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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
11 DE JULIOL DE 2016
NÚM: 9
DATA: 11/07/2016
CARÀCTER: extraordinària
COMENÇA: 21:00 h.
ACABA: 22:20 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
Noelia Broncano Hernández

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Joan Seguí Serra
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A Alcúdia, el dia 11 de juliol de dos mil setze quan són les 21:00 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 per l’Interventora
Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari Sr. Joan Seguí Serra, que dóna fe de
l’acte.Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució
vàlida del Ple, el Sr. Batle declara oberta la sessió.
I. ORDRE DEL DIA:
1. Examen i aprovació actes sessions anteriors.
2. Examen i aprovació proposta d’acord sobre modificació dedicació del
lloc de treball (CODI 2200) del catàleg del lloc de treball.
3. Examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit
6/2016.
4. Examen i aprovació proposta de modificació de crèdit núm. 20/2016,
crèdit extraordinari finançat en romanent general de tresoreria.
5. Examen i aprovació proposta fixament Festes Locals 2017.
6. Examen i aprovació proposta de modificació de l’ordenança municipal
reguladora de l’ocupació de la via pública.
7. Examen i aprovació proposta d’acord de suport a la candidatura
internacional de la tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec com
a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
8. Examen i aprovació proposta d’acord que presenta el grup Municipal
Socialista de l’Ajuntament d’Alcúdia per instar al Govern i al Parlament de
les Illes Balears a que tramiti la modificació de la disposició transitòria
quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març d’ordenació i ús del sòl.
9. Examen i aprovació moció que presenta el grup Municipal Socialista de
suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual
i de gènere, fent palesa l’aprovació de la llei per a garantir els drets de
Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI
fòbia.
10. Examen i aprovació proposta per instar a la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques la impartició del curs bàsic d’ingrés de les
policies locals dels municipis de les Illes Balears a través de l’Escola
Balear d’Administració Pública; així com per a la constitució de la borsa
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de treball prevista a l’article 41 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
11. Examen i aprovació moció que presenten el grups Municipals Gent per
Alcúdia, Guanyem Alcúdia i Unió per Alcúdia contra l’ampliació de 12.000
m2 de la dàrsena del Club Nàutic.
12. Examen i aprovació moció que presenten els grups Municipals PSIBPSOE i El Pi sobre la concessió del Port Esportiu d’Alcúdia.
13. Propostes i Mocions d’urgència.
II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
1. Decrets de Batlia
2. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
DILIGÈNCIA:
Per fer constar que la regidora del Grup Municipal del PP Sr. Coloma Terrasa
Ventayol es va incorporar a la sessió mentre’s es tractava el punt núm. 11
d’ordre del dia, no havent participat al debat de votació dels punts 1 al 10 de
l’ordre del dia.
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a
l’acta de dia 28 de juny de 2016.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.
2. Examen i aprovació proposta d’acord sobre modificació dedicació del
lloc de treball (CODI 2200) del catàleg del lloc de treball.
Es presenta proposta de Batlia de data 14 de juny de 2016, la qual diu:
“Vista la proposta de la necessitat de modificació del catàleg de llocs de treball de
l’ajuntament d’Alcúdia, i els informes de secretaria i intervenció municipal.
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Atès que l’esmentada modificació revesteix el caràcter d’urgent per tal d’afrontar el
volum i càrrega de treball en matèria d’assistència jurídica de les qüestions relacionades
amb obres, urbanisme i ordenances municipals, i que el principi de bona administració
exigeix una adaptació continua de l’organització dels recursos humans i materials per tal
que la mateixa reprodueixi una imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa
subjacent.
Atès que la proposta de modificació de la plantilla i catàleg municipals corresponan al
Ple de l’ajuntament, segons preveu l’article 22.2.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Atès que en data 8 de juny de 2016 s’ha procedit a la preceptiva negociació de la
proposta amb la Mesa General de Negociació de l’ajuntament d’Alcúdia.
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- La modificació de la plaça d’Assessor/a Jurídic/a de l’àrea de Secretaria (codi
2200) de personal laboral, denominada ASSESSOR JURIDIC, augmentant la jornada
anual al 80% i, conseqüentment, les retribucions anuals:
•
•
•
•
•
•
•

Denominació: Assessor Jurídic.
Tipus: Personal Laboral.
Grup: 1
Jornada: 80%.
Sou Brut anual: 32.272,00 euros anuals.
Titulació acadèmica: Títol universitari de Grau en Dret.
Forma de provisió: oposició o concurs-oposició.

Segon.- Publicar el present acord al BOIB per tal que els interessats puguin interposar
els recursos que estimin oportuns. Això no obstant, els interessats podran interposar
recurs potestatiu de reposició davant l’ajuntament en el termini de trenta dies, a partir
del següent a la seva publicació.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit anomena la proposta i exposa que és augmentar la dedicació de
l’assessora jurídica d’urbanisme d’un 47% a un 80% arran de l’acumulació de
tasques.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que, com tots sabeu, arrel de
l’acumulació de feina jurídica que hi ha a aquest Ajuntament teníem una
assessora que estava al 46% de jornada i vàrem proposar a la mesa general
una modificació del catàleg dels llocs de treball, es va aprovar per unanimitat i,
en conseqüència duem aquesta proposta que es passar del 46% al 80%, vers
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la plaça que ocupa la senyora Eulalia Ochogavía. Hi ha cap intervenció?
Passam a votació.
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.
3. Examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit
6/2016.
Es presenta proposta de la regidora delegada d’Hisenda de data 1 de juliol de
2016, la qual diu:
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia,
presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 823,22€ i
54,56 euros
Vist l’informe emès per la interventora, de data 1 de juliol de 2016.
PROPÒS:
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia,
presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 823,22€ i
54,56 euros i , que s’adjunten com a annex.
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent.
Tercer.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient
corresponent, prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se als
interessats.
Quart.- Donar compte d’aquest acord a la Junta Rectora del Consorci de la
Ciutat Romana de Pollentia , a la primera sessió que es celebri.”
INTERVENCIONS:
La senyora Joana Maria Bennàsar diu que duen a aprovació un total de cinc
factures, dues de l’Ajuntament. Com sabeu, les factures que van a
reconeixement extrajudicial de crèdit són factures que són de l’any anterior i
com que es paguen a l’actual pressupost s’han de dur a reconeixement de ple.
Les factures de l’Ajuntament són la neteja i hivernacle de la moto de salvament
de platges per 548 euros i la revisió anual d’extintors de Protecció Civil, 274
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euros. Això suma 823,22 euros. I el reconeixement extrajudicial de crèdit del
consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia són en total tres factures de
subministrament d’aigua per beure a l’edifici de Can Domenech. Total són
54,56 euros les tres factures. Hi ha preguntes?
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 de modificació de crèdit núm. 20/2016,
crèdit extraordinari finançat en romanent general de tresoreria.
Es presenta proposta de la regidora delegada d’Hisenda de data 5 de juliol de
2016, la qual diu:
“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i
urgents.
Vista la proposta del regidor i el tècnic d’obres pròpies Joan Morado .
Vist l’informe emès per la interventora en data de 5 de juliol de 2016.
Atès que per finançar aquestes despeses es disposa del Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals, derivat de la liquidació de l’exercici 2015 i
aprovat per Resolució de Batlia 389/2016, de 22 de març de 2016.
PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 20/2016, que consta de les parts
següents:
Crèdit Extraordinari

PARTIDA
MT
623005
OP
610002
OP
610012
OP
621004

DESCRIPCIÓ
1621

SOTERRAMENT DE CONTENIDORS

CREDIT
CRÈDIT
AUGMENT
ACTUAL
DEFINITIU
0,00
100.000,00 100.000,00

1532PAVIMENTACIO CARRERS DE LA PAU, 0,00
SANT FRANCESC I VALENTS
1532ADEQUACIO XARXA VIARIA PARC SA 0,00
PILOTA A CA S’INGLES
160CLAVEGUERAM AVINGUDA DE LA 0,00
PLATJA

595.000,00 595.000,00
296.700,00 296.700,00
320.000,00 320.000,00
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OP
610013
OP
610014
PA
610015

171ADECENTAMENT
ZONA
BARCARES
171ADECENTAMENT
ZONA
ALCANADA
336
ARENER PORTA DES MOLL

VERDA 0,00
VERDA 0,00
0,00

425.000,00 425.000,00
150.000,00 150.000,00
52.000,00

52.000,00
1.938.700,00

L’import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals, calculat segons l’establert a la Regla 81 a
86 de la Instrucció de Comptabilitat:

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA
IMPORT
PER A DESPESES GENERALS (RTGG)
Romanent Inicial:

45.846.851,40

Romanent Utilitzat:
-Incorporació de Romanents:

0,00

-Crèdits Extraordinaris:

3.035.057,56

-Suplements de Crèdits:

0,00

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

42.811.793,84

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació: 1.938.700,00
Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

40.873.093,84

Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article
169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals
s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un
mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient
s’entendrà definitivament aprovat.”
INTERVENCIONS:
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que duen a aprovació una
modificació de crèdit d’un total d’un milió 938 mil set-cents euros repartits en
set projectes d’inversió sostenible que ara explicarà el regidor d’obres pròpies.
El senyor Joan Gaspar manifesta que duen a aprovació una modificació de
crèdit per utilitzar el romanent de tresoreria d’un total de dos milions d’euros per
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fer set inversions sostenibles al municipi d’Alcúdia i dels quals faré un resum. A
soterrament de contenidors gastarem cent mil euros. Siscents mil euros
d’empedrats de carrers del casc antic, carrer de la Pau, carrer dels Valents i
carrer de Sant Francesc. Soterrament de la xarxa viària del parc de la Pilota a
ca s’Anglès per un total de trescents mil euros. El clavegueram de l’Avinguda
de la Platja per un total de 320 mil euros. Dues zones verdes, una al Barcarès i
l’altra a Alcanada i també l’arener a la Porta des Moll. Amb aquesta modificació
de crèdit si juntam la que férem anteriorment enguany tenim previst licitar unj
total de 24 projectes per un total de 13 milions d’euros d’inversió que durà a
terme l’Ajuntament per a l’any 2016 i també alguns a l’any 2017.
El senyor batle sol·licita si hi ha intervencions.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
5. Examen i aprovació proposta fixament Festes Locals 2017.
Es presenta proposta de Batlia de data 30 de juny de 2016, la qual diu:
“Vist l’escrit tramés per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Direcció
General de Treball, Economia Social i Salut Laboral del Govern de les Illes
Balears, de data 20 de juny de 2016 (Registre d’entrada núm. 5340), en la qual
se sol·licita el fixament per part d’aquest Ajuntament de les dues festes locals
corresponents a l’any 2017.
Vist que el termini per determinar aquestes festes locals acaba abans del dia
31 d’agost de 2016, és per això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.- Fixar com a festes locals del municipi d’Alcúdia per l’any 2017 el dia
de Sant Pere (29 de juny) i el dia de Sant Jaume (25 de juliol).
SEGON.- Traslladar el present acord a la Conselleria de Treball, Comerç i
indústria Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral del
Govern de les Illes Balears als efectes oportuns.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que com bé sabeu cada any s’han de
designar dues festes locals. L’ordre que normalment s’ha seguit al municipi és
en importància: primer sant Cristo, sant Jaume, sant Pere, la Victòria i la
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segona festa de Pasqua. Sols es canvia quan una cau en dissabte o diumenge.
Enguany per exemple tinguérem la mala sort que sant Pere no ho va poder ser
perquè teníem el sant Cristo i per l’any que ve proposam les dues festes locals
el dia de sant Pere, 29 de juny i el dia de sant Jaume, 25 de juliol, que no
cauen ni en dissabte ni en diumenge. Hi ha intervencions? Passam a votar.
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.
6. Examen i aprovació proposta de modificació de l’ordenança municipal
reguladora de l’ocupació de la via pública.
Es presenta proposta de Batlia de data 30 de juny de 2016, la qual diu:
“En sessió extraordinària celebrada el 27 de juliol de 2015, el Ple de
l'Ajuntament va aprovar l’ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la
via pública (BOIB núm. 118, de 6 d’agost de 2015).
L’article 29.2 de l’ordenança determina les dimensions i alçada màximes dels
mostradors amb què els establiments comercials distints dels bars i restaurants
poden ocupar la via pública; i ho fa per remissió a l’article 23, referit als tests,
cossiols i jardineres, dimensions dels quals disten considerablement de les
mesures habituals dels esmentats mostradors.
Això atès, en consideració a l’esperit de la norma reflectit al seu article 1 i la
seva exposició de motius; conformement amb el què preveuen els articles 101
a 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, concordants amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de las bases del règim local; i en atenció a les atribucions que
l’article 22.2.d) d’aquesta darrera confereix a aquest Ple, es proposa l’adopció
dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 29.2 de l’ordenança
municipal reguladora de l'ocupació de la via pública, segons el següent tenor:
“Només es podran mostrar els productes propis de venda a l’establiment en
mostradors que no superin un metre i mig de diàmetre o costat, o un metre
quan els establiments es situïn al centre històric d’Alcúdia. Excepcionalment, el
diàmetre o costat podrà assolir els dos metres de diàmetre, o un metre i mig en
establiments situats al centre històric d’Alcúdia, quan els mostradors, per si o
juntament amb els existents en establiments confrontants, permetin la circulació
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de vehicles de serveis, previ acord de la Junta de Govern, que haurà d’anar
precedit pel corresponent informe tècnic municipal.”.
SEGON.- Sol·licitar informe a l’Institut Balear de la Dona, sobre l’impacte de
gènere de la modificació proposada, de conformitat amb l’article 7.g) de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, de la dona.
TERCER.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies
hàbils, mitjançant l’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la
Corporació i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin
presentar reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins a les hores inicial.
QUART.- Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i
de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit
territorial del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal
d’associacions veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb
l’objecte de l’expressada Ordenança.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que això ve arrel de l’Ordenança
d’Ocupació de Via Pública, quan es va fer es va pensar bàsicament amb els
bars i restaurants i també hi havia els comerços. I l’article 29 de l’ordenança
quan parlava dels comerços, per error supòs, xerrava de cossiols. I clar, un
cossiol no fa ni un metre ni un metre i mig, però a la vegada si volem que
Alcúdia sigui “peatonal” el dia de demà completament hem de mirar d’evitar
l’ocupació de la via pública. Per tant el que farem serà que els comerços dins el
casc antic podran exposar a un metre, i excepcionalment un metre i mig si
l’amplada del carrer ho permet, amb un informe previ de la policia municipal per
temes de seguretat si compta amb l’acord de la comissió de govern. I si és fora
del casc antic seria un metre i mig el normal i un màxim de dos metres amb la
mateixa condició, amb un informe previ i demés. Intervencions? Passam a
votar.
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.
7. Examen i aprovació proposta d’acord de suport a la candidatura
internacional de la tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec com
a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
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Es presenta proposta del Regidor delegat de Medi Ambient de data 21 de juny
de 2016, la qual diu:
“La pedra en sec, a més d’un patrimoni material centrat majoritàriament en les
construccions que marquen el nostre paisatge rural (marges, parets, barraques,
camins, etc.), té uns valors immaterials de caràcter cultural únics. Els
coneixements i la tècnica necessaris per construir-les, els oficis relacionats amb
llur construcció, manteniment i ús, són alguns elements d’aquest patrimoni
immaterial.
És tot aquest patrimoni cultural immaterial que es pretén que sigui declarat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Amb aquest reconeixement
internacional es veuria reconeguda la tasca dels nostres avantpassats per
conservar i transmetre tota la cultura de la pedra en sec i, a la vegada, es
contribuiria a mantenir les activitats tradicionals lligades a ella i a conservar els
valors immaterials.
La candidatura a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat és una iniciativa
de diversos països (Grècia, Xipre, França, Espanya, etc.). Aquesta candidatura
multinacional està coordinada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, a
nivell de l’Estat, i pel Govern Balear, a nivell de les Illes Balears. El Consell de
Mallorca és l’entitat que impulsa la candidatura a la nostra illa.
La declaració de Patrimoni de la Humanitat és un repte que han d'assumir tots
els sectors de la societat mallorquina, des de I'administració fins a totes les
formes de la societat civil. Per assolir aquest objectiu, són clau la
sensibilització, la conscienciació i la participació de la ciutadania i de tots els
agents socials, així com la implicació de les entitats locals.
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents:
Primer – L’Ajuntament d’Alcúdia dóna suport a la candidatura internacional i a
la seva presentació davant la UNESCO perquè es declari la tècnica
constructiva tradicional de la pedra en sec com a Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat.
Segon - L’Ajuntament d’Alcúdia participa d’aquesta manera en el procés de
preparació de la candidatura, i notificarà aquest acord al Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca, el qual el trametrà a les institucions que
pertoqui perquè consti a l’expedient de la candidatura .
No obstant el Ple amb el seu superior criteri acordarà.”
INTERVENCIONS:
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El regidor delegat de Medi Ambient Sr. Tomàs Adrover exposa que a petició del
Consell Insular de Mallorca al ple del 9 de juny passat ens demana que
l’Ajuntament d’Alcúdia es postuli a favor de la sol·licitud de demanar la
declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat a la ruta de pedra en sec.
La moció només demana que l’Ajuntament d’Alcúdia es pronunciï a favor o en
contra de la petició aquesta.
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna intervenció d’algun grup.
Passam a votar.
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.
8. Examen i aprovació proposta d’acord que presenta el grup Municipal
Socialista de l’Ajuntament d’Alcúdia per instar al Govern i al Parlament de
les Illes Balears a que tramiti la modificació de la disposició transitòria
quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març d’ordenació i ús del sòl.
Per part del Portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE manifesta que es retira i
es deixa sense efecte la proposta presentada, sol·licitud a la qual mostren
conformitat unanimament la reste dels membres corporatius.
9. Examen i aprovació moció que presenta el grup Municipal Socialista de
suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual
i de gènere, fent palesa l’aprovació de la llei per a garantir els drets de
Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI
fòbia.
Es Grup Municipal PSIB-PSOE presenta Moció de data 22 de juny de 2016, la
qual diu:
“Tal com tots i totes sabem, als darrers anys ha crescut una major consciència i
un posicionament positiu en tots aquells aspectes que tenen a veure amb el
respecte i la inclusió dels drets de les persones que tenen, com a forma de
vida, tota expressió afectiva-sexual basada en la diversitat. Per tant, la societat
ha vist créixer la seva acceptació, la seva tolerància i el seu respecte. Així,
s’han anat assimilant els diferents posicionaments fruits també de les diverses
normatives legals que han ajudat i han estat efectives en tot l’Estat, fent-se
palès un procés que significava una demanda social fortament vinculada amb
les exigències de la nostra ciutadania.
No obstant, en el marc del desenvolupament normatiu encara es fa precís
continuar avançant. Una mostra d’aquest progrés es manifesta en el Parlament
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de les Illes Balears on va ser aprovada el proppassat 17 de maig, la LLEI PER
A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I
INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA. Així, una de les
conquestes dels moviments LGTBIQ va ser cercar en tot moment, la
visibilització de totes les formes de convivència dutes a terme des de l’àmbit de
les diversitats afectives-sexuals perquè esdevinguin totalment inclusives, a la
vegada que pugui permetre amb la regulació adient, al mateix temps,
protectora de tots els marcs de les situacions amb les que els col·lectius
afectats per la proposta de llei, i puguin sostenir amb garanties efectives els
drets i també les diverses situacions de riscs.
Es necessari mencionar que la Assemblea General de la Organització Mundial
de la Salut (OMS) va ratificar l’eliminació de l’homosexualitat com a malaltia, el
17 de maig de l’any 1990. Això va determinar una confirmació i unes garanties
que han de continuar amb la lluita per la normalització, per la visibilització de la
realitat derivada de totes les perspectives d’homosexualitat, lesbianisme i per la
resta d’expressions de les diferents vivències de totes les persones que senten
com a pròpies les diverses vides afectives-sexuals tant des del seu àmbit
personal com també del social.
De la mateixa manera, cal vincular els fets anteriorment esmentats amb l’origen
de la celebració del Dia de l’Orgull que suposa recordar la història dels disturbis
de Stonewall (Nueva York, EEUU) de 1969. Aquesta commemoració es troba
present en tot un seguit d’actes que cada any, els col·lectius LGTBIQ celebren
de forma pública per tal d’afavorir la tolerància i la igualtat de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals. Per tant, esdevé una data d’expressió
pública de drets, de fer present i visible un camí de normalització i respecte
que, cada cop més, eixampla el seu ventall i cerca aprofundir en el compromís
social sense cap tipus de barrera. La celebració de la festa de l’Orgull
simbolitza per un costat, un acte festiu. Al mateix temps, cerca la implicació i fer
present la força de la reivindicació dels drets de tots els col·lectius esmentats.
Tot així, encara manca per consolidar i normalitzar en aquest camp. Les
diverses situacions discriminatòries, de tabú o d’invisibilitat i, el que és encara
més greu, les pors que sovint es troben soterrades. A més de les agressions
que encara es donen a causa de rebuig a persones i col·lectius, entre altres
aspectes, ens impulsen a la necessitat i el compromís social i institucional per
reafirmar la lluita, a efectes de que pugui assolir una íntegra tolerància, i
inclussivitat, normalització que allunyi de la nostra societat, tota manca de
respecte basada en els drets i la justícia.
Es evident que s’ha avançat en drets i garanties. Es cert també, que el camí
iniciat precisa encara molta més fermesa i més compromís des de diverses
altres perspectives, que ara a la CAIB, entre altres aspectes es concreta amb la
Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia, recentment
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aprovada. BEN AMICS essent una associació que fa més de 20 anys que està
present a la nostra comunitat, fa de la seva presència activa una acció de lluita
y de suport als col·lectius LGTBIQ instant a aquest Ajuntament a l’adopció dels
següents acords:
· EXPRESSAR el seu compromís de suport a la lluita de les associacions
LGTBIQ en el marc de la política municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre
respecte als drets i les reivindicacions de les postres associacions.
· MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del
que s’exposa a la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia construint
un camí d’inclusivitat i de normalització per poder rebutjar en el municipi:
l’HOMOFÒBIA, la TRANSFÒBIA i la BIFÒBIA.
· DONAR suport, i promoure, pràctiques educatives, formatives, de
sensibilització dins les àrees de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals.”
INTERVENCIONS:
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “la moción que presentamos hoy
es una manera de apoyar la sensibilización de la diversidad sexual y de
genero, enfatizando la importancia del respeto hacia todas las persones, sea
cual sea su orientación sexual, y la necesidad de revindicarla, vistos los casos
de homofòbia que todavía hoy en día se sigue dando en nuestra sociedad.
Respaldar la aprovación de la ley que recoge los derechos de” lesbianes, gays,
trans, bisexuals e intersexuals, i “eradicar” la LGTBI FÒBIA. “Que se presente
és una forma institucional de reafirmar un compromiso con el colectivo,
garantizar sus derechos, promover la sensibilización, promover las pràcticas
educativas e informativas. Que Alcudia como municipio sea un ejemplo de
igualdad y respeto de la diversidad sexual. Pedimos el compromiso de todos
los grupos municipales contra todos los prejuicios que existent hacia las
persones del colectivo, y que entre todos hoy impulsemos la moción. Una
moción que creemos que es de justícia”.
El senyor batle demana si hi ha intervencions. Passam a votar.
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.
10. Examen i aprovació proposta per instar a la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques la impartició del curs bàsic d’ingrés de les
policies locals dels municipis de les Illes Balears a través de l’Escola
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Balear d’Administració Pública; així com per a la constitució de la borsa
de treball prevista a l’article 41 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
Es presenta proposta de Batlia de data 1 de juliol de 2016, la qual diu:
“D’acord amb l’article 28.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears, correspon a l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP) la impartició dels cursos preceptius per accedir
a les diferents escales i categories de la policia local. Així, conformement amb
el que preveu l’article 187 del Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament Marc de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears,
l’EBAP és l’organisme responsable de programar i impartir el curs bàsic
d’ingrés, de promoció i de formació permanent de les policies locals dels
municipis de les Illes Balears.
La manca d’impartició dels esmentats cursos els darrers anys ha provocat una
manca de disponibilitat de personal a la gran majoria de municipis de la nostra
Comunitat Autònoma.
Aquesta problemàtica esdevé especialment sensible al nostre municipi per mor
de diferents factors, entre d’altres: la gran afluència turística; la triplicació del
nombre de residents durant els mesos d’estiu; la visita dels residents d’altres
municipis no costaners per gaudir de les nostres platges; i la dispersió dels
nuclis urbans existents.
En aquest sentit, de les deu places de policies interins que romanen a la
plantilla orgànica del present exercici, únicament ha pogut ser coberta una per
manca de disponibilitat dels aspirants.
Per tot quant s’ha exposat; amb l’objecte de garantir l’eficient exercici de les
funcions que l’article 53 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i
Cossos de Seguretat atribueix a la nostra Policia Local; i en consideració a les
competències que l’article 28 de la la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears confereix a la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques; es proposa a aquest Ple l’adopció dels següent
ACORD
PRIMER.- Instar a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques perquè,
a través de l’Escola Balear d’Administració Pública, es tornin a impartir els
cursos bàsics d’ingrés de les policies locals dels municipis de les Illes Balears.
SEGON.- Instar a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques perquè,
a l’empara de l’article 41 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, constitueixi una borsa de treball que
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garanteixi a tots els ajuntaments la possibilitat de nomenar interinament policies
locals quan necessitats urgents i inajornables així ho demandin.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que aquesta moció ve arrel que molts
municipis, no sols el nostre, sinó que a molts municipis falten Policies Locals.
Això du a lloc a que no podem donar tots els serveis i que a un moment
determinat les policies, molts depenem de mirar quin municipi paga més per
prendre’ns els policies. Per això instar al govern a crear aquesta borsa de feina
a fi de que l’escola, l’EBAP torni a posar en marxa els cursets i es creïn places
de policia per donar serveis. Nosaltres som conscients que tots els municipis
costaners, com és el cas d’Alcúdia, que tenim Bonaire, la Platja, s’Illot,
Alcanada,... és un municipi molt extens i hem de menester més policies dels
que tenim. A posta instam al govern que en la mesura de les seves possibilitats
convoqui places i faci els cursets adients. Intervencions? Passam a votar?
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.
11. Examen i aprovació moció que presenten el grups Municipals Gent per
Alcúdia, Guanyem Alcúdia i Unió per Alcúdia contra l’ampliació de 12.000
m2 de la dàrsena del Club Nàutic.
Es dona compta de la Moció presentada per els grups Municipals Gent per
Alcúdia, Guanyem i Unió per Alcúdia de data 24 de juny de 2016, la qual diu:
“Tomàs Adrover Albertí representant del Grup Municipal Gent per Alcúdia,
Noelia Broncano Hernandez representant del Grup Municipal Guanyem
Alcúdia, Maria del Carme Garcia Cerdà representant del Grup Municipal Unió
per Alcúdia, plantegem aquesta moció al ple d’aquest Ajuntament en relació al
projecte especulatiu que porten entre mans l’empresa alcudienca Alcudiamar i
l’APIB.
Es tracta d’un projecte que té com a base la pròrroga de la concessió del Club
Nàutic fins a l’any 2030 a canvi d’una inversió de 21 milions d’euros la qual es
traduirà principalment amb una ampliació de 12.000 m2 (més que un camp de
futbol) de la dàrsena del Port Esportiu d’Alcúdia. Aquest projecte de caire
especulatiu, ja que l’APIB - que opera com una agressiva promotora
immobiliària amb competència en la zona privilegiada de la primera línia del
Port d’Alcúdia – és una mostra més de creixement insostenible, agressiu al
paisatge i al medi ambient marí.
A més, aquesta ampliació s’ha tramitat i aprovat sense tenir en compte el
posicionament del consistori i dels diferents grups municipals, i amb una actitud
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de poca transparència cap als alcudiencs. És de gran importància dir que en
data 12 de març de 2015 es publicà al BOE nº61 un Anunci de l’APIB pel qual
es sotmet al tràmit d’informació pública la sol·licitud d’ampliació del termini
inicial de la “Concessió administrativa per construir una zona esportiva a la
zona de servei del Port d’Alcúdia” presentada per l’empresa Alcudiamar S.L. En
la tramitació d’aquesta sol·licitud de modificació de la concessió l’APIB afirma
que es segueix el procediment establert a l’art 85.3 del TRLPEMM el qual
transcrivim a continuació:
“Asimismo, se someterá a información pública, durante un plazo no inferior a 20
dias, a fin de que se presenten al·legacions sobre la sol·licitud de concesión
que se tramita. Este trámite podrá llevarse a cabo simultáneamente con la
petición de informe a las Administraciones Urbanísticas, cuando no se
encuentre aprobado el plan especial de ordenación de la zona de servicio del
puerto,
Entenem que aquest projecte engegat per l’APIB no ha seguit el procediment
establert per la legislació de ports d’interès general, i no s’ha complert un tràmit
de caràcter essencial i imprescindible com és el de donar audiència a les
administracions urbanístiques interessades que com no podia ser-ho d’una
altre manera, és l’Ajuntament d’Alcúdia.
Finalment, cal dir que hem tingut coneixement de que les obres referents a
l’ampliació de la dàrsena tenen previst començar a finals de novembre d’aquest
mateix any, però a dia d’avui podem comprovar que ja s’han iniciat algunes
operacions de dragatge i delimitació de la zona a emplenar.
Per tot això, s’eleva aquesta moció al ple de l’Ajuntament d’Alcúdia i
DEMANAM, s’acordi:
Primer: Que aquest Ajuntament manifesta posicionar-ne en contra de
l’ampliació de 12.000 m2 de la dàrsena del Club Nàutic per tot el que comporta.
Segon: Instar a la Autoritat Portuària la immediata paralització de les obres
compreses en la concessió Administrativa per construir la zona esportiva a la
zona de servei del Port D’Alcúdia (871-CP/G)
Tercer: Sol·licitar a l’APIB la notificació en legal forma de l’acord d’autorització
de la pròrroga de la concessió administrativa atorgada a a Alcudiamar S.L, per
tal d’avaluar la impugnació de dit acord davant la jurisdicció contenciosaadministrativa.
INTERVENCIONS:
El Sr. President possa de manifest que per part de l’Entitat Alcudiamar,
l’ampara el Reglament de Participació Ciutadana, ha sol·licitat intervenir abans
de passar a debatre aquest punt pel consistori.
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Arran de l’assistència de representants de la denominada plataforma “SALVEM
EL MOLL” el seu representant ha demanat també per intervenir, sense donar
compliment al previst al Reglament Municipal de Participació Ciutadana.
Després d’analitzar la procedència de ambdues intervencions el Sr. President
ordena un recés de la sessió per deu minuts, per resoldre la viabilitat de la
segona intervenció. El Sr. President Manifesta que per Unanimitat dels
membres del Plenari es resol: PRIMER donar la paraula al Representant de
l’Entitat Alcudiamar, SEGON concedir la paraula al Representant de la
denominada plataforma “SALVEM EL MOLL”, i concedir nou tràmit de rèplica a
Alcudiamar.
Acte seguit intervé el senyor Joaquín Buendía, representant d’Alcudiamar,
exposa: Senyor batle, senyor secretari,... “Como ya que somos y tenemos
educación incluso les dejamos que tengan ellos primero la palabra. Si quieren
ellos hablar primero le damos el turno de palabra”.
El senyor batle, Antoni Mir, diu “vamos a ver, yo entiendo y lo hemos dicho, y lo
hemos acordado así. Había los dos letrados, hemos escuchado las dos partes
y vamos a ser justos y neutrales como corresponde a este Ayuntamiento que
es objectivo. Vosotros habláis primero porque habéis presentado el escrito.
Después damos la palabra al señor Alonso y después os damos un turno de
réplica y luego ya no se habla hasta el final. Pero lo que quiera usted”.
El senyor Joaquín Buendía, representant d’Alcudiamar, manifesta: “Buenas
tardes a todos, señor alcalde, regidores, y en general a todos los que estamos
aquí en esta sala, y también a todos los que nos estan escuchando a través de
Alcúdia Ràdio. Mi nombre es Joaquín Buendía. Vengo en representación de
todo el personal que trabaja en Alcudiamar. Para empezar quería dar las
gracias a todos los trabajadores que aquí me acompañan y a todos los que no
han podido venir por temes de trabajo o temas personales. Todos, sin
excepción todos, apoyamos a nuestra empresa. Alcudiamar, que ha sido
fundada por gente de Alcúdia, ha vivido una etapa de evolución. Del que
comenzó siendo un modesto proyecto y ahora podemos decir que se trata de
uno de los principales puertos de Mallorca. Es un motor para la economía y la
vida social de Alcudia. Principalmente estamos aquí para dar nuestra opinión
acerca la moción presentada por algunos grupos en contra de la concesión
otorgada por Autoridad Portuaria por doce años más que hemos recibido y
donde se hace una inversión de más de 21 millones de euros. Nosotros, la
familia Alcudiamar, formamos más de cien trabajadores, que se dice rápido,
con sus correspondientes famílias, la mayoría ciudadanos de este municipio.
Comercios, talleres, restaurantes, jardinerías,... donde trabajamos más de mil
personas, que cada día luchamos para poder tener una vida mejor para
nosotros y nuestras familias. Alcudiamar ha visto necesario hacer una nueva
inversión, una nueva reforma donde se desarrollarán unas mejoras necesarias
para la evolución del puerto, donde se mejorará la calidad del agua de las
dársenas interiores del puerto de Alcudia. Aquí quisiera hacer un inciso, porque
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se ve que a alguien le gustaba pescar en aquellos tiempos, pero eh, podrà
pescar, pero con los debidos permisos, primero que pida los permisos. Habrá
instalaciones de energías renovables, una nueva zona técnica para dar cabida
a más gente, más empresas, lo que supone para el municipio más puestos de
trabajo. Somos una empresa comprometida con el municipio en todos sus
ámbitos. Tenemos ilusión en el nuevo centro de formación dual, para toda la
zona norte. Repito, ilusión en el nuevo centro de formación dual, para toda la
zona norte y que se podrán formar nuestros jóvenes, ya que creo que la
náutica es el pilar fundamental en nuestra sociedad, o un pilar fundamental.
Alcudiamar siempre está comprometida con la ciudad en asuntos sociales y en
lo que nos necesitan. Por ejemplo con recogidas de alimentos a favor de
Cáritas, entrega de alimentos a Servicios Sociales de Alcudia. También
colaboramos con ONGs Amigos de Buba. Damos soporte al deporte base de
Alcudia y otras cosas, Cruz Roja y etcétera etcétera. No podemos mentar más.
¿De verdad encontráis que nosotros, la família Alcudiamar, queremos dañar
nuestro puerto? ¿Lo creéis de verdad? Pasamos actualmente rigurosas
auditorias para disponer de la máxima acreditación europea en Medio
Ambiente el EMAS, además de la ISO de calidad, medio ambiente, prevención
de Riesgos, Bandera Azul, Distintivo Ecoturístico, la Q de calidad para
instalaciones náuticas deportivas fuimos el segundo puerto en España en
conseguirla. ¿Son ustedes conscientes de que somos nosotros, los
trabajadores, el pilar fundamental que hoy representa Alcudiamar? Los
trabajadores sí somos conscientes, sí que somos conscientes del gran trabajo
que se ha realizado y de los nuevos proyectos que se quieren llevar a cabo. Y
por eso mostramos aquí, aquí es donde se demuestran las cosas, en la casa
del pueblo... me pongo un poco alterado”, senyor batle, “pero bueno, vamos a
ir un poquito más tranquilo porque... Aquí mostramos nuestra absoluta
confianza y nuestra más sincera ayuda a Alcudiamar. ¿O a caso hay algún
interés privado en que venga otra gente a gestionar el puerto? A lo mejor hay
algún interés privado y no lo sabemos. ¿Puede ser? No olviden antes de emitir
su voto que Alcudiamar necesita Alcúdia y Alcudia necesita Alcudiamar. Sin
más señor alcalde. Muchíssimas gracias”.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que un moment, em pareix bé que tothom
expressi la seva alegria uns, el seu disgust els altres, el que sigui però, per
favor, això és la casa de tothom, ens hem de guardar respecte tots, en coses
que mos agrades i en coses que no mos agraden. Per tant jo demanaria, ja heu
expressat l’opinió, almenys respecte en aquesta sala i ara, si vos pareix, donam
la paraula a en Pep Alonso també, a en Pep junior.
El senyor Josep Alonso, representant de la plataforma Salvem el moll,
manifesta: Bon vespre a tots. Aquesta és la intervenció que hem preparat tots
els membres de la plataforma Salvem el Moll i bono, ara vos la llegirem a
continuació. Des de la plataforma entenem que la moció presentada pel PI i pel
PSOE és insuficient i molt poc contundent. Al nostre parer, deixa entreveure
una mena de respecte i temor cap a l’empresa Alcudiamar i cap a l’Autoritat
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Portuària a l’hora de qüestionar els seus privilegis. Avui som aquí perquè
estimam el port d’Alcúdia, i per debatre quin model de poble volem. Per decidir
si volem defensar el nostre poble de les urpes dels grans promotors, o si per
altra banda ens mostrarem passius i submisos davant les operacions
especulatives d’una petita elit econòmica que du més de trenta anys fent
negoci a costa de la transformació, ja irreversible, del port d’Alcúdia. Creiem
que la moció presentada és confusa i a la vegada contradictòria pels següents
motius: Primer, diuen estar en contra de l’ampliació de dotze mil metres
quadrats de la dàrsena, però en cap moment s’insta a la suspensió i a la
paralització de les obres. Segon, la moció presentada pel PI i pel PSOE obvia,
entre d’altres coses, el que noltros consideram que és completament necessari,
demanar la notificació de l’acord del consell d’administració d’Autoritat Portuària
de data 6 d’abril de 2016 que aprova el termini inicial de la concessió que se li
ha donat a Alcudiamar de trenta a quaranta-dos anys per poder-la avaluar i per
poder fer una possible impugnació davant els tribunals. Sembla del tot
incongruent que l’Ajuntament en el projecte de Marina Alcanada Group on
s’ampliaran uns onze mil metres quadrats guanyats a la mar assumeixi la
necessitat d’un Estudi d’Avaluació d’Impacte Ambiental més un informe previ
favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient atesa les possibles afeccions
a la zona LIB i CEPA incloses dins la xarxa Natura 2000. Però, en canvi, davant
el projecte d’ampliació del Club Nàutic d’Alcúdia s’hagi conformat amb uns
informes d’IMEDEA. És per això que des de la Plataforma animam a tots els
grups municipals a posicionar-se en contra d’aquest projecte i a prendre les
mesures adients per tal d’aturar-ho el més aviat possible. També volem fer una
crida a tots els sectors perjudicats i, en general, a tots els alcudiencs a que
també facin seva aquesta lluita i surtin a defensar el moll i dir prou a aquest
model depredador i destructor del territori. Qui estima Alcúdia no la destrueix.
Salvem el Moll!
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que tal com hem quedat... el mateix que he
dit pels uns ho dic pels altres, per favor silenci a la sala. Tal com hem quedat, si
Alcudiamar vol replicar o passam a en Tomàs...
El senyor Joaquín Buendía diu, senyor batle, “no vale la pena hacer réplica.
Gracias”.
El senyor batle d’Alcúdia demana si algun grup vol intervenir. Ara estam xerrant
de la moció, a pesar que el senyor Josep Alonso les ha mesclades, estam
parlant de la moció de Gent per Alcúdia, i tal. Intervencions polítiques?
El senyor Tomàs Adrover manifesta que és trist que una administració
supramunicipal com és Autoritat Portuària hagi aconseguit, entre cometes,
enfrontar dos punts de vista diferents d’una qüestió que l’Ajuntament d’Alcúdia
no hi ha pogut posar ni un punt ni una coma. La veritat és aquesta. Des de
Gent per Alcúdia noltros dubtam de com Autoritat Portuària en general, no
parlam de l’ampliació d’Alcudiamar, en general fa ses coses envers el municipi
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d’Alcúdia. Primer cas, la reforma del Passeig Marítim. Noltros pensam que més
valdria haver llevat les quatre fustes rompudes que no fer la “chapuza” que han
feta. Perquè és una autèntica “chapuza” el que han fet. Segon, l’ampliació
d’Alcudiamar. Aquí hem de distingir una cosa, des de Gent per Alcúdia noltros
no anam contra Alcudiamar. Això que quedi clar, no anam contra Alcudiamar.
El que estam és ben arreglats si noltros, noltros com a Ajuntament d’Alcúdia, i
com Autoritat Portuària que és qui du el control de tot aquest “tinglado”, quan
acaba una concessió l’única solució que queda per donar una pròrroga a
l’empresa concessionària d’aquest servei que dona és agafar dotze mil metres
a la mar. I jo me deman, quan hagin acabat aquests dotze anys què farem,
dotze mil metres més? Quinze mil metres més? És que arribarem a una cosa
que ajuntarem el port comercial amb Alcudiamar. Que quedi clara una cosa, ho
vaig dir al president o al gerent d’Alcudiamar. Com a Gent per Alcúdia, no parl
com a la moció que hem presentada, li vaig dir i ell m’ho va demanar, ho diràs
al ple? Dic sí que ho diré jo al ple. A on he de signar jo perquè vos donin trenta
anys més de concessió i no toquem un centímetre cúbic a la mar. Li vaig dir a
en Sebastià, i si és per aquí ho pot deixonar. Que consti que ho he dit al ple. O
sigui, pareix que hi ha un enfrontament entre el que és Alcudiamar i tot lo altre.
Jo crec que no és Alcudiamar i tot lo altre. Jo crec que és Autoritat Portuària i
tot lo altre. Autoritat Portuària no ha fet les coses ben fetes. Amb el tema de la
concessió ha passat olímpicament de l’Ajuntament d’Alcúdia. Perquè? Per que
no ha fet el tràmit d’audiència del que és donar el projecte de l’ampliació i durho per registre a l’Ajuntament d’Alcúdia, perquè l’Ajuntament, els polítics i els
tècnics poguéssim dir la nostra. Supòs que si l’haguéssim poguda dir seria per
millorar les coses, no per empitjorar-les. Que quedi clar des de Gent per
Alcúdia que no anam ni contra Alcudiamar ni contra els treballadors ni contra
res de tot aquest tema. Noltros anam i lluitarem fins el final amb la manera i
amb el procedir de la manera que actua Autoritat Portuària envers els
interessos del que és Alcúdia i el respecte del que és un municipi amb un
Ajuntament i amb 17 regidors que hi ha a aquest Ajuntament. Que quedi clar i
que consti en acte.
Acte seguit la senyora Carme García exposa que jo trop que ja ha quedat
bastant ben expressada totes les postures, però sí que volia intervenir
aprofitant també el que ha dit en Tomàs Adrover. En cap moment Unió per
Alcúdia està en contra de voltros. No volem en cap moment que cap de voltros
perdi la feina, faltaria d’altra. El que és molt trist és que la vostra feina depengui
d’aquesta construcció de 12 mil metres guanyats a la mar. Lo trist és això. Això
no ho ha fet ni l’Ajuntament ni ho hem proposat noltros, mos ha vingut imposat.
Jo pens que la feina tots la podríeu seguir mantenint, com l’heu mantinguda
durant aquests 10, 15 o 20 anys darrers sense la necessitat de fer aquesta
drassana. Per què, dotze mil metres, sona com a rar però ve a ser 120 pisos de
100 metres un vora l’altre. Trob que és una barbaritat. Jo record, i voldria
recordar, sobretot als més joves, quan es va començar a construir Alcudiamar.
Hi va haver manifestacions. Molts de noltros hi anàrem. Hi va haver molta
moguda. I vam anar veient com en aquell moment aquelles obres es van anar
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menjant la nostra platja. És ben vera que heu fet coses molt bones, sense cap
mena de dubte, faltaria d’altra, i és veritat que ha millorat molt Alcúdia, però
també hem de reconèixer que també han empitjorat coses amb Alcudiamar. Ja
no hi ha cap alcudienc que vagi a nedar davant el Xara, i tots ho sabem.
Aleshores,... tu no hi has anat quan nosaltres hi anàvem. Però bono, és un
comentari. Manifestar l’opinió d’Unió per Alcúdia que no volem que voltros
perdeu els llocs de feina. El que no volem és que es segueixi construint dins el
moll. És molt trist que sí o sí el vostre lloc de feina depenguin d’això. Jo trob
que ho podríem reconsiderar i la meu dubte és, i crec que ningú vol -bé ningú
del consistori-, ningú hi està d’acord amb la construcció dels 12 mil metres. I
pens que és el punt allà on hauríem de mirar de negociar-ho, i fer-ho tots junts.
Jo entre voltros hi tinc bons amics, coneguts, familiars, no vull que perdeu la
feina. Però trobau que hem de construir més? Hem de robar més espai a la
mar? Jo trob que l’herència que hem de deixar als nostres fills, a part de la
vostra feina, també és com ha de quedar el moll. I al moll noltros trobam que ja
n’hi ha prou. Sí que volem que seguiu fent feina, però no amb aquestes
condicions, faltaria, podríeu seguir fent feina com fa dos anys, quatre anys, sis
anys,... tots heu mantingut la vostra feina. Però ara hem d’ampliar més encara?
Jo trob que Alcúdia, o el port d’Alcúdia, sobretot, ha arribat a un límit i trob que
ja n’hi ha prou. Res més.
El senyor batle dona la paraula a la senyora Broncano.
La senyora Noelia Broncano exposa que des de Guanyem per Alcúdia “también
queríamos decir que no estamos en contra de vosotros. Para nada. I estoy
totalmente de acuerdo con mis compañeros. En absoluto queremos que
perdáis vuestro puesto de trabajo, ni mucho menos, pero las empresas de
construcción yo creo que están haciendo bastante como para que encima
coger doce mil metros más. No me parece coherente. Yo creo que con lo que
tenéis ya os basta. Lo podéis reformar y tal, y habéis traído mucho turismo però
no es necessario contruir más. Me parece absolutamente incoherente. Eso es
todo. Estoy de acuerdo con mis compañeros”.
El senyor batle demana al Partit Popular si vol intervenir i rere la negativa dona
la paraula al senyor Pere Malondra.
El senyor Pere Malondra manifesta que intentaré cenyir-me una miqueta al
tema de la moció, que és el que ens du aquí. Noltros, el Partit Socialista,
avançam que el nostre grup votarà en contra de la moció, entre d’altres coses
perquè ens hagués agradat que abans de presentar-la es donàs l’oportunitat que jo crec que a més és un exercici democràtic molt bo- de consensuar una
moció. Jo vos he escoltat i crec que, a més, hagués estat possible consensuarho. Tant és així que nosaltres ens hem sentit obligats, entre cometes, a
presentar una moció alternativa a aquesta que presentau voltros. En aquest
cas la plataforma troba que és poc contundent. Noltros trobam que és correcte.
S’altra trobam que utilitza llenguatge no correcte xerrant de l’administració
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pública per a dir-ho d’alguna manera. Pensam que la nostra és més correcte i
explica millor el sentir del nostre grup, o en aquest cas dels grups que signen la
moció. Noltros sí que a la moció deixam ben clar que estam a favor de la
concessió, d’allargar la concessió d’Alcudiamar. Creiem que han fet una bona
feina. Ho ha explicat abans el senyor Joaquín Buendía han ha fet la defensa
d’Alcudiamar quan ha intervingut amb el segell de qualitat i moltes altres
intervencions que han fetes que ens pareixen molt correctes. Sí que és ver que
no ens fa molta il·lusió, per a dir-ho d’alguna manera, el guanyar 12 mil metres
a la mar. Per això noltros el que fem és instar a Alcudiamar a que aquets 21
milions d’euros d’inversió vagin cap a altres coses que no siguin el guanyar
terrenys a la mar. I això és el que noltros mostram a la moció. Noltros,
repetesc, instam a Alcudiamar i a l’Autoritat Portuària a que estudiïn aquesta
inversió. A més, voltros també xerrau a la moció, i per això tampoc la podem
votar a favor, de paralitzar unes obres que pel que nosaltres sabem no s’han
iniciat. No haver iniciat unes obres i demanar que es paralitzin... creiem que no
té molt de sentit. Per això trobam que no és correcte. Temor, la plataforma ha
dit que tenim temor. Temor no en tenim gens ni mica. Després intervindràs i
supòs que nosaltres et podrem replicar. Noltros temor no en tenim gens ni
mica. Noltros el que fem és un exercici de responsabilitat com a representants
que som dels ciutadans i ens manifestam com creiem que ens hem de
manifestar i com trobam que és correcte. Clar, seria absurd dir que cap dels del
grup dels que som aquí o cap de les persones que estem aquí, que estem en
contra... de que totes aquestes persones perdin la feina. Seria una barbaritat i a
més jo estic ben convençut que ningú vol això. Estic convençudíssim que ningú
vol això. No importa repetir molt això perquè jo crec que tots ho tenim claríssim.
Ara bé, mos hagués agradat molt, i supòs que després el batle o el portaveu
del PI també podrà intervenir, donar l’oportunitat de consensuar una moció que
jo crec que hagués estat molt més correcte. I jo, només un matís, i en aquest
cas seria a en Tomàs Adrover. Quan has parlat de l’obra del Passeig Marítim
no sé si ben bé et referies a la primera obra que es va fer fa vint i pico d’anys o
a aquesta darrera que han fet. Home, en aquesta que s’ha fet nosaltres hi
vàrem participar molt. Sí és veritat que ha estat una “chapuza” en quant al
temps que ha durat, amb això estam totalment d’acord. Igual que dir que tots
patim les conseqüències de moltes de les decisions que fa l’Autoritat Portuària.
Això vull que quedi clar i al passat ple presentàrem unes al·legacions per la
nova marina que volen fer i perquè de cap manera acceptaríem el projecte que
ens varen presentar. Això vull que quedi clar per endavant. Però sí que és ver
que el projecte aquest d’embelliment del Passeig Marítim noltros vàrem estar
d’acord en que havia de ser en aquest sentit. No estam d’acord en que havia
de de durar dos mesos i crec que en duem cinc o quatre i mig, i amb això no hi
estam d’acord i en aquest aspecte sí que és una “chapuza”. Ara, amb la
intervenció en sí no hi pots estar en desacord perquè d’alguna manera també
formes part d’aquest govern i també sabies quin era el projecte i hi estaves
d’acord. Be, jo crec que ja ho he explicat prou.
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El senyor batle, Antoni Mir, exposa que el seu grup.... i davant la sol·licitud
dona la paraula a la senyora García.
La senyora Carme García manifesta que és cert, Pere Malondra, que nosaltres
t’ho haguéssim pogut proposar, però també ens ho haguésseu pogut proposar
voltros, o en concret el PSOE, i a lo millor sí haguéssim arribat a un consens.
Vàrem fer la Comissió Informativa i ho hagúessem pogut. Bono jo me vaig
adherir quan ja estava feta. De totes maneres sí que és vera que en altres
ocasions ens heu cridat per fer una moció conjunta i no hi ha hagut cap
problema, hem vingut. Ara també ho haguéssim pogut fer, perquè jo pens que
el matís és mínim, perquè crec que el problema greu on veiem tots són aquests
12 mil metres. Que instem, que demanem,... és el fet de construir aquests 12
mil metres, és això.
El senyor Pere Malondra manifesta que és curiós perquè em dones la raó. Al
final dius que l’haguéssem poguda consensuar. Tu mateixa ho has dit. Noltros
a vegades hem cercat quan tenim una moció que trobam que tots els grups s’hi
poden afegir abans de presentar-la, proposam consensuar-la, que és el que no
heu fet voltros. No passa res. És totalment correcte.
La senyora Carme García exposa que ella la va signar després de la Comissió
Informativa. Jo t’ho dic, que primer la vàreu presentar voltros que jo. Jo sols dic
que ho haguésseu pogut fer.
El senyor Pere Malondra manifesta que ell no li ha demanat quan la va signar.
A jo tant m’és això. La vàreu presentar primer voltros que noltros.
La senyora Carme García diu que jo no la vaig presentar abans, jo no.
El senyor Pere Malondra, diu què vol dir que no? Com que no? Bé és igual.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que un moment, no entrarem a un debat de si tu
ho vares presentar mitja hora abans o mitja hora després. Es concedeix una
intervenció a cada un.
El senyor Malondra i la senyora García diuen que si.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que el nostre grup també votarà en contra
d’aquesta moció que heu presentat voltros tres. En primer lloc perquè creiem
que el llenguatge que s’utilitza no és el correcte. Jo crec que entre
administracions el primer que s’ha de fer almenys és, no vull dir la persona
educada, però “al menos” mirar de no posar paraules com projectes
especulatius, agressiva promotora immobiliària,... tot això creiem que hi sobra,
sobretot quan a aquesta dàrsena ni amplia cap “amarre”, ni amplia cap bar, ni
cap cafeteria ni res de tot això. Per tant hem de posar els peus plans i hem de
saber on tenim el tall. En segon lloc perquè pensam, i ho he de dir a en Pep
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que no sé on és, ara el veig, que dius que el PI i el PSOE fan una moció no
suficient. Bé el mateix dret tens tu a dir que no és suficient i el mateix dret tenim
noltros a considerar que és suficient i que és el correcte. És a dir, són punts de
vista distints. Noltros partim de la base que no tenim res contra Alcudiamar. En
canvi voltros partiu de la base que anau contra Alcudiamar, perquè hi ha un
escrit de dia 16 de juny que comença dient “considerin inconvenient la pròrroga
de 12 mesos de la concessió vigent de trenta anys...”, o sigui que no voleu que
se’ls doni la pròrroga. Una cosa és no anar a favor de ningú i l’altra és anar
directament a la línia de flotació. Noltros creim que Alcudiamar, si respecta les
normes, té el mateix dret que un altre a funcionar. Alcudiamar quan va fer
aquest projecte va sortir a exposició pública, a exposició pública vol dir al
Butlletí Oficial, no hi va haver cap al·legació, i després al cap d’un any hi ha
hagut tot aquest trui, que em pareix bé, i es respecte, i tothom té dret a opinar i
noltros hem d’escoltar a tothom. Per tant no hem de treure les coses de “quici”.
Si aquest projecte no s’ajustàs a la legalitat, pues l’Autoritat Portuària, pues que
prengui les mesures adients perquè això no surti en davant. De fet, inicialment
que això es va aprovar, es va dir que hi havia dos advocats de l’Estat i l’advocat
de Ports, que deien que això era correcte. Si tu no te fies o noltros no mos fiam
d’aquesta gent, “mal asunto” anam. La preocupació d’aquest Ajuntament,
almenys de l’equip de govern, era que això no perjudicàs la platja d’Alcúdia.
Això és el que diem, que no perjudiqui la platja. A voltros vos pareix que també
vos anava bé. Què ha passat? Demanàrem l’informe d’IMEDEA i perquè
l’informe d’IMEDEA no ha estat del “agrado” o ha tingut les conclusions que a lo
millor un grup de gent pensava que tindria ja no és bo. Per noltros no. Noltros
hem de ser al mig i neutrals i correctes. Si l’informe de l’IMEDEA, que és un
organisme depenent de la Universitat, diu que no perjudica la platja, mos l’hem
de creure, perquè si no mos creiem això, de qui ens hem de fiar? Per tant
noltros... Jo no me creuria a lo millor un informe que hagués fet Alcudiamar a
títol personal, a títol particular. Dius, “hombre”, com que ells el paguen
lògicament dirà el que sigui. Però un informe de la Universitat que diu que això
no influeix en res a la platja d’Alcúdia en principi me l’he de creure. Evidentment
jo voldria que no es fes la dàrsena. Evidentment, i això està clar. I jo crec que
inclús els treballadors també els hi va bé que no es faci la dàrsena. El problema
és que si l’Autoritat Portuària te posa com a condició que has de fer 21 milions
d’euros d’inversió i d’aquests 21 milions d’euros d’inversió n’hi ha 7 que van a
la dàrsena, i 14 o 15 o no sé quants que van a posar rec, a posar asfalt, a
posar tal o qual... pues mira. A posta noltros diem que es reconsideri la
possibilitat, perquè a noltros ens aniria bé i fantàstic que no es faci la dàrsena,
però davant el “riesgo” de que vengui una empresa de fora, amb això no estic
d’acord. Noltros no estem d’acord. Noltros mos estimam més una empresa
d’Alcúdia que una empresa de fora. I això ha de quedar ben clar. [Es senten
aplaudiments entre els assistents al ple] Això no vol dir que volem que es faci la
dàrsena. Si es pot fer sense que es faci la dàrsena, “estupendo! Estupendo” si
no es fa, però que no perdem la concessió de la gent d’Alcúdia perquè és vera
que hi ha gent que hi fa feina i no només aquesta gent que és aquí avui. Hi ha
altres bars, altres restaurants, tendes,... no mos interessa. A jo no m’interessa
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que vengui Ferrovial o que vengui en Florentino Pérez, i mira que som del
Madrid eh, però no m’interessa que en Florentino Pérez vengui aquí. Noltros el
que volem és una cosa normal. Si pot ser negociada, negociada. Això sí, que
compleixi la normativa. Si no compleix la normativa... A posta noltros instam a
la nostra moció que veurem després. Instar a l’Autoritat Portuària perquè abans
de l’inici de les obres comprovin i justifiquin que tenen totes les autoritzacions
necessàries. Si falta un estudi mediambiental que l’exigeixin. I si falta un
incompliment, que el compleixin. Sempre dins la legalitat. Però no tenim el
perquè anar en contra de ningú, ni de cap empresa d’Alcúdia ni de fora. I jo
crec que hem de fer un esforç tots. Dic tots i quan dic tots dic Alcudiamar, els
treballadors d’Alcudiamar, la Plataforma Salvem el Moll, dic tots per mirar
d’arribar a un consens i “ojalá” puguem arribar a que es faci aquest projecte
sense a lo millor aquesta dàrsena. Si no fa falta no. Si fa falta, pues paciència.
M’estim més això. Jo record encara de fa molts d’anys, que jo era més jove,
que quan es va fer el passeiget, el passeig de la platja va esser gros a Alcúdia,
si nos ne recordau. Vos en recordareu, va esser gros. Formigó a la platja, no
farem el trempó, no farem no sé què, i tal. El passeiget de la platja avui en dia
és el més transitat. I algú de la plataforma va votar a favor, perquè era
“concejal” en aquelles dates. Per tant, no juguem amb les coses de menjar.
Siguem correctes, respectem la legalitat i, si Alcudiamar no respecte la legalitat
que se li aturin les obres, que se li faci el que se li hagi de fer, i tal. Mentre
respecti la legalitat, hi ha un tema que s’haurà de respondre, que s’haurà de
fer,... amb Autoritat Portuària. Noltros tenim les competències que tenim. Tenim
les que tenim. Noltros no podem aturar les obres, no tenim competència per
aturar les obres dels terrenys guanyats a la mar. Noltros quan es facin, si
s’edifica res allà al damunt, llavors ho podrem fer. Per tant, noltros el que hem
de fer és un esforç de consens per arribar a un acord entre tots, els de la
Plataforma per un lloc i els d’Alcudiamar per l’altra. Meam si entre tots podem
fer que l’Autoritat Portuària reconsideri les possibilitats, arribem a un acord, si
ho podem evitar, millor, i si no ho podem evitar pues paciència, però sempre
dins la legalitat. El que no podem fer és no per no o sí per sí. Les coses s’han
de fer amb seny i amb prudència. Noltros ni mos agrada el llenguatge
d’aquesta moció que han presentat els tres grups, ni ens guanya dir, ni ens
pareix bé dir aturau les obres quan ni han començat i a més no hi tenim
competència. Per tant què diem noltros. Diem una altra moció que presentarem
després. A aquesta “desde luego” li votam en contra pel que he dit. Respectant,
“por supuesto”, el criteri dels grups polítics. Està clar? Passam a votació
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 14 vots en contra (6 El Pi + 4 PSOE + 4 PP) i 3 vots a favor (1
Guanyem + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per Alcúdia), acorden desestimar la
Moció abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
12. Examen i aprovació moció que presenten els grups Municipals PSIBPSOE i El Pi sobre la concessió del Port Esportiu d’Alcúdia.

26

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

Els grups Municipals PSIB-PSOE i del Pi presenten una Moció de data 28 de
juny de 2016, la qual diu:
“Fa pocs mesos, l'empresa local Alcudiamar va veure ampliada la seva
concessió fins a l'any 2030 en base a una inversió superior als 21 milions
d'euros, que consisteix en l'embelliment i la millora de totes les seves
instal·lacions i la construcció d'una dàrsena d'11.000 metres, que serà utilitzada
com a zona de serveis nàutics.
Aquesta pròrroga suposarà que una empresa alcudienca, a la qual hi fan feina
molta gent del municipi seguirà gestionant les instal·lacions.
Des d'un primer moment l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcúdia s'ha
posicionat a favor d'aquesta ampliació de la concessió, però sempre hi quan no
afectes a la situació de la platja d'Alcúdia. Per això, es va comanar un informe
d'IMEDEA (orgànicament depenent de la UIB i el CSIC) que concloïa que la
reforma no suposava cap perill per la Platja d’Alcúdia
Si bé consideram molt bo pel municipi la reforma i embelliment de totes les
instal·lacions existents al port esportiu, creiem que guanyar 11.000 metres més
a la mar no és el més adequat, ja que aquest creixement podria suposar un
greuge per l'ecosistema marí i per la sostenibilitat mediambiental.
Per tot això es proposa al ple de l'Ajuntament d'Alcúdia l'adopció dels següents
acords:
1.- Manifestar-se a favor de l'ampliació de la concessió fins l'any 2030 a l'actual
empresa gestora del port esportiu.
2.- Sol·licitar a l’Autoritat Portuària de Balears que reconsideri la possibilitat de
substituir l’ampliació de la dàrsena per altre tipus de millora en el Port Esportiu.
3.- Instar a l’Autoritat Portuària de Balears a què abans de l’inici de les obres
comprovin i justifiquin que es tenen totes les autoritzacions necessàries de tots
els organismes competents.
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, cedeix la paraula al senyor Malondra.
El senyor Pere Malondra manifesta que és una mica repetir el mateix. Noltros,
el Partit Socialista i el PI presentam una moció. Quasi quasi podem llegir els
acords perquè la part expositiva és el mateix que ja hem comentat durant el
passat punt. Els punts d’acord són primer, manifestar-se a favor de l'ampliació
de la concessió fins l'any 2030 a l'actual empresa gestora del port esportiu. El
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segon, sol·licitar a l’Autoritat Portuària de Balears que reconsideri la possibilitat
de substituir l’ampliació de la dàrsena per altre tipus de millora en el Port
Esportiu. I el tercer acord és instar a l’Autoritat Portuària de Balears a què
abans de l’inici de les obres comprovin i justifiquin que es tenen totes les
autoritzacions necessàries de tots els organismes competents. I no afegiré res
més perquè seria una mica repetir la meva intervenció d’abans i no crec que
tengui molt de sentit.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que per part del PI el mateix. No mos
reiterarem, però creiem que és clara, mos manifestam a favor de l’ampliació de
la concessió, que com ha dit també en Tomàs abans, que no té res a veure
amb la dàrsena, per tant, la concessió sí. Que l’Autoritat Portuària reconsideri la
possibilitat de si hi ha alguna alternativa de substituir l’ampliació per una altra
cosa, i si hi és, que es faci, anem a veure-ho, els tècnics que ho mirin. I en
tercer lloc, instar-los de que abans, perquè hem de ser correctament legals,
abans de fer les obres tinguin els permisos. Si tenen els permisos sí, i si no
tenen els permisos, no. Això és la moció que presentam consensuada. Voleu
intervenir? Coloma?
La senyora Coloma Terrasa diu que intervindrà la senyora Josefina Linares.
La senyora Josefina Linares exposa que noltros volíem demanar al PI i al
PSOE que heu fet aquesta moció a meam si el Partit Popular demana si
podíem fer la votació per separat d’aquests tres punts.
El senyor batle demana si hi ha algun inconvenient en que es faci per separat
la votació dels tres punts.
El senyor Pere Malondra exposa que per part seva no hi ha cap inconvenient.
El senyor batle diu que podem votar punt per punt els tres.
L’infrascrit exposa que si el grup proponent no té res a dir, endavant, i els grups
proponents sou voltros, el PSOE i el PI.
El senyor batle diu que per part nostra no hi ha res a dir. En Tomàs Adrover
volia intervenir, però ara ha dit que ja està.
La senyora Josefina Linares exposa que al primer punt nosaltres votarem que
sí, i de totes maneres és que ja entre tots hem fet l’argumentari i per no tornar a
repetir-nos noltros estam d’acord.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta idò què fem, votam o ara ho expliques.
La senyora Josefina Linares exposa que del primer punt votam que sí.
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El senyor batle diu, perdona Fina, perdona,....
La senyora Josefina Linares manifesta que el que volia era argumentar cada
punt.
El senyor batle exposa que aleshores passam a argumentar el primer punt.
La senyora Josefina Linares diu que del primer punt, no és que me repeteixi
però noltros estem a favor, perquè mos estimam més que es prorrogui a una
empresa que és d’aquí d’Alcúdia, que no a una altra empresa que no sigui
d’Alcúdia. Això és el primer i per això votarem que sí.
El senyor batle d’Alcúdia diu idò passam a votar.
El senyor Tomàs Adrover exposa que a jo me pareix bé tot això però és que ho
trob absurd que s’hagi de votar punt per punt, quan a l’anterior no l’hem votada
punt per punt. L’hem votada general la moció, de dalt a baix, si o no.
El senyor batle diu que és que vostè no ho ha demanat i ara ells ho demanen.
El senyor Tomàs Adrover diu que d’acord, però que puc expressar la meva
opinió, no?
El senyor batle li diu que sí, però si dius perquè votam punt per punt, ho votam
perquè ho han demanat.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que no sap si és reiterar el que ha dit el
secretari, però són els que han presentat la moció, vostès, el PSOE i el PI, qui
han de decidir si volen votació separada o no. No un altre membre que no
forma part d’aquesta moció. Jo li agraesc.
El senyor batle diu que noltros ho tenim clar i hem dit que si, no hi ha cap
problema.
El senyor batle demana si al segon punt volen argumentar.
La senyora Josefina Linares exposa que al segon punt sempre es pot arribar a
un diàleg i per això noltros ens abstindrem perquè si es pot arribar a un diàleg
de que es pugui modificar alguna cosa i es pot arribar a un acord noltros no
tenim cap objecció.
El senyor batle demana el punt tercer.
La senyora Josefina Linares manifesta que aquí noltros el que trobam és que
no hem de pressuposar que Autoritat Portuària farà les coses malament. Vull
dir, en aquest punt, nosaltres el que veiem és que es suposa que quan es
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comencin les obres és perquè realment Autoritat Portuària ha comprovat i ha
justificat que totes les autoritzacions estiguin com toca. Per això en aquest punt
votarem que no.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que en qualsevol cas, i per explicar un poc
la situació, ja que acabam aquest tema. Ho dic perquè ara hi havia aquest
tercer punt de discòrdia. Jo crec que ningú pot tenir cap dubte que tots els que
estem aquí dins aquesta sala, tant els de la plataforma, com els d’Alcudiamar,
com el consistori en ple, tothom estima exactament igual el moll. Ningú més
que els altres. Jo crec que voler donar lliçons d’estimar un més que s’altre al
moll està fora de lloc, perquè tots som d’aquí i tots el volem. Ara be, cada un
defensa el que creu a la seva consciència i, per tant, tant és respectable una
cosa com l’altra. I lo que vos demanaria és que mos acostumem a respectarnos en les idees. Per tant, donam aquest punt per acabat.
VOTACIÓ:
Es sotmet a votació el primer punt de la proposta que diu “Manifestar-se a favor
de l’ampliació de la concessió fins l’any 2030 a l’actual empresa gestora del
port esportiu” , essent aprovat per unanimitat dels regidors.
Es sotmet a votació el segon punt de la proposta que diu “Sol·licitar a l’Autoritat
Portuària de Balears que recondideri la possibilitat de substituir l’ampliació de la
dàrsena per altre tipus de millora en el Port Esportiu”, essent aprovat per
majoria 10 vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE), 5 abstencions (4 PP + 1 Unió per
Alcúdia) i 2 vots en contra (1 Guanyem + 1 Gent per Alcúdia).
Es sotmet a votació el tercer punt de la proposta que diu “Instar a l’Autoritat
Portuària de Balears a què abans de l’inici de les obres comprovin i justifiquin
que es tenen totes les autoritzacions necessàries de tots els organismes
competents”, essent aprovat per majoria 11 vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1
Unió per Alcúdia) i 6 vots en contra (4 PP + 1 Gent per Alcúdia + 1 Guanyem).

II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
1. Decrets de Batlia
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle dóna succint
compte dels decrets de Batlia resolts a la sessió extraordinària de data 11 de
juliol de 2016 i que es corresponen a la relació des del núm. 774/2016 de data
30 de maig de 2016 fins el núm. 879/2016 de data 16 de juny de 2016.
La corporació se’n dóna per assabentada.
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2. Precs i preguntes
INTERVENCIONS:
La senyora Josefina Linares exposa que només és un prec, que tenim pendent
de resposta un registre d’entrada de dia 13 d’abril i encara no mos han
contestat.
El senyor batle demana què demanàveu, que ara no ho record de memòria.
La senyora Josefina Linares diu que demanaven lo de ses funcions dels
assessors.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que les funcions dels assessors estan
aprovades per ple i sabeu quines són. Si les voleu per escrit les farem per
escrit, perquè clar, que demaneu una cosa que està aprovada per ple quan
vosaltres l’heu votada, vaig trobar que era una equivocació. Inclús vaig pensar
que no sabia si era dels assessors jurídics, els assessors de confiança o a què
vos referíeu. Ho vaig comentar, però no hi ha problema, vos ho donarem per
escrit. Cap problema. Donam el ple per acabat?
El senyor Pere Malondra diu que del públic hi ha gent que vol intervenir.
El senyor batle diu que del públic, que no siguin dels grups que ja han
intervingut, perquè heu triat xerrar en aquell moment i si heu triat xerrar en
aquell moment no tornarem a començar una altra vegada el mateix debat. Heu
demanat voltros el poder xerrar en aquell moment. No hi ha inconvenient. Però
per a que quedi clar, però per ser objectiu podem donar una intervenció de tres
minuts. Però meam, si duis un representant, si heu dit que volíeu xerrar llavors,
i vos hem demanat voleu xerrar després? I heu dit que no que volíeu xerrar en
aquell moment. Però m’és igual, per a que no hi hagi diferències, feis una
intervenció un pic. Sebastià si vols xerrar tu, xerra. Digues, amb el micròfon.
[Es sent rebombori dins la sala]
El senyor batle manifesta que jo demanaria per favor silenci, perquè aquest
senyor també té dret a expressar la seva opinió.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que és igual, vosaltres considerau que no,
el batle som jo, crec que sí, i almenys vull escoltar a tothom i tothom té dret.
Intervindrà un d’aquí, un d’aquí d’assà si voleu i “punto”. Perquè aquí el que no
venim a fer aquí és comèdia. Venim a prendre decisions i les decisions les pren
l’Ajuntament. Per tant, deixarem una intervenció per un, una intervenció per
s’altre i s’ha acabat. Digui Sebastià Cifre.
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El senyor Sebastià Cifre diu, gràcies senyor batle, benvingut tots, amics, clar
que sou amics, la democràcia és això, discrepar, que és que no podem
discrepar? Sabeu una cosa? Sabeu de que viu Alcúdia? Alcúdia viu de la platja.
Els vint mil habitants que hi ha a Alcúdia, més els mils que venen a fer feina de
fora, això és el nostre recurs que tenim a Alcúdia. I també Alcudiamar, gràcies
a la platja. No, no, vos n’anau, mira, “banderas azules a nueve euros, bandera
azul a nueve euros... ...hombre” te’n dones compte?
[hi ha rebombori dins la sala]
El senyor batle intervé per demanar respecte a tothom. Si vos ne voleu anar
vos n’anau, però respecte a tothom. Deixau que xerri en Sebastià. Deixau que
xerri. Si a un no li interessa se’n pot anar, però deixau que xerri.
[Segueix rebombori i discussions entre el públic assistent fora dels micròfons]
El senyor batle demana calma.
El senyor Sebastià Cifre diu, no ho veus, els hi heu donat ales, i ells
personalitzen, acabaré si em permet. Ells personalitzen. Aquí hi ha dos
problemes. Un el té Alcúdia que mos estem carregant els nostres recursos tant
és el moll com la platja. El temps està marcant sentència i es veu, es veu. Es
veu el que ha passat. Aquí hi ha un problema, i és que la platja s’ha de
regenerar, el moll també s’ha d’arreglar i aquí hi ha el problema no mil metres
més o mil metres “menos”. I el segon problema és que ells i voltros sabeu que
tenim raó. Com que la tenim, el temps, senyor batle, ens donarà la raó. És ben
trist haver de dir això. Però avui en dia, els nostres recursos, el que genera
riquesa a Alcúdia és la platja. La gent ve per la platja. No ve per res més.
El senyor batle diu que ho sabem.
El senyor Sebastià Cifre diu que podem fer informes, tal i qual i tot això,
perfecte. Però amb tots els respectes, crec que hi ha hagut una política
equivocada. Amb tots els respectes.
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. batle aixeca la sessió, essent
les 22:20 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

32

