar que no era
necessari. Però clar, nosaltres ho llevam d’aquí per poder fer altres coses,
perquè sí es gasti i sí s’executi i per així poder arribar al 90 i pico per cent
d’execució del pressupost i no ens passi això. Baixa tot com a conseqüència de
la llei de la Despesa, de no fer-se el 100 per 100 del pressupost. Ja no xerram
de fer un 90, però d’inversions, per exemple, a l’any 2012 es fan un 35 per cent
de les inversions pressupostades. És molt més llarga la llista del que no està fet
que del que està fet. A l’any 2013 el mateix, baixam al 32 per cent d’execució
de les inversions pressupostades. I l’any 2014 es recupera una mica, arribam al
55 per cent d’execució. Per tant, això fa molt mal. Si nosaltres ara tinguéssim, o
l’Ajuntament d’Alcúdia ara tingués aquests 5 milions 885 mil euros per poder
gastar totes les àrees podrien tenir una mica més de pressupost i fer molta més
inversió que és el que voldríem. T’agraeixo que no ens impugneu aquests
pressuposts, i ho agraeixo de veritat, perquè la idea és aprovar-los avui, a inicis
de desembre perquè pel mes de gener puguin estar en vigor i així començar la
licitació de la depuradora. Les modificacions de crèdit és veritat que existeixen
per si una cosa no es pot fer o per si es veu que no s’ha de fer o es troba que
s’ha de fer una altra, per això estan. Per a que no quedin romanents. Si tu
trobes que una cosa no s’ha de fer o no es pot fer pel que sigui, per a poder fer
una altra cosa, per a que els doblers no quedin al banc, perquè els doblers
quedin al carrer. El que succeeix és que si queda una partida sense gastar-se
s’acumulen al banc i nosaltres el que volem és que estiguin al carrer. I res més,
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donar les gràcies per la no impugnació, per a començar aviat amb la licitació de
la depuradora.
La senyora Coloma Terrasa diu que ells no han parlat mai d’impugnació i que
creu que seria la primera vegada que passa.
La senyora Joana Maria Bennasar diu que ja sé que aquests darrers quatre
anys ha passat.
La senyora Coloma Terrasa diu que si li deixa acabar la seva exposició
contestaré a la senyora Joana Maria Bennasar. No importa em torni a repetir
tota la llista, jo ja li he dit que assumíem la nostra part de responsabilitat.
La senyora Joana Maria Bennasar manifesta que entendrà la senyora Terrasa
que ha d’informar a la gent que ens escolta.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que ja ho ha dit dues vegades i que ho
hem entès a la primera, no importa ens ho torni a repetir.
La senyora Joana Maria Bennasar diu que ho repetirà ara i tots els plens als
quals sigui necessari dir el perquè hem de baixar les partides, perquè la gent
ha de saber perquè tenim el pressupost que tenim.
La senyora Coloma Terrasa demana al batle si té o no té la paraula, perquè
sinó no em podré expressar.
El senyor batle dona la paraula a la senyora Terrasa.
La senyora Coloma Terrasa exposa que li repeteix que és difícil, i vostè
mateixa ho ha dit, dur un pressupost al cent per cent d’execució. Per exemple
vostè era en una anterior legislatura regidora d’hisenda i el pressupost del
clavegueram de sa Marina el varem veure circular per no sé quants
pressuposts i no es va executar. I ara mateix s’està executant. Vull dir que
tampoc no ens hem d’escarrufar. Va passar que a l’any 2011 amb la crisi
nosaltres varem prioritzar i a l’any 2012 va sortir la llei de despesa i això
condiciona i si li afegeixen el demés això ha condicionat l’actuació. Vostè haurà
notat la diferència de governar ara a governar abans, fa vuit anys. Han canviat
molt les coses i nosaltres ens vam haver d’adaptar. Abans aquestes coses
quan no s’executava al 100 per 100 el pressupost es podia imputar al
pressupost de l’any següent, però avui no és així. I a nosaltres ens va agafar, i
ho he de dir així, ens va agafar amb els calçons desfets. A l’any 2012 que
s’aprovàs una llei que et deia que hi havia una limitació i que les coses ja no
serien com abans, tot això a nosaltres ens va agafar amb aquest impàs. I la
devolució de l’IVA, per exemple, també era un tema que estàvem treballant al
mes de maig. I que, qualsevol consistori, fos el que fos, ho havia d’assumir. I el
senyor Malondra ho posa com una cosa com si fos una cosa forçada que hem
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hagut de fer noltros. I no, fos qui fos el que governàs hagués hagut d’assumir el
tema de l’IVA. Qualsevol equip de govern ho hagués hagut d’assumir, amb les
dificultats que això du, d’haver d’escurar el pressupost 2015 per poder treure
aquests doblers. En aquells moments es va prioritzar el pagament d’un deute
que hi havia, era deixar l’Ajuntament sense el pagament de cap préstec. Avui
per avui no n’hem de fer cap perquè no és necessari i a més, estam a zero de
deute amb els bancs. Això també és important. Però bé, les circumstàncies van
ser molt dures, aquests darrers quatre anys han estat molt difícils, però al final
bé, vostès van arribar, i s’han pogut posar a executar totes aquestes obres que
ha anomenat el batle, que jo crec que són bones pel poble. Es van deixar tot
una sèrie de temes amb tots els permisos i totes les tramitacions que han
permès que aquest nou equip de govern posi en marxa tot aquest llistat que ha
dit el batle: l’aparcament de la Victòria, el clavegueram de sa Marina, ara els
ponts que s’arreglaran per part del ministeri. També ja teníem conveniat el
tema de la reforma del passeig Marítim del port d’Alcúdia. Jo crec que tot això
és positiu pel poble. Venc a dir, alguna cosa es va fer bé. A partir d’aquí dir-los
que tenim confiança amb aquest pressupost i dir-los que ens tenen al seu
costat per allò que necessitin i que sempre, en aquest sentit, en sentit positiu, i
de collaboració. Moltes gràcies.
La senyora Joana Maria Bennasar diu que només vol fer dues anotacions. Dir
que ho he repetit i ho repetiré les vegades que faci falta, perquè molta gent ens
demana perquè no feis això i perquè no feis això altra. Sabem que hi ha els 40
milions al banc. Jo ho repetiré al ple i a tots els que faci falta perquè la gent
entengui com és la situació actual. Jo entenc que varen ser quatre anys difícils i
que van canviar les regles del joc quan vosaltres éreu aquí però s’ha de saber
espavillar-se i adaptar-se a les noves regles del joc, que en aquest cas va ser
la regla de la despesa. El que no pot ser és que et donin unes regles de joc, i el
primer any ho puc entendre que sigui complicat adaptar-se, però al segon i al
tercer? Clar, el que fèiem era al 2012, per exemple, deixam de gastar 4 milions
285 mil euros del pressupost, però és que a l’any següent, 2013, hi ha partides
en les quals no s’ha gastat ni la meitat i el seu pressupost augmenta. Per tant
sobra el que va sobrar l’any passat més l’afegit que hi hem fet. Jo puc entendre
i som comprensiva fins un punt, però és que arriba un moment. I després l’IVA
ha estat no difícil sinó molt difícil poder trobar aquests 700 mil euros per a
poder fer la modificació d’IVA que EMSA necessita, però que ho hem fet i que
m’hagués agradat ja que voltros vareu fer el pressupost i no ho vareu tenir en
compte al seu moment, que almenys haguéssiu aprovat això enlloc d’abstenirvos.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que no ho podien preveure, ja que va
entrar l’any següent, i per tant.
La senyora Joana Maria Bennasar diu que bé, però que per responsabilitat d’un
pressupost que heu aprovat vosaltres i que la llei va canviar pel desembre i
aquest pressupost es va dur pel novembre el mínim era amb aquestes
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circumstàncies aprovar una de les modificacions de crèdit que es va fer el ple
passat, ja com a responsabilitat d’un pressupost que elaborareu voltros. Res
més.
La senyora Coloma Terrasa demana a la senyora Bennasar: si canvia la llei
d’aquí a un mes què farà?
La senyora Bennasar diu que li pot assegurar que si l’any que ve es fa una
modificació de crèdit per una cosa que jo he aprovat la recolzaré. Si em canvia
la llei la compliré, no hem queda més remei que respectar les regles de joc.
La senyora Terrasa diu que la complirà quan toqui. Per això hi fèiem feina i per
això qualsevol equip de govern ho havia de fer.
La senyora Bennasar diu que es refereix a que tu a la modificació de crèdit que
férem per arreglar aquest problema, que tu no el podies tenir previst perquè va
ser posterior a l’aprovació del teu pressupost, només dic que el mes passat,
que vam intentar arreglar aquest pressupost, perquè l’Empresa Municipal de
Serveis no tanqui amb dèficit, vos vareu abstenir. Jo només deman que per
responsabilitat ho haguéssiu aprovat. Vos vareu abstenir, jo vos vaig sentir,
érem aquí. Per tant a l’acta, que avui l’has aprovada, està escrit. Només dic
això, que s’ha d’actuar amb responsabilitat.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que pot ser parlen de coses diferents. La
senyora Joana Maria no diu respecte a la modificació de crèdit que hi va haver
el més passat, no diu de fa un any o dos, sinó a la modificació de crèdit del mes
passat, que es va fer la modificació de crèdit per a poder pagar aquest IVA. I el
que ella diu, si no ho he entès malament, és que ja que era un pressupost
vostro, almenys per responsabilitat aprovar la modificació, perquè éreu
vosaltres qui havíeu fet el pressupost. No abstenir-vos. Només diu això, no hi
ha altre retret o qüestió.
La senyora Coloma Terrasa exposa que segurament hi havia més coses en el
punt, no només aquella.
La senyora Joana Maria Bennasar diu que era un punt únic. No hi havia res
més.
La senyora Coloma Terrasa exposa que s’abstingueren perquè no estaven
d’acord amb les partides que s’havien llevat, i per això ens vam abstenir. Però
de totes maneres vos passa el mateix que a nosaltres. Teniu 40 milions d’euros
al banc i no els podeu invertir, i això és molt trist, és molt dur i també ho viviu.
Voltros dèieu que nosaltres no els gastàvem perquè no ens donava la gana i
evidentment vosaltres continuau amb la mateixa dinàmica. Venc a dir, no es
poden gastar.
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El senyor batle diu que no és seguir la mateixa dinàmica.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que sí, una part, una part perquè
l’Ajuntament d’Alcúdia va fer una reclamació davant el govern demanant que
s’obrís una via. I gràcies a Déu fa dos anys s’han obert vies, s’han pogut fer
inversions sostenibles, però evidentment hi ha 40 milions d’euros al banc i tots
ens seguim lamentant que aquests doblers no es poden gastar.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que idò haurem de mirar quin partit és
que ha aprovat això. Haurem de mirar meam quin partit és que ha fet aquesta
norma tan fabulosa.
La senyora Terrasa exposa que s’haurà de mirar també qui ho ha començat a
desbloquejar a poc a poc.
El senyor batle dona la paraula al senyor Malondra per a que contesti el que ha
demanat la senyora Coloma Terrasa.
El senyor Pere Malondra exposa que no sap si es referia a ells quan parlava
d’impugnar els pressuposts, si era al PSOE quan el seu grup era a l’oposició.
La senyora Terrasa diu que no es refereix a ningú, diu que sols exposa el que
el seu grup no farà, no em refereixo a ningú.
El senyor Malondra diu que ha paregut que es referia a ells i que recorda que el
seu grup no ha impugnat mai els pressuposts, el que vam fer són allegacions. I
record que això no endarrereix l’execució del pressupost, perquè s’obri un
termini i tant un ciutadà del carrer com nosaltres quan estàvem a l’oposició
estam obligats a dir el que trobàvem que no estava bé. I a més, et recordo
Coloma alguna cosa, alguna d’aquestes allegacions vau estar obligats a
acceptar-les, perquè no eren correctes. El que jo crec que hauria de fer és
donar-nos l’enhorabona fer una bona oposició que vos varem fer veure que hi
havia coses que no estaven bé. Això està clar.
La senyora Coloma Terrasa exposa que no es va acceptar cap allegació.
Només dic el que nosaltres no farem.
El senyor Pere Malondra manifesta que sí, i que crec que era el primer
pressupost aprovat per voltros. Idò està aclarit, i com a mi em va tocar estar
quatre anys a l’oposició i discutir cada any els pressuposts et diré més. A jo em
pareix mentida que no vos doneu compte que la situació que estam patint ara
està provocada per voltros. I l’únic que demanàvem era...
Des dels bancs de l’oposició varis regidors diuen que no.
El senyor Pere Malondra diu que és així, i si no vos n’adonau és senyal que
durant quatre anys no vos heu assabentat de res. L’únic que vos demanàvem,
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no altra cosa, l’únic que vos demanàvem noltros era que executéssiu el
pressupost que vosaltres aprovéssiu. Com a mínim al 70 per cent, no al 30 per
cent com fèieu.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que per acabar aquest tema sí que vull
agrair el talant de la senyora Coloma Terrasa, que ha dit que la seva idea no
era posar pals dins les rodes. Em pareix correcte. Agraeixo que no es voti en
contra. També entenc que no es pot votar a favor perquè quan un està a
l’oposició sempre hi ha discrepàncies i ho entenc perfectament. Ara si voleu me
deixau xerrar un momentet a jo. No passa res. Ho entenc. Agraeixo que no es
voti en contra, que ens deixeu fer la feina i ja veurem meam allà on arribam.
Per tant si vos pareix bé podem passar a votació.
La senyora Coloma Terrasa agraeix les paraules del batle.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 11 vots a favor ( 6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia) i 5 abstencions
(4 PP + 1 Unió per Alcúdia), acorden aprovar la proposta d’acord abans
descrita, amb els acords que hi són proposats.
3. Examen i aprovació proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit
8/2015.
Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 26 de novembre de
2015, la qual diu:
“RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 8/2015
Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentada a l’aprovació del Ple, amb un import de
2.837,78 euros.
Vist l’informe emès per la interventora, de data 26 de novembre de 2015.
PROPÒS:
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentada a l’aprovació del Ple, amb un import de
2.837,78 euros i , que s’adjunten com a annex.
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent.
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Tercer.-Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient
corresponent, prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se als
interessats.”
INTERVENCIONS:
No es produeixen 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.
4. Examen i aprovació proposta modificació catàleg llocs de treballs.
Es presenta proposta de batlia de data 25 de novembre de 2015, la qual diu:
“D’acord amb l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL), correspon a l’Ajuntament aprovar anualment, a
través del pressupost, la plantilla, que ha de comprendre tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
La determinació del nombre, característiques i retribucions del personal
eventual de l’Ajuntament correspon a aquest ple, al començament del seu
mandat o amb ocasió de l’aprovació dels pressuposts anuals, sense que el
nombre de llocs de feina pugui excedir de dos.
Segons l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP), és personal eventual el que, en virtut de nomenament
i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament
qualificades com de confiança o assessorament, essent retribuït amb càrrec als
crèdits pressupostaris consignats per aquest fi.
L’article 74 de l’EBEP disposa que la relació de llocs de treball o instrument
organitzatiu equivalent és l’eina mitjançant la qual es realitza l’ordenació del
personal d’acord amb les necessitats dels serveis i es precisen els requisits per
a l’exercici dels diferents llocs.
La coordinació de les àrees municipals de Batlia, Fires i Mercats, i Comerç i
Festes; la supressió del lloc de treball de delineant amb CODI 2141; la creació
d’un lloc de treball de inspector d’obres i activitats; i la creació d’un lloc treball
de tècnic d’administració general ja prevista a la vigent plantilla pressupostària
motiven una modificació puntual del Catàleg de llocs de feina de l’Ajuntament.
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La present proposta ha estat objecte de negociació a la Mesa General
celebrada en data 27 de novembre de 2015.
En atenció a les atribucions que l’article 22.2.i) de la LRBRL confereix a aquest
Ple, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar puntualment el Catàleg de Llocs de Feina de l’Ajuntament
d’Alcúdia mitjançant la creació dels següents llocs de feina:

1. Denominació del lloc de feina: ...................... Secretaria de Batlia
Codi:.........................................................................1200
Tipus de relació :.......................................................personal eventual
Forma de provisió:.....................................................lliure designació
Dedicació: .................................................................jornada parcial (66%)
Retribucions:..............................................................15.956,19 € anuals bruts
Grup d’adscripció.......................................................C1
Titulació exigida: .......................................................Tècnic Administració (FPII)
Atribucions: responsable de protocol, comunicació i secretaria de la Batlia
2. Denominació del lloc de feina:Collaborador amb les regidories de les Àrees
de Fires i Mercats, i Comerç i Festes
Codi:.........................................................................1201
Tipus de relació :.......................................................personal eventual
Forma de provisió:.....................................................lliure designació
Dedicació: ..........................................jornada completa amb dedicació exclusiva
Retribucions:.............................................................24.176,04 € anuals bruts
Titulació exigida: ........................Tècnic Superior Administració i Finances (FPII)
Atribucions: responsable i collaborador amb les regidories de les Àrees de
Fires i Mercats, i Comerç i Festes
3. Denominació del lloc de feina..........................Tècnic d’Administració
General.
Codi: ...........................................................................2103
Tipus de relació :............................................funcionarial
Escala: ...........................................................Administració general.
Subescala: .....................................................Tècnica
Grup:........................................................................... A1
Nivell de complement de destinació assignat: ........... 25
Complement específic:..................................13.834,80 €
Responsabilitats generals i treballs més significatius: les descrites en el lloc de
treball identificat amb el codi 2100.
4. Denominació del lloc de feina....................Inspector d’Obres i Activitats
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Codi: ...........................................................................2141
Tipus de relació :............................................funcionarial
Escala: ...........................................................Administració especial
Subescala:......................................................Serveis especials
Clase:..............................................................Comeses especials
Especialitat..................................................Zelador inspector d’obres i activitats
Grup:........................................................................... C1
Nivell de complement de destinació assignat: ........... 16
Complement específic:..................................2.649,67 €
Responsabilitats generals i treballs més significatius:
- Assistència a l’Arquitecte Tècnic del departament de Disciplina Urbanística en
les seves funcions d’inspecció i de qualsevol altre pròpia del departament.
- Assistència a l’Enginyer del departament d’Activitats en les seves funcions
d’inspecció i de qualsevol altre pròpia del departament.
- Realització de la funció inspectora en obres i activitats clandestines, realitzant
mesuraments, aixecament de croquis, fotografies i, aixecant acta d’inspecció al
respecte.
- Realització de la funció inspectora en obres amb llicència atorgada o
comunicació prèvia presentada, comprovant que aquestes s’ajusten en allò
autoritzat o comunicat. Aixecant, en el seu cas, acta d’inspecció.
- Realització de la funció inspectora en relació a denúncies presentades o baix
sol•licitud qualsevol tècnic del departament d’urbanisme.
- Realització de tasques d’oficina i d’altres assignats baix la supervisió i
directrius dels seus superiors.
- Qualsevol altre treball propi de la seva categoria i del departament
d’urbanisme.
- Expedients d’ordre d’execució
SEGON.- Modificar puntualment el Catàleg de Llocs de Feina de l’Ajuntament
d’Alcúdia mitjançant la supressió del lloc de feina de delineant, grup C1 i amb
CODI 2141.
TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit explica breument la proposta i que la mateixa ha estat sotmesa i
informada per a la mesa general de negociació.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que tots els regidors tenen l’escrit. Aquí hi
ha varis temes, un és el personal de confiança que la llei ho preveu i faig ús del
que diu la llei. Contestant anteriorment a la senyora García ja he explicat el
motiu. Llavors l’altra és la denominació dels llocs de feina que ha quedat clar el
que ha dit el secretari d’adequació del catàleg, un lloc que hi havia que el que
fem és que l’adaptam a les funcions que té. I com a darrer tema hi havia el fet
d’adaptar que coincideixi el pressupost amb el catàleg de llocs de feina, perquè

27

Ajuntament d’Alcúdia
Secretaria
Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

al pressupost hi havia una partida i a la taula no constaven aquestes dades i el
que fem és unificar-ho. Hi ha intervencions?
La senyora Josefina Linares exposa que el seu grup està d’acord amb la
proposta del tècnic d’administració general i amb l’inspector d’obres i activitats.
Ara el que no entenem és aquestes dues persones de confiança, vull dir, que
seran ficades i contractades a dit. Teniu dos regidors més governant, teniu una
exclusivitat més, i encara necessitau dues persones més? A més a més
contractades a dit! Això vol dir que ho paguen els ciutadans, tots els ciutadans
paguen aquestes persones. Ja sabem que és legal, ningú ho discuteix si és
legal o no és legal. Però per nosaltres no és ètic. El batle també ha comentat
que hi ha una allota que hi havia a batlia que hi estava de forma irregular.
Nosaltres quan varem entrar ja hi era aquesta persona. Això volem que quedi
clar. Després, dues persones que faran feina en aquest ajuntament,
contractades a dit, una a l’àrea de festes i mercats i a fires i comerç, i trobam
que aquestes àrees ja tenen el seu regidor en aquestes àrees i ens agradaria
saber què significa això. Vos falta gent que pensi per voltros? O simplement
voleu fer favoritisme a dues persones? A dues persones que pagaran els
ciutadans perquè això és una empresa pública no és una empresa privada. Vull
dir que nosaltres, com a Partit Popular, ho trobam una despesa innecessària on
es collocaran dos treballadors a dit pagats pel poble. Aquesta despesa puja a
40 mil euros anuals i trop que es podrien haver destinat a altres despeses,
com per exemple, a contractar un funcionari per a que el Casal de Can Joanet
no estigui tancat. Per exemple. També volia dir que amb tot el període de
democràcia d’aquest Ajuntament no s’havia contractat mai dues persones de
confiança. Confiàvem a més amb la responsabilitat dels regidors que teniu. Jo
trop que ja hi ha regidors abastament a l’equip de govern d’aquest Ajuntament i
per tant no estam d’acord i per això el nostre vot serà que no.
El senyor batle diu que li pareix bé l’explicació. El que passa és que lògicament
no la puc compartir. En primer lloc, podem parlar del valor. Efectivament són 40
mil euros. Però he de recordar que de subvencions perdudes... si tu mirassis
les subvencions que heu perdudes per no saber tramitar les coses. Si
haguéssiu tingut pot ser persones de confiança que en sapiguessin això pot ser
no vos hagués passat. I això ho multiplicaria per tres o quatre. En quant a que
el poble d’Alcúdia està pagant... bé jo callaré i quan vosaltres deixeu de xerrar
ja continuaré. Heu acabat de xerrar? Com que xerràveu i a mi m’agrada que
m’escoltin, perquè jo escolt i m’agrada que m’escoltin almenys per educació.
Quan xerram que hi haurà dues persones més aquí i que això ho paga el poble
d’Alcúdia, lògicament que ho paga el poble d’Alcúdia. Però el poble també
pagava regidors que no en fotien ni brot, que se n’anaven per aquí i per allà i
que no feien la seva feina, i que no gestionaven, no gestionaven ni tan sols el
50 per cent del seu pressupost. És a dir, ja m’explicaràs que és més barat, gent
que fa feina i cobra, o gent que cobra i no fa feina. I si vols exemples podem
entrar amb els exemples. Per tant, això és una situació perfectament legal, és
una situació que la llei l’empara i voltros si no ho heu fet abans és perquè no
n’heu sabut: Si ho haguéssiu sabut ho haguéssiu fet. El problema és que com
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que no vos assabentàveu, no sabeu la normativa, no sabeu ferir als llocs,...
Continuaré callant... puc? Jo m’aturaré quan xerrau. Normalment quan un xerra
jo me solc callar i almenys per educació. Per tant demanaria el mateix respecte
que tinc jo es tingui amb mi. Perfecte. En conseqüència, si això és
perfectament correcte, si això és legal, si això estalvia uns doblers al poble. I
estalvia perquè no podem agafar cap funcionari. Has dit una barbaritat fa dos
minuts que pareix mentida que siguis tu qui la diguis. Tu dius, perquè no
contractau un altre funcionari? Primer crea la plaça i llavors ja el contractaràs. I
vosaltres heu tingut temps de sobra. I clar, que passa, com que no podíeu
gestionar perquè no heu gestionat ni el 50 per cent del pressupost lògicament
si no sabíeu què havíeu de fer vos sobrava gent. Però noltros com que fem
molta feina ens falta gent. I aquí està la diferència, que nosaltres hem fet 17
obres en sis mesos i voltros encara “no se os ve el pelo”. Si no basta veure els
dies que veniu per aquí. Per tant, jo crec que està més que justificat aquesta
qüestió.
La senyora Josefina Linares demana al batle si pot contestar.
El senyor batle li respon que “por supuesto”.
La senyora Josefina Linares manifesta que quan el batle diu que nosaltres no
ho férem, nosaltres no varem tancar mai el casal Can Joanet. Mai es va tancar.
Després sempre estàs xerrant d’una subvenció que varem perdre. Hem de
xerrar de totes les subvencions que vareu perdre abans dels anys que
nosaltres entràrem? Totes les que es van perdre els 12 anys anteriors a
nosaltres, de totes les que vareu perdre voltros? Perquè si hem de tornar en
rere sempre que xerram en podem xerrar.
El senyor batle exposa que clar que n’hem de xerrar, és que n’hem de xerrar.
Quan xerram de doblers hem de xerrar del que heu perdut i del que heu tirat.
D’això hem de xerrar, evidentment. Perquè vosaltres xerrau de 40 mil euros de
gent que farà feina, i nosaltres no voleu xerrar dels doblers que heu perdut.
D’això hem de parlar.
La senyora Josefina Linares demana si d’això hem de xerrar, me deixes acabar
l’exposició?.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que sí, per suposat, però parles amb el ple,
parles amb la Coloma, i no sé si parles amb el ple o parles amb la teva
veïnada.
La senyora Josefina Linares exposa que després diu que aquí teníem regidors
que no feien res. Estam a les mateixes. Tens regidors i has de posar un
collaborador per a que faci la seva feina. És que aquí pagam el doble.
Nosaltres pagàvem un i deis que no feien feina i bé, en pagàvem un, però és
que ara pagam igualment un i un collaborador.
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El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que el problema és si la feina es fa.
La senyora Josefina Linares diu que nosaltres també la fèiem a la feina.
El senyor batle manifesta que basta veure-ho. Si no heu gestionat el cinquanta
per cent del pressupost que teníeu en les mans, ja me diràs quina feinada.
La senyora Josefina Linares exposa que en primera tenir un vot de confiança,
anem a veure què gestionareu voltros. Amb dos regidors més, una exclusivitat
més i dos treballadors a dit més. O sigui que hi ha cinc persones més. Trop que
almenys els 75 per cent voltros l’heu de poder treure amb cinc persones més
fent feina. Això en primera. Després heu dit que si els treballadors socials, que
si noltros no podem contractar funcionaris, no podem fer el que sigui, val, però
és que estau contractant un collaborador de fires i mercats. Me diguessis és
que estam contractant un inspector d’obres o una treballadora social et diria
que d’acord, però estau contractant un collaborador, de dues àrees on hi ha
una regidora a cada àrea i després un secretari de batlia. Quants n’hi ha allà de
treballadors de secretaris de batlia? Jo vull que m’ho tornis a explicar.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que clar que t’ho puc explicar, és que t’ho
vull explicar, t’ho he d’explicar. El problema és que per molt que t’ho expliqui no
ho entendràs, no perquè no ho entenguis, sinó perquè no ho vols entendre,
perquè tu ho entens perfectament. Aquest és el gran problema. Ho entens, ho
saps, però el teu paper que has de fer avui és aquest paper i jo ho respect, sé
que has de fer aquest paper. Has de fer aquest paper de persona que no ho
sap, però ho saps perfectament. Mira, tu estàs dient una regidora. Aquesta
regidora que tenim a fires i comerç no té dedicació exclusiva com tenies tu, per
exemple, aquesta persona no la té. Nosaltres el que volem és revitalitzar el
comerç. Tu mira el que es farà enguany al desembre, mira com està el comerç i
mira com estava abans. Això és el que has de mirar. Tu has de mirar el que es
fa, no has de mirar el que es deixa de fer. Això és el gran problema. Perquè no
és el mateix tenir un projecte damunt la taula, o dins un calaix, i no executar.
No és el mateix que executar. Nosaltres és veritat que som més. Som més
perquè hem incorporat més gent a fer feina, més regidors. Però tu saps que
dels teus, del vostre equip, hi havia regidors que venien un pic cada 15 dies
aquí. Tu ho saps. I tu saps també que hi havia regidors que ni s’assabentaven i
anaven a alguna reunió de personal i si els hi demanaven res deien jo venc
aquí perquè m’han dit que vengui, però no sé que he de fer. Sinó parla amb el
departament de personal i t’ho dirà. Per tant, nosaltres el que volem fer és que
això funcioni. I m’estranya que poseu pegues en això quan acabau de dir que
no posareu pals a les rodes. Idò a les primeres de canvi posau pals a les rodes.
Per tant, això està perfectament justificat i com que ho entens perfectament
crec que sobren més paraules.
La senyora Josefina Linares manifesta que el batle té els seus arguments i que
nosaltres tenim els nostres.

30

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

El senyor batle diu que respecta els seus arguments.
La senyora Josefina Linares diu que trop que és un favoritisme cap a dues
persones que ficareu a dit, que ho pagarà el poble, perquè ho pagarà el poble,
i... ja en podeu fer més de feina.
El senyor batle exposa que el poble pagava el vostre treball abans.
La senyora Josefina Linares diu que troba que això són calumnies si un ha dit o
ha deixat de dir, si ha fet o ha deixat de fer. Vull dir, noltros no vos controlam
quins dies veniu o quins dies deixau de venir. Vull tenir un vot de confiança de
com feis la vostra feina, com vulgueu. Està claríssim.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que a ell li estranya molt, i me sap greu
haver de dir aquestes coses, però és que m’estranya molt que me xerris de
favoritismes i de dit quan voltros a segons qui i inclús familiars o amics els hi
donàveu 300 euros per dur una agenda, que eren vint i pico de mil euros cada
any. No me facis xerrar més perquè t’ofendré i no ho vull fer, vull ser
respectuós. Donàveu 300 euros a determinades persones a dit de productivitat,
a sis persones, perquè vos duguessin l’agenda. Mira tu. Si noltros hem de
menester algú, a voltros perquè vos duguin una agenda, que és apuntar
l’horari, per apuntar l’horari de la consulta que teniu, donàveu 300 euros cada
mes. Per tant, no em facis demagògia. Sigues pràctica i no em facis
demagògia. Voltros tiràveu 28 mil euros només perquè una persona digués
demà tens una reunió a les deu, o passat demà a les onze. Per tant, Fina,
sigues un poc seriosa.
La senyora Josefina Linares exposa que en primera això és mentida. No era
per agafar una cosa o agafar l’altra, feien molta més feina que agafar una cita o
l’altra. I en segona ja hi eren aquestes productivitats quan nosaltres entràrem.
Els regidors tenien secretaris amb tres-cents euros.
El senyor batle diu que no. Aquests tres-cents euros són, segons l’informe que
hi ha, per dur les agendes. I sinó el pròxim ple t’ho duré.
La senyora Josefina Linares diu que al pròxim ple te’ls duré, i ja hi eren
aquestes productivitats de tres-cents euros per agenda ja hi eren quan jo vaig
entrar.
El senyor batle demana quan hi eren?
La senyora Linares diu que hi eren quan jo vaig entrar.
La senyora Joana Maria Bennasar manifesta que no sap si n’hi havia sis o no,
però be, si es gastaven 29 mil per les agendes i ara en gastam 40 mil amb
dues persones més realment el cost... saps.
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El senyor batle, Antoni Mir, exposa que si en llevam 28 per dur agendes,
perquè vos apuntin s’hora, perquè voltros no sou capaços de saber l’hora d’una
reunió i llavors heu de criticar el demés.... “ya te vale”.
La senyora Josefina Linares manifesta que tenien moltes més atribucions i la
denominació aquesta d’agendes ja les posareu voltros.
El senyor batle, Antoni Mir, demana quines atribucions tenen més. Digues-meles. Digues-me quines.
La senyora Josefina Linares respon que tenien moltes més atribucions. El que
feis voltros, contractar gent, collaborar amb totes les àrees que duia el regidor,
amb totes les àrees que duia el regidor.
El senyor batle demana quina feina tenien si no feien aquesta, la seva feina
quina era.
La senyora Linares argumenta que a part de la seva feina feien aquesta amb
més hores de feina, i enlloc de pagar hores extres es pagaven aquests doblers.
El senyor batle diu que “ya te vale”. T’ho deman perquè ets tu la que ho dius.
Sous voltros, tres-cents euros.
La senyora Linares diu que de totes formes pots demanar al teu partit a veure
com ho feien abans. Era exactament igual. Noltros quan varem entrar ja hi
eren.
El senyor batle diu que si estau regalant tres-cents euros per a que duguin
l’agenda, i éreu tan feners que no podíeu gestionar el pressupost, m’estranya
que ara ens demanis una cosa que saps que és perfectament legal.
La senyora Linares exposa que això no ho ha discutit en cap moment que no
fos legal. Ha estat el primer que he dit. Ja sé que és legal, no ho he discutit, ara
que no me pareix bé.
El senyor batle exposa que entén que no li pareixi bé, perquè sap que
qualsevol cosa que nosaltres facem no et pareixerà bé, el 80 per cent. Però és
igual, ja en parlarem, però és igual. Hi ha més intervencions? Idò passem a
votar.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 11 vots a favor (( 6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia) i 4 vots en
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contra (4 PP) i 1 abstenció (1 Unió per Alcúdia), acorden aprovar la proposta
d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
5. Examen i aprovació proposta recuperació del 26,23% i 49,73% de la
paga extraordinària de desembre de 2012 del personal funcionari i laboral
al servei d’aquest Ajuntament i als seus organismes autònoms.
Es presenta proposta de batlia de data 28 d’octubre de 2015, la qual diu:
“Atès que l'article 1 del Reial decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de
l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a la
economia preveu, en el seu apartat "Un" que les diferents administracions
públiques, així com els seus ens dependents i vinculats, abonaran dins de
l'exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari,
l'import de la qual serà l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels imports
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga
extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012,
per aplicació del Reial Decret- llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb l'abast i
límits establerts en l'esmentat article.
Atès que la DA 12 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2016 preveu que cada administració pública podrà
aprovar, per a l’exercici 2016, una retribució amb caràcter extraordinari
equivalent a 91 dies (49,73%) de la paga extraordinària de desembre 2012
suprimida per aplicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
En aquells casos en què no hi hagués procedit al reconeixement de la totalitat
de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, els 48 dies es
reduiran proporcionalment al còmput de dies que hagi correspost.
Atès que consta a l'expedient informe de la Intervenció municipal en què
s'acredita que la situació economicofinancera d'aquest Ajuntament de 2015
permet l'abonament de les quantitats previstes a l'article 1 dins d'aquest
exercici pressupostari, així com a l'existència de crèdit suficient i adequat.
Atès que la Mesa General de Negociació de l’ajuntament d’Alcúdia, de data 29
d’octubre de 2015, ha acordat elevar la proposta de recuperació del 26,23%
dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la
paga extraordinària i addicionals corresponents al mes de desembre de 2012.
Atès que la Mesa General de Negociació de l’ajuntament d’Alcúdia, de data 27
de novembre de 2015, ha acordat elevar la proposta d’imputar al pressupost
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municipal de 2015 l’import corresponent a la recuperació del 49,73% de
l’esmentada paga extra de 2012, previst a la DA 12 de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de Pressupostos Generals de l‘Estat.
De conformitat amb l’informe de la Secretaria de la corporació es proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Recuperació 26,23% paga extra 2012.
1.- Aprovar el pagament al personal de l’ajuntament i dels seus organismes
dependents, a la nòmina del mes de desembre de 2015, dels imports
efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la
paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012,
per aplicació del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a
Garantir l'Estabilitat Pressupostària i de Foment de la Competitivitat, amb
l'abast i límits que estableix l'article 1 del Reial decret llei 10/2015, de 11 de
setembre, per el qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria
d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, de conformitat amb la relació que
s'adjunta.
Les quantitats que es percebin per aplicació d'aquesta Resolució i per aquest
concepte constituiran a efectes fiscals retribucions corresponents a l'exercici
2015.
2.- Que per la Intervenció municipal es procedeixi, dins de les disponibilitats
pressupostàries i respectant les prelacions legals, a la formalització comptable
de l'expedient fins a l'ordenació del pagament dels imports individuals
resultants.
3.- Les quanties que es satisfacin en compliment de l'apartat primer de la
present Resolució hauran de minorar, si s'escau, l'abast de les previsions
contingudes en l'article 2.4 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a Garantir l'Estabilitat Pressupostària i de Foment de la
Competitivitat.
4.- El personal funcionari i laboral que va meritar el dret a l'abonament de la
part proporcional de la paga extraordinària indicada en el punt primer i no es
trobi en actiu haurà de sollicitar el seu abonament mitjançant instància dirigida
a aquest Ajuntament, a excepció del personal que hagi mort per als que
l'abonament es realitzarà prèvia petició en aquest sentit pels seus hereus,
d'acord al Dret Civil.
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Segon.- Recuperació 49,73% paga extra 2012.
1.- Aprovar la imputació a l’exercici 2015 dels imports efectivament deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així
com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del
Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a Garantir l'Estabilitat
Pressupostària i de Foment de la Competitivitat, amb l'abast i límits que
estableix la DA 12 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2016.
2.- Acordar el pagament dels esmentats imports dins l’exercici 2016.
Les quantitats que es percebin per aplicació d'aquesta Resolució i per aquest
concepte constituiran a efectes fiscals retribucions corresponents a l'exercici
2016.
Tercer.- Comunicar els presents Acords a la Intervenció i Tresoreria municipals
als efectes de la seva execució.”
INTERVENCIONS:
No es produeixen 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.
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. batle aixeca la sessió, essent
les 11:35 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a secretari, don
fe.
Vist i plau
El Batle,

El Secretari,

Antoni Mir Llabrés

Joan Seguí Serra
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