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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 8 DE
MARÇ DE 2013
Data: 08/03/2013
Hora començament: 12:07 h
Hora acabament: 15:15 h
Lloc: Sala de sessions
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera

Assistents:

Batlessa:

Coloma Terrasa Ventayol

Tinents de Batlessa :

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

Regidors:

Mateu Salort Bonafè
Laura Serra Martín
Gaspar Vera Mills
Miquel A. Llompart Hernàndez
Joaquín Cantalapiedra Aloy
Beatriz Oneto Carmona
Domingo Bonnín Daniel
Pere J. Malondra Sànchez
Sofia Fernández Roldán
Guadalupe Alaminos García
Joan Gaspar Vallori Guayta

Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari Actal.:

Miguel Alejandro Dot Ramis

1

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

Ordre del dia:

I. Part resolutòria.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2013.
3. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre l’expedició dels
certificats de residència per a viatjar.
4. Proposta de modificació de l’acord d’aprovació del Conveni de Col·laboració
per a la realització del Pla Estratègic Turístic Badia d’Alcúdia.
5. Resolució del conveni urbanístic subscrit entre l’Ajuntament d’Alcúdia i les
entitats MARTOPERI, S.L. i ALAPER. S.L.
6. Proposta de modificació del Catàleg de llocs de feina.
7. Proposta de noms de carrer.
8. Retre compte de l’herència deferida pel Sr. Feliciano Fuster a favor de
l’Ajuntament d’Alcúdia i proposta de declaració institucional d’agraïment.
9. Retre compte de l’herència deferida pel Sra. Gilberte A. Garrouste a favor de
l’Ajuntament d’Alcúdia i proposta de declaració institucional d’agraïment.
10. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Alcúdia
sobre la política educativa del Govern d’Espanya i del Govern de les Illes
Balears.
11. Proposta de manifestació de voluntat de crear una xarxa de municipis i
entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull.
12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Alcúdia
sobre el rebuig de l’establiment de quantitats màximes bonificables en el
descompte de resident.
13. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Alcúdia
sobre la política educativa del Govern d’Espanya i del Govern de les Illes
Balears.
14. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Alcúdia
amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
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15. Proposta que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament
d’Alcúdia de declaració institucional de l’Ajuntament d’Alcúdia sobre
desnonaments.

II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.

1. Donar compte Aprovació Liquidació Pressupost 2012.
2. Decrets de Batlia.
3. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la senyora batlessa
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular
cap observació a l’acta de la darrera sessió que va tenir lloc el dia 28 de febrer
de 2013 i que s’ha repartida oportunament amb la convocatòria.
No havent-hi observacions, es sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.

2. Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2013.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 5 de març de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

D’HISENDA

DE

RECONEIXEMENT

Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat d’Esports, del Patronat de Música i del
Patronat de Ràdio presentades a l’aprovació del Ple, amb imports
respectivament de 58.396,69€, 1.404,29€, 423,50€ i 74,36€ euros.
Vist l’informe emès per la interventora, de data 28 de febrer de 2013.
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PROPÒS:
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat d’Esports, del Patronat de Música i del
Patronat de Ràdio presentades a l’aprovació del Ple, amb imports
respectivament de 58.396,69€, 1.404,29€, 423,50€ i 74,36€ 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.
Alcúdia, 28 de febrer de 2013.
El Regidor d’hisenda.
Juan Luis González Gomila.”.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. President, els membres de
la Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Seguidament pren la paraula el Sr. González i explica que es tracta de factures
de l’any 2012 que han arribat enguany o que s’han de pagar dins el 2013
perquè l’any passat no hi havia partida pressupostària.
Obert el torn de debat, pren la paraula el Sr. Malondra per avançar el vot
favorable del seu grup i comenta que hi ha factures de 23.000 € corresponents
a fires i 20.000 € corresponents a festes. No entén que s’esgotin les partides
de fires i festes, que a més s’hagin de fer reconeixements de crèdit, i que no
s’esgotin les partides de Benestar Social.
En el torn de contestació, la Sra. Garcia respon que s’estan pagant factures de
fires de l’anterior legislatura.
En el torn de rèplica el Sr. Malondra recorda el procediment per al pagament
de factures i que fins que no arriben no es paguen. S’ofereix per mirar amb la
Sra. Garcia les factures a què ha fet referència. Avança que el torn de precs i
preguntes demanarà què s’ha fet a Mercats.
En el torn de contestació, la Sra. Garcia respon que es tracta de factures de
l’any 2007.
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Per la seva banda, la Sra. Amer respon, quant a festes, que el desfasament
deriva de què a finals de l’any passat es varen presentar factures de la SGAE
de tot l’any i d’anys anteriors.
Pren la paraula el Sr. González i comenta que el que tracten de dir les
regidores és que quan es va fer el Pressupost del 2012 es varen tenir que
incloure factures de 2010 i 2011 que no estaven pagades. Diu que això vol dir
que l’actual equip de govern ha hagut de fer front a les mateixes feines i a més
pagar les factures de l’anterior, de manera que s’ha comptat amb menys
pressupost. Diu que enguany passa el mateix, ja que es tracta de regularitzar
aquests pagaments pendents. Recalca que el que és sorprenent és que
l’anterior govern fes un reconeixement de 600.000 € relatiu a tot tipus de
factures.
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra diu que el Sr. González no ha entès el
que ha dit. Diu que el que li sorprèn no és el reconeixement, independentment
de la quantia, si no que hi hagi més factures de fires i festes que de Benestar
Social.
En el torn de contestació, el Sr. González diu que la sorpresa és que el
reconeixement de 600.000 € de l’anterior govern segur que es devia a que
gastava més del que podia.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre l’expedició dels
certificats de residència per a viatjar.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 5 de març de 2013, que a continuació es
transcriu:
“MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE
L’EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS DE RESIDÈNCIA PER A VIATJAR
A partir de dia 1 de setembre de 2012 és necessària la presentació del certificat
d'empadronament als mostradors de les companyies aèrees i marítimes per
poder beneficiar-se de la bonificació del 50% en el transport aeri i marítim.
Aquest canvi normatiu va ser introduït via esmena presentada pel Grup del
Partit Popular al Senat. L'esmena també autoritza a que el Govern d'Espanya,
durant l'any 2013 modifiqui o reemplaçi l'actual règim de subvencions, en
principi sense rebaixar la quantia i assegurant-se la seva qualitat.
Fins fa uns mesos l'expedició del certificat de residència per viatjar es podia
aconseguir de manera ràpida i àgil des de la pàgina web de l'Ajuntament
d'Alcúdia, únicament amb introduïr el DNI de la persona que havia de fer el
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viatge. Una altre opció era anar presencialment a l'oficina d'estadística
municipal per la seva expedició. El seu cost era 2 €.
Amb la posada en funcionament de l'Administració Electrònica s'ha eliminat
l'opció de treurer-lo en el sistema informàtic anterior, dificultat la seva expedició
a un aspecte ampli de la població, degut a que no tenen accés a les NNTT. Per
tot això, el ple de l'Ajuntament acorda:
1.- La gratuïtat de l'expedició del Certificat de Residència per a Viatjar que
realitza el Departament d'Estadística a les seves instal·lacions.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista.”.
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula la Sra. Fernández i explica que el seu grup demana que es
canviï l’ordenança reguladora de la taxa de dos euros per expedició del
certificat de residència per viatjar. Considera que és un tracte abusiu pel que és
un dret adquirit. Diu que si la única manera d’obtenir el certificat de forma
gratuïta és mitjançant certificat digital estam allunyant un sector important de la
població com els majors i persones que tinguin més dificultats per adquirir
coneixements informàtics.
En el torn de contestació, el Sr. González respon que a la proposta es diu que
abans es podia obtenir de manera ràpida i àgil, però s’ha de tenir en compte
que estava vulnerant la llei de protecció de dades i per això s’ha fet el canvi.
Diu que s’intenta facilitar la seva obtenció, ja que abans només es podia treure
a l’àrea d’Estadística als matins i que ara també es pot als horabaixes a Can
Juanet i la Seu des Moll, així com els dissabtes. Diu que a la moció s’exposa
que l’Administració Electrònica ha dificultat l’expedició gratuïta d’aquests
certificats i que no ho entén així, ja que les Administracions s’han d’adaptar a
les noves tecnologies. No entén que es digui que la taxa és abusiva quan
resulta que la va aprovar l’anterior govern. Recalca que continua sent gratuït i
que amb el certificat digital i el DNI electrònic es poden fer molts tràmits amb
l’Ajuntament mitjançant la Seu Electrònica. Diu que això és el futur i que, si bé
és cert que hi ha gent que pot tenir més dificultats per accedir-hi, la expedició
electrònica s’ha de fer conforme a la llei. Avança que es farà una campanya per
fer els aclariments als ciutadans. Diu que si d’aquí uns mesos finalment no és
necessari treure els certificats no té sentit canviar l’ordenança i que en cas que
perdurés la necessitat es podria mirar de fer la modificació de la norma.
En el torn de rèplica, la Sra. Fernández diu que el seu grup està d’acord amb la
modernització i la Administració electrònica, però el que es demana es suprimir
la taxa de dos euros.
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Per la seva banda el Sr. Llompart avança el suport del seu envers la moció i diu
que, si bé és cert que la taxa la va crear l’anterior govern, eren altres temps.
Diu que ara hi ha més gent que ho passa malament i que es tracta de
replantejar-se la taxa. Demana si es retirarà la necessitat de dur els certificats.
El Sr. González diu que així sembla ser. Diu que es va imposar l’any 2008 i que
llavors l’anterior Govern pujà taxes.
El Sr. Llompart diu que llavors es podia treure el certificat per internet i que el
context era bastant diferent.
El Sr. González torna a dir que en cas que persisteixi la necessitat de dur
aquests certificats s’estudiarà suprimir aquesta taxa.
Sotmès el dictamen a votació, resulten vuit vots a favor (PSIB-PSOE i CxI) i
nou en contra (PP i Sra. Carme García), de manera que el dictamen queda
sense aprovar.

4. Proposta de modificació de l’acord d’aprovació del Conveni de
Col·laboració per a la realització del Pla Estratègic Turístic Badia
d’Alcúdia.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 5 de març de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
TURÍSTIC BADIA D’ALCÚDIA
En sessió extraordinària celebrada en data 28 de febrer de 2013, aquest Ple va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les
Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de
l’Oferta de l’Illa de Mallorca, l'Agència de Turisme de les Illes Balears,
l'Ajuntament d’Alcúdia, l'Ajuntament de Muro, l'Ajuntament de Santa Margalida,
l'Associació Hotelera d’Alcúdia i de Can Picafort i l'Associació Hotelera de
Muro, per a la realització del Pla Estratègic Turístic Badia d’Alcúdia, amb les
modificacions introduïdes pels tres ajuntaments implicats.
Abans de sotmetre l’acord a votació el Sr. Secretari va fer l’advertència que, tal
i com havia fet constar la Interventora en el seu informe, el primer paràgraf de
la pàgina 7 del Conveni referit no s’ajustava a Dret. Seguidament la regidora
Sra. Linares va emetre un vot particular al dictamen de la Comissió Informativa
en el sentit de sotmetre el conveni de aprovació amb exclusió parcial de
l’esmentat paràgraf, en concret, quant al compromís d’exonerar el Consorci
dels imposts i taxes corresponents a les actuacions a realitzar.
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Atès que amb posterioritat s’ha aclarit amb el Consorci de Borsa que aquest
paràgraf s’entén en el sentit que els Ajuntaments es comprometen a assumir el
pagament dels imposts i taxes que derivin a la implantació de les actuacions
del Pla.
És per això que es proposa a aquest Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Modificar l’acord de ple de data 28 de febrer de 2013 d’aprovació del
conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les
Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de
l’Oferta de l’Illa de Mallorca, l'Agència de Turisme de les Illes Balears,
l'Ajuntament d’Alcúdia, l'Ajuntament de Muro, l'Ajuntament de Santa Margalida,
l'Associació Hotelera d’Alcúdia i de Can Picafort i l'Associació Hotelera de
Muro, per a la realització del Pla Estratègic Turístic Badia d’Alcúdia, amb les
modificacions introduïdes pels tres ajuntaments implicats, en el sentit de tornar
a incloure el paràgraf exclòs pel vot particular de la Sr. Linares, en el ben entès
que aquest compromís no suposa exonerar del pagament de tributs, si no
assumir el pagament els Ajuntaments signants.
SEGON.- Autoritzar la Sra. Batlessa per a la signatura de l’esmentat conveni
sempre i quant la resta d’entitats interessades ratifiquin les modificacions
introduïdes.
TERCER.- Comunicar el present acord a les entitats interessades per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
Alcúdia, 5 de març de 2013.
El batle en funcions
Juan Luis González Gomila.”.
Tot seguit es sotmet la inclusió per urgència de la proposta i s’aprova per
unanimitat.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. President, la Sra.
Interventora i el Sr. Secretari exposen els seus dubtes quant a la possibilitat de
assumir el pagament dels tributs esmentats.
Passada la proposta a votació, resulten dos vots a favor del Sr. President i la
Sra. Serra, una abstenció del Sr. Cantalapiedra i un vot en contra del Sr.
Vallori. Atès el resultat, s’aprova per majoria dictaminar favorablement i elevar
aquest punt a la consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
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Tot seguit el Sr. Secretari fa constar que s’ha incorporat informe de Secretaria a
l’expedient administratiu.
Pren la paraula la Sra. Linares i explica amb que a la reunió amb el Consorci de
Borsa es va explicar que l’acord d’aprovació de l’anterior Ple s’havia d’adequar
al conveni originalment redactat i que no es tracta d’exonerar si no d’assumir
les taxes, en cas que es generin, via subvenció.
Per la seva part, el Sr. Vallori diu que el seu grup vol que es signi el conveni
perquè suposa una aportació important pel nostre municipi, però que
s’abstindrà perquè a la Comissió Informativa sorgiren dubtes jurídiques quant a
la clàusula referida i que a l’Informe de Secretaria també es diu que seria
necessari fer un conveni ad hoc per quantificar i pressupostar aquestes
subvencions.
En el torn de contestació, la Sra. Linares aclareix que cada acció serà objecte
d’un conveni entre les parts on es regularà la forma d’assumir aquests
pagaments.
Per la seva banda, el Sr. Llompart diu que si és així el seu grup està d’acord.
Passat el dictamen a votació, queda aprovat amb tretze vots a favor (PP, Sr.
Carme Garcia i CxI) i quatre abstencions (PSIB-PSOE).

5. Resolució del conveni urbanístic subscrit entre l’Ajuntament d’Alcúdia i
les entitats MARTOPERI, S.L. i ALAPER. S.L.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 5 de març de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME
El 27 de juny de 2006 es va subscriure el Conveni urbanístic presentat per les
entitats MARTOPERI SL i ALAPER SL relatiu a una illeta del sector AN-3
d’aquest terme municipal, atès l’Acord adoptat pel Ple de la Corporació en
sessió ordinària de 4 de maig de 2006.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Pedro Antonio Pericás Martorell, en
representació de MARTOPERI SL, amb data d’entrada en el Registre General
de 22 de juny de 2009, a la qual s’hi ha adherit l’entitat ALAPER SL, amb data
d’entrada de 15 d’octubre de 2012, mitjançant la qual se sol·licita la resolució
del Conveni amb motiu de l’Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca d’1 de febrer de
2007 (BOIB núm. 33, de 03.03.2007) mitjançant el qual es va aprovar
definitivament amb prescripcions la revisió de les Normes subsidiàries de
planejament d’aquest terme municipal, així com de l’Acord del Consell Executiu
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del Consell de Mallorca, de 5 de març de 2008, pel qual es va estimar
parcialment el recurs interposat per les entitats esmentades amb relació a la
qualificació de l’àmbit objecte del Conveni.
Vists els informes de 29 de juliol de 2009 i 11 de juny de 2012 emesos per
l’arquitecte municipal en sentit favorable a la resolució del Conveni atès el seu
compliment parcial i les obligacions satisfetes per les entitats interessades, i
l’informe dels serveis jurídics municipals.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 15
de juny de 2011 (BOIB núm. 104, de 07/07/2011), PROPÒS elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament l’Acord següent:
PRIMER.- Acceptar la sol·licitud presentada pel Sr. Pedro Antonio Pericás
Martorell, en representació de MARTOPERI SL i ALAPER SL, de resolució del
Conveni subscrit el 27 de juny de 2006 amb l’Ajuntament d’Alcúdia, d’acord
amb les obligacions i les finalitats que ja es troben satisfetes i, com a
conseqüència:
SEGON.- Resoldre de mutu acord el Conveni subscrit el 27 de juny de 2006
entre el Batle de l’Ajuntament d’Alcúdia i les entitats MARTOPERI SL i ALAPER
SL, en virtut de l’Acord d’aprovació adoptat pel Ple de la Corporació en sessió
ordinària de 4 de maig de 2006.
TERCER.- Que es notifiqui als interessats.
Alcúdia, 22 de febrer de 2013
El regidor delegat d’Urbanisme
Martí Ferrer Totxo”.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. President, el Sr. Bonnín i la
Sra. Fernández diuen no tenir massa clar la resolució, atesos els compromisos
pendents entre les parts.
Per indicació del Sr. Ferrer, l’assessora jurídica fa els aclariments oportuns.
Seguidament, els membres de la Comissió informen favorablement i acorden
elevar aquest punt a la consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula el Sr. Ferrer i explica que es un conveni aprovat pel Ple l’any
2006 on es tractava de modificar les Normes Subsidiàries canviant un ús
comercial per residencial i amb una contraprestació a favor de la corporació de
120.000 € i una cessió gratuïta de sòl rústic. Diu que els promotors varen pagar
la meitat de la contraprestació pecuniària, però el Consell Insular no va admetre
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la requalificació de tota la superfície sol·licitada. Conclou que aquesta resolució
proposada és a instància del promotor.
Per la seva banda el Sr. Malondra avança l’abstenció del seu grup perquè no
va participar en aquest conveni i, per tant, no té elements suficients per
pronunciar-se sobre aquesta resolució.
Passat el dictamen a votació, queda aprovat amb tretze vots a favor (PP, Sr.
Carme Garcia i CxI) i quatre abstencions (PSIB-PSOE).

6. Proposta de modificació del Catàleg de llocs de feina.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans, dia 5 de març de
2013, que a continuació es transcriu:
““PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE FEINA

Atès que raons d’oportunitat aconsellen dividir en dues l’Àrea de Sanitat i
Benestar Social d’aquest Ajuntament.
Atès que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic exclou de l’obligatorietat de
negociació les decisions d’aquest Ajuntament que afectin a les seves potestats
d’organització.
Atès que correspon a aquesta corporació, com a administració pública
territorial, la potestat d’autoorganització, ex article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril de 1985, Reguladora de las Bases del Règim Local i vistes les
atribucions que l’article 22.2.i) de la mateixa llei confereix a aquest Ple.
És per tot això que propòs l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Modificar el Catàleg de Llocs de Feina de l’Ajuntament en el sentit
de separar en dues àrees Sanitat i Benestar Social.
SEGON.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Alcúdia, 5 de març de 2013.
La regidora delegada de Sanitat i Benestar Social
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Carme Garcia Cerdà.”.
Després d’unes breus explicacions per part de la Sra. Garcia, els membres de
la Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula la Sra. Garcia i explica que dins el Departament de Sanitat i
Benestar Social hi ha dues àrees ben diferenciades i per raons de funcionalitat
es separen.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Llompart i demana si aquesta modificació
implicarà un augment de cost. També entén que si fins ara hi havia un tècnic al
cap de les dues àrees i ara passa a ser-ho d’una, a l’altra les persones que
depenien jeràrquicament d’ell tindran el mateix nivell i, per tant, qualcú hauria
d’assumir aquestes funcions a Benestar Social.
En el torn de contestació, la Sra. Garcia diu que no suposarà un augment del
cost. També explica que, segons consta al vigent Catàleg de Llocs de Feina, en
el Departament de Sanitat hi ha un responsable amb funcions referides
exclusivament a Sanitat i no a Benestar Social, d’altra banda, una tècnica
responsable de Benestar Social. També recorda que en el mes de juliol la
regidora de personal va demanar als treballadors les seves funcions i aquesta
darrera tècnica assenyalà que era la coordinadora de Benestar Social. Destaca
que aquestes àrees funcionen amb pressuposts i personal diferenciats. Diu que
davant els dubtes que hi havia sobre les funciones del Tècnic de Sanitat s’ha
decidit aclarir-ho i conclou que tot seguirà igual, és a dir, hi haurà un Tècnic de
Sanitat i un Tècnic de Benestar Social.
En el torn de rèplica, el Sr. Llompart no entén per què si tot seguirà igual es dur
aquesta proposta a Ple.
En el torn de contestació, la Sra. Garcia diu que hi havia discordances entre
l’organigrama i les funciones de cada treballador i per tant el que es fa és
adaptar el primer a aquestes, que són les que prevalen.
En el torn de rèplica, el Sr. Llompart entén que tot i així es tracta d’una
modificació substancial del catàleg i demana si s’hauria de negociar amb els
sindicats.
En el torn de contestació, la Sra. Garcia diu que la modificació té caire
organitzatiu i, per tant, és una potestat de l’Equip de Govern. Tot i així, entén
que el Sr. Secretari podria aclarir aquest dubte.
En el torn de rèplica, el Sr. Llompart avança el vot en contra del seu grup
perquè, tot i respectar les potestats de l’Equip de Govern, creu que el
departament funcionava bé així com estava fins ara. Torna a demanar si s’ha
de negociar la modificació.
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El Sr. Secretari explica que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic determina les
matèries objecte de negociació i exclou les que afectin a la potestat
d’organització, sempre i quan no s’alterin les condicions de treball d’un lloc de
feina determinat.
Pren la paraula el Sr. Malondra i diu que no queda clar com queda el Catàleg,
com ja va dir a la comissió informativa. Espera la documentació que ho
aclareixi i, per manca d’informació, avança el vot en contra del seu grup. No
creu que aquesta proposta no suposi canviar rés. Demana que, tot i que com
ha dit el Secretari no és necessari negociar la proposta, per deferència cap als
representants dels treballadors estaria bé fer-los-la arribar.
Passat el dictamen a votació, queda aprovat amb nou vots a favor (PP i Sra.
Carme Garcia) i quatre vots en contra (PSIB-PSOE i CxI).

7. Proposta de noms de carrer.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans, dia 5 de març de
2013, que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE NOMS DE CARRER
Hi ha la necessitat de posar nom a una via urbana del municipi i revisar el nom
d’una altra.
1) CARRER DE XESC FORTEZA
A través de la sol·licitud de la Sra. Beatriz Toro (R.E. 9351 de 28/11/2012) s’ha
vist la necessitat que tengui nom la via urbana que comença a la placeta de
l’Hort de les Barreres i va fins al carrer de Bernat Desclot, la que va ben
paral·lela a la carretera de Palma.
Es proposa per a aquest carrer el nom de Xesc Forteza Forteza, Palma (19261999). Va ser actor, autor i director de teatre. De formació autodidacta, als onze
anys actuà per primera vegada a una companyia professional. El 1948,
ingressà en la companyia Artis, de la qual formaria part fins poc abans de la
seva dissolució, el 1969, i amb la qual estrenà més de 150 obres. El 1967,
fundà companyia pròpia i, el 1971, reformà el Saló Rialto, on actuà fins el 1991.
Com a director, va dirigir quasi totes les obres que va interpretar des del 1956, i
com autor teatral, va escriure diverses obres com El dimoni ja no fa por a ningú,
Majòrica-81 i Jubilat ve de jubileu. El 1997 va rebre el Premi Ramon Llull. En
definitiva va ser el referent de l’escena teatral de Mallorca de tota una època.
2) CARRER DE QUITO
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També a través de la col·laboració d’un veïnat (el Sr. Ramon Joan Riera) ens
hem temut del fet que, a la urbanització Estany Esperança, el que estava
previst, fa anys, que fossin dos carrers diferents separats per una rotonda,
actualment era un sol carrer, sense separació física. Per això no està justificat
mantenir els dos noms que oficialment tenien, carrer de Potosí per al tram de la
via actual de la banda de la costa i carrer de Quito per al tros de la banda de
terra. El sacrificat serà carrer de Potosí i quedarà carrer de Quito.
Alcúdia, 27 de febrer del 2013
La regidora de Cultura, Educació i Festes
Àngela Amer Mir.”.
Després d’unes breus explicacions per part de la Sra. Presidenta, els membres
de la Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula la Sra. Amer i explica que el carrer de Xesc Forteza respon a
l’ordre establert pels carrers adjacents, dedicats als actors i artistes. Quant al
segon, diu que, com s’han unificat dos carrers s’ha hagut de triar un dels dos
noms.
No havent-hi debat, es sotmet el dictamen a votació i queda aprovat per
unanimitat.

8. Retre compte de l’herència deferida pel Sr. Feliciano Fuster a favor de
l’Ajuntament d’Alcúdia i proposta de declaració institucional d’agraïment.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans, dia 5 de març de
2013, que a continuació es transcriu:
“RETRE COMPTE DE L’HERÈNCIA DEFERIDA PEL SR. FELICIANO
FUSTER A FAVOR DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I PROPOSTA DE
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’AGRAÏMENT
El dia 5 de març de 2012 va morir el Sr. Feliciano Fuster Jaume, havent atorgat
testament i instituint ex re certa a la Ajuntament d’Alcúdia de la finca “Sa
Quarentena” ubicada en el port d’Alcúdia.
Es dóna compte que per decret de batlia nº 233, de data 26 de febrer de 2013,
ha estat acceptada a benefici d’inventari l’herència deferida pel Sr. Fuster a
favor de l’Ajuntament d’Alcúdia i s’ha atorgat la corresponent escriptura pública
davant Notari en data 28 de març de 2013.
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És per això que es proposa a aquest Ple la següent declaració institucional
d’agraïment:
“Els alcudiencs, representats en aquest plenari pels diferents grups municipals,
volen agrair al Sr. Feliciano Fuster Jaume, persona de reconeguda trajectòria
professional, compromesa amb la societat i vinculada al nostre municipi,
l’herència deixada a l’Ajuntament d’Alcúdia així com la resta d’administracions
públiques i associacions sense ànim de lucre beneficiàries. D’aquesta manera,
la seva generositat i compromís amb el poble perdurarà més enllà.”.

Alcúdia, 4 de març de 2013.
La Batlessa
Coloma Terrasa Ventayol.”.
Després d’unes breus explicacions per part de la Sra. Presidenta, els membres
de la Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula el Sr. Llompart i manifesta l’adhesió del seu grup a l’agraïment.
Diu que en els temps que corren trobar gent tant compromesa amb el poble i
altruista és digne de menció i de reconeixement.
Per la seva banda, el Sr. Malondra manifesta igualment l’adhesió del seu grup
a l’agraïment i reconèixer, no només l’herència deixada pel Sr. Fuster, si no
també el que va fer com a President de GESA per al nostre municipi.

9. Retre compte de l’herència deferida pel Sra. Gilberte A. Garrouste a
favor de l’Ajuntament d’Alcúdia i proposta de declaració institucional
d’agraïment.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans, dia 5 de març de
2013, que a continuació es transcriu:
“RETRE COMPTE DE L’HERÈNCIA DEFERIDA PER LA SRA. GILBERTE A.
GARROUSTE A FAVOR DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I PROPOSTA DE
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’AGRAÏMENT
El dia 22 de juny de 2012 va morir la Sra. Gilberte Antoinette Garrouste, havent
atorgat testament i instituint hereu a la Ajuntament d’Alcúdia d’una part del
cabdal relicte i amb la condició de destinar-ho a cobrir les necessitats bàsiques

15

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

de certs col·lectius sense recursos, en concret: gent de la tercera edat, nins
amb deficiències i minusvalideses i persones discapacitades.
Es dóna compte que per decret de batlia nº 1002, de data 13 d’agost de 2012,
ha estat acceptada a benefici d’inventari l’herència deferida per la Sra.
Garrouste a favor de l’Ajuntament d’Alcúdia i s’ha atorgat la corresponent
escriptura pública davant Notari en data 14 d’agost de 2012.
És per això que es proposa a aquest Ple la següent declaració institucional
d’agraïment:
“Els alcudiencs, representats en aquest plenari pels diferents grups municipals,
volen agrair a la Sra. Gilberte Antoinette Garrouste, persona respectable,
compromesa amb la societat i vinculada al nostre municipi, l’herència deixada a
l’Ajuntament d’Alcúdia així com a les associacions sense ànim de lucre
beneficiàries. D’aquesta manera, la seva generositat i compromís amb el poble
perdurarà més enllà.”.

Alcúdia, 4 de març de 2013.

La Batlessa

Coloma Terrasa Ventayol.”.
Després d’unes breus explicacions per part de la Sra. Presidenta, els membres
de la Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula la Sra. Batlessa i assenyala que hi persones que pensen en el
nostre poble i és d’agrair que gent com la Sra. Garrouste hagi tingut aquesta
deferència cap al nostre municipi. Explica que es tracta d’una donació
econòmica destinada a certs col·lectius amb necessitats específiques i torna a
manifestar en nom dels grups l’agraïment a aquests persones.
Per la seva banda, el Sr. Llompart diu que trobar en aquests temps gent tant
generosa i compromesa és digne d’elogi i fa que tots intentem ser millors
persones. Agraeix en representació del seu grup la donació feta per la Sra.
Garrouste.
Finalment, el Sr. Malondra manifesta en nom del seu grup l’agraïment a la Sra.
Garrouste per aquesta aportació i destaca la sensibilitat d’aquesta senyora
envers els col·lectius més desfavorits ja que aquest és el destí de la donació.
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10. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament
d’Alcúdia sobre la política educativa del Govern d’Espanya i del Govern
de les Illes Balears.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica, de dia 5 de març de 2013, que
a continuació es transcriu:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE
L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL
GOVERN D'ESPANYA I DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Durant els darrers mesos estam vegent els atacats que el Partit Popular està
infringint al sistema educatiu públic, que fins fa uns mesos era el segon més
equitatiu del món, únicament per darrera del sistema finès.
Ja hem presentat diferents plens de la política educativa que s'està realitzant,
sobre mesures com la pujada de l'IVA del 4% al 21% del material escolar bàsic,
l'eliminació de programes de suport educatiu, la retallada en ajudes de
menjador i en programes de reutilització de llibres, l'augment de ratis,...
Hi ha altres mesures que afecten directament en la igualtat d'oportunitats entre
tots dels joves, com és la pujada de les taxes universitàries i l'augment dels
requisits per demanar una beca. Sense anar més enfora veim com l'Ajuntament
d'Alcúdia treu bases de beques on no es té en compte el criteri econòmic, que
és clau per poder tenir una etapa estudiantil universitària dedicada a l'estudi o
la necessitat de compaginar estudi i treball per poder fer front a aquesta
despesa. Les administracions estan per regular les desigualtats que es
produeixen dins la societat, no per augmentar-ne les diferències com fan ara.
A més des del Govern d'Espanya i de les Illes Balears hi ha un intent per
destruir els nostres trets identitaris i que ens defineixen com a poble. En l'àmbit
educatiu s'intenta eliminar el català com a llengua vehicular de l'ensenyament,
amb la lliure elecció de llengua, amb el gran fracàs que ha suposat pel Govern
Balear. A més sentim declaracions del ministre Wert on diu que s'han
“d'espanyolitzar els alumnes catalans”, paraules que fan olor a naftalina i a
èpoques passades i fosques.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Alcúdia presenta per
a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal d’aquesta corporació la
següent proposta d’ACORD:
1.- Reprobar al Ministre d'Educació, Cultura i Esports del Govern d'Espanya,
José Ignacio Wert, i al Conseller d'Educació, Cultura i Universitats del Govern
de les Illes Balears, Rafel Bosch per les polítiques que duen a terme i instar-los
a respectar l'Estat plural en el que vivim i defensar la llengua i cultura pròpia de
cadascun dels territoris d'Espanya.
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2.- Traslladar aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
del Govern de les Illes Balears i al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports del
Govern d'Espanya.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula el Sr. Malondra i diu que es tracta de reprovar tant al Ministre
de Cultura com al Conseller d’Educació i Cultura pels seus comentaris i les
seves decisions en temes d’educació. Diu que a les campanyes electorals es
parla molt de l’educació i la cohesió social i a l’hora d’actuar tant el govern
estatal com l’autonòmic han pres decisions com pujar l’IVA del material escolar,
fet que li sembla un absurd i un despropòsit; pujar taxes; o xapar la societat per
idiomes quan la llengua d’aquesta Comunitat és el català. Entén que el
comentari de “espanyolitzar els catalans” demostra que fa falta gent que pensi
o que, al menys, pensi abans de xerrar. Conclou que la moció no és més que
una estirada d’orelles al Sr. Wert i al Sr. Bosch.
Per la seva banda, la Sra. Garcia diu estar d’acord amb l’estirada d’orelles,
però no amb una frase continguda a la moció, en concret quan diu “Sense anar
més enfora veim com l'Ajuntament d'Alcúdia treu bases de beques on no es té
en compte el criteri econòmic.”. Diu que el Sr. Malondra sap perfectament que
l’Ajuntament treu beques on es té en compte el criteri econòmic i que, a part
d’aquestes, se’n treuen d’altres amb criteris com l’esforç per l’estudi.
El Sr. Malondra contesta que la moció no diu que totes les beques no tinguin en
compte el criteri econòmic, però el que és cert és que es treuen beques sense
tenir-lo en compte. Diu que, en qualsevol cas, als acords que es proposen no
es fa menció a això.
Per la seva banda el Sr. Llomart manifesta que el seu grup està d’acord amb la
moció i diu que pobre del país que devalua la qualitat de l’educació. Entén que
augmentar “ratios” i fer retallades en educació empobreix en tots els sentits un
país i diu que si volem ser competitius l’educació ha d’esser sagrada i
intocable.
La Sra, Batlessa diu que el fracàs escolar no ha arribat fa dos dies, que l’
arrossegam des de fa anys i que és una llàstima assumir retallades per les
circumstàncies que vivim. Diu que, en qualsevol cas, el seu grup no pot estar
d’acord amb el comentari del Sr. Malondra de què el partit popular s’omple la
boca durant les campanyes electorals i recorda que el partit socialista s’omplia
la boca en anteriors legislatures amb el “pleno empleo” i ja hem vist els
resultats. Avança que el seu grup no està d’acord amb la moció.
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Passat el dictamen a votació, queda aprovat amb nou vots a favor (PSIBPSOE, Sra. Carme Garcia i CxI) i vuit vots en contra (PP).

11. Proposta de manifestació de voluntat de crear una xarxa de municipis
i entitats de les Illes Balears pel Ramon Llull.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica, de dia 5 de març de 2013, que
a continuació es transcriu:
“MANIFESTACIÓ DE LA VOLUNTAT DE CREAR UNA XARXA DE MUNICIPIS

I ENTITATS DE LES ILLES BALEARS PEL RAMON LLULL

La Fundació Ramon Llull es va constituir entre el Govern d’Andorra i l’Institut
Ramon Llull el 31 de març del 2008. El 15 de gener del 2009 s’hi va incorporar
el Consell General dels Pirineus Orientals, el municipi de l’Alguer i l’associació
Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull.
La Fundació Ramon Llull té com a finalitats intensificar l’estudi, la promoció i la
defensa de la llengua catalana i fomentar la projecció exterior de la llengua i
dels diferents àmbits culturals que s’hi expressen. També vetla pel compliment
de la legislació sobre la llengua, en col·laboració amb d’altres organismes i
organitzacions públiques i privades, i ajuda a impulsar les actuacions de
l’Institut Ramon Llull que coincideixen amb els objectius de la Fundació.
El passat 20 de febrer de 2013, representants de diversos ajuntaments i altres
entitats locals, es reuniren al Casal de la Institució Pública Antoni M. Alcover de
Manacor, amb la intenció de constituir una xarxa de municipis i entitats de les
Illes Balears per integrar-se a la Fundació Ramón Llull.
La creació d’aquesta xarxa, que es configura com a una associació a l’empara
de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret a l’associació,
pretén integrar-se a la Fundació Ramon Llull amb l’objectiu comú de
promocionar i defensar la llengua catalana.
L’Ajuntament d’Alcúdia, a través de l’acord de Ple de dia 24 de gener
proppassat va aprovar la voluntat de la institució per constituir una xarxa de
municipis per donar suport al Ramon Llull, que és un requisit previ a la redacció
dels estatuts de l’associació d’acord amb l’article 6.2 de la Llei orgànica 1/2002.
Per això ara es proposa com a concreció de la voluntat expressada llavors i
continuant amb les passes per ser un dels membres fundadors de la dita
associació, que s’aprovi el següent acord:
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1. Reafirmar la voluntat de l’Ajuntament d’Alcúdia per formar part, com a soci
fundador, d’una associació d’entitats de les Illes Balears per integrar-se a la
Fundació Ramon Llull.
2. Facultar la Sra. Carme Garcia Cerdà, regidora delegada de Normalització
Lingüística, per executar aquest acord, tot això sense perjudici que, una vegada
redactats els estatuts de l’associació, s’elevin al Ple per a la seva aprovació.
Alcúdia, 27 de febrer del 2013
La regidora de Normalització Lingüística
Carme Garcia Cerdà”.
Tot seguit es sotmet la inclusió per urgència de la proposta i s’aprova per
unanimitat.
Després d’unes breus explicacions per part de la Sra. Presidenta, pren la
paraula el Sr. Secretari i explica que, segons consta en el seu informe dins
l’expedient administratiu, aquests acords, d’aprovar-se, no suposen la creació
de l’associació.
Els membres de la Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest
punt a la consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula el Sr. Secretari per fer constar que el seu informe va ser
incorporat a l’expedient administratiu i per recordar que fins que no s’hagi
redactat l’acta fundacional amb els estatuts no es podrà sotmetre a la
deliberació del Ple la creació de l’associació, acord que exigirà el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Seguidament intervé la Sra. Garcia i explica que en certa manera es tracta de
reafirmar el que es va votar quant a la moció presentada sobre aquest tema pel
grup socialista. Diu que l’Ajuntament va assistir a una primera reunió, que es va
proposar fer els estatuts i que es faria una proposta conjunta per tots els
municipis, atès que hi havia pobles on encara no s’havia presentar cap
proposta. Diu que per aquesta raó es torna a presentar aquesta proposta.
Per la seva banda el Sr. Llompart diu que en moltes coses no estam d’acord,
però amb aquest tema manifesta el recolzament del seu grup i dóna
l’enhorabona a l’Ajuntament i a la Sra. Garcia. Entén que aquesta declaració
d’intencions segueix la línea mantinguda en aquesta administració.
A continuació el Sr. Malondra diu que la proposta és conseqüència de la moció
que va presentar en el seu moment el seu grup i explica que aquesta era la
seva intenció, malgrat la Sra. Garcia no va voler entrar a valorar sense conèixer
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el projecte. Vol creure que de no haver-se presentat la moció, la Sra. Garcia
hagués decidit formar part de la xarxa i agraeix la decisió de la regidora.
Finalment, la Sra. Batlessa diu que el seu grup estarà a l’expectativa de la
redacció dels estatuts i, una vegada es conegui el fons de la proposta, prendrà
la decisió oportuna.
Passat el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.

12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament
d’Alcúdia sobre el rebuig de l’establiment de quantitats màximes
bonificables en el descompte de resident.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica, de dia 5 de març de 2013, que
a continuació es transcriu:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE
L’AJUNTAMENT D’ALCÜDIA SOBRE REBUIG DE L’ESTABLIMENT DE
QUANTITATS MÀXIMES BONIFICABLES EN EL DESCOMPTE DE
RESIDENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La bonificació per motiu de residència de les tarifes del transport aeri és un
instrument per satisfer, tot i que de manera parcial i insuficient, el dret dels
ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears a disposar d’una connectivitat aèria i
marítima justa d’acord a la condició insular que ens limita la capacitat d’accés,
en condicions d’igualtat d’oportunitats, al desenvolupament econòmic i social.
L’actual bonificació del 50% de les tarifes ha estat conseqüència d’una llarga
reivindicació social i política que avui es veu greument amenaçada per les
decisions adoptades pel Govern del sr. Rajoy i per les majories parlamentàries
al Congrés i el Senat del Partit Popular.
La Disposició addicional tretzena dels Pressupostos Generals de l’Estat per a
2013 autoritza la ministra de Foment a fixar mitjançant una Ordre Ministerial
unes quantitats màximes bonificables pel que fa al dret dels ciutadans i
ciutadanes de les illes Balears a percebre un 50% de descompte sobre les
tarifes del transport aeri i marítim amb la península així com, en el cas del
transport aeri, també entre les illes de la nostra Comunitat. Pel que fa al
transport marítim entre illes, la quantitat bonificable pel Ministeri de Foment
s’estableix en el 25% de la tarifa.
La majoria parlamentària del Partit Popular va rebutjar tant al Congrés dels
Diputats com al Senat totes les esmenes presentades pels grups de l’oposició
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que instaven la modificació o la supressió de l’esmentada Disposició Addicional
dels Pressupostos Generals d’enguany.
La ministra de Foment, així com alts càrrecs del ministeri, han afirmat
reiteradament i de manera pública, tant en seu parlamentària com a través dels
mitjans de comunicació, la intenció del Govern d’usar la prerrogativa que els
atorga l’esmentada Disposició Addicional i limitar el dret al descompte de
resident dels ciutadans de les Illes Balears.
La intenció de limitar el descompte per part del Ministeri de Foment, no
desmentida, ha generat una gran alarma social atesa la importància cabdal de
la connectivitat aèria i marítima a la nostra comunitat. Així mateix, diverses
manifestacions públiques de destacats responsables del Partit Popular, que han
dit que consideren innegociable el descompte o bé han afirmat desconèixer les
intencions concretes del Ministeri, contrasten amb les d’altres destacats
dirigents i membres del Govern de les Illes Balears que han parlat de diverses
xifres possibles i d’intencions encara no consumades per part de la ministra de
Foment. La confusió creada no ha fet més que augmentar la preocupació per
les intencions del Ministeri que lesionaria greument els interessos econòmics i
socials de les ciutadanes i ciutadans de les illes Balears.
Per tot això el Ple d'Alcúdia ACORDA:
1. L’Ajuntament d'Alcúdia manifesta la seva postura de total claredat i fermesa
davant el Ministeri de Foment i el Govern central en contra de qualsevol
retallada o reducció dels drets que actualment tenen els ciutadans de les Illes
respecte de les tarifes aèries i les subvencions com a residents a l'arxipèlag.
2. L’Ajuntament d'Alcúdia insta al Govern de les Illes Balears a mantenir una
postura ferma davant el Ministeri de Foment i el Govern central en contra de
qualsevol retallada o reducció dels drets que actualment tenen els ciutadans de
les Illes respecte de les tarifes aèries i les subvencions com a residents a
l'arxipèlag.

3. L’Ajuntament d'Alcúdia insta al Govern Central a mantenir l'actual sistema
de subvencions a les tarifes aèries per als ciutadans de les Illes Balears,
entenent que és la principal compensació que tenen com a residents a un
territori insular i que la seva supressió o reducció suposaria augmentar
l'aïllament natural que suposa residir a les Illes.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”.
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
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Pren la paraula el Sr. Vallori i explica que es va presentar una moció semblant
en anteriors plens i es va respondre que el descompte de residents estava
assegurat. Diu que ara hi ha molt de dubtes respecte que el descompte del
50% estigui garantit. Entén que es tracta d’un dret, recorda que va ser el Sr.
Zapatero qui augmentar el descompte del 33 al 50% i detecta una certa
descoordinació entre les administracions respecte dels missatges que arriben
als ciutadans. Diu que sembla ser que hi haurà un límit de 60 euros
subvencionable per trajecte i que el seu grup està en desacord, atès que els
preus per viatjar a la península van en augment. Diu que és un fet que s’ha
reduït un 16% la partida pressupostaria destinada als descomptes de resident i
que això fa suposar que es faran retallades als descomptes.
Per la seva banda, el Sr. Llompart diu que el sistema actual, governi qui
governi, condemna als ciutadans de les illes a ser ciutadans de segona
categoria. Manifesta el recolzament del seu grup a la moció. Diu que ja és hora
de començar a alçar la veu perquè falta fermesa des del govern balear i des
d’aquí.
La Sra. batlessa diu que el seu grup està d’acord amb les argumentacions
exposades i recorda que des que es va presentar la moció anterior la situació
no ha canviat, tot i que sembla ser que es va intentar crear una certa alarma
social amb aquest tema. Diu que la moció parla de intencions i suposicions i
que mentre no es lesionin aquestes bonificacions el seu grup no recolzarà
aquestes mocions.
El Sr. Vallori diu que ha canviat la situació perquè hi ha una negociació amb el
Govern central i perquè s’han presentat al Congrés i el Senat mocions per
mantenir el mateix sistema i el partit popular ha votat en contra.
La Sra. batlessa contesta que es veritat que hi ha una negociació oberta, però
que confia que el Govern balear defensarà els nostres interessos i que el
sistema continuï com fins ara.
El Sr. Llompart entén que defensar els nostres interessos amb fermesa no crea
alarma social i que els representats polítics hauríem de començar a lluitar
màxims per intentar aconseguir una mica més. Diu que es tracta de defensar
un dret indiscutible i fonamental dels ciutadans balears.
Finalment la Sra. batlessa diu respectar el comentari del Sr. Llompart i li
recorda que el partit popular discuteix la moció amb el partit socialista que és el
grup que l’ha presentada.
Passat el dictamen a votació, queda aprovat amb nou vots a favor (PSIBPSOE, Sra. Carme Garcia i CxI) i vuit vots en contra (PP).
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13. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament
d’Alcúdia sobre la política educativa del Govern d’Espanya i del Govern
de les Illes Balears.
La Sra. Batlessa indica que aquest punt s’ha inclòs indegudament per
duplicació del punt número 10 i, per tant, s’ha d’excloure de l’ordre del dia.
Els membres del Ple es donen per assabentats.

14. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament
d’Alcúdia amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica, de dia 5 de març de 2013, que
a continuació es transcriu:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE
L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES.
D’acord i a l’empara
del que preveu el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal
Socialista de l’Ajuntament d’Alcúdia desitja sotmetre a la consideració del Ple
Municipal la següent MOCIÓ:
El dia 8 de març de l’any passat varem denunciar la recentment aprovada
Reforma Laboral del PP, i fèiem servir el temps futur en el nostre Manifest per
anunciar la retallada en drets que suposaria per a les dones. Aquest any 2013
constatem enormes retrocessos.
La dreta intenta instal·lar la idea que la crisi econòmica és responsable de tot,
que no és el Govern del PP el causant de les retallades sinó l’herència rebuda.
Però, no ens deixem enganyar: no és crisi tot el que llueix.
La igualtat ha anat avançant a Espanya durant els anys de democràcia. Aquest
avanç s’ha traduït en una vida millor per les dones d’aquest país, així com en
més drets per a elles i pel conjunt de la societat.
Això va ser possible gràcies a la tasca dels Governs Socialistes, però sobretot
gràcies a la pròpia societat que es va modernitzar gràcies a les organitzacions,
a les feministes, a l’esquerra política i, sobretot, a les dones. D’aquesta
manera, les dones varem ocupar espais en l’ocupació, en la política, i en la
societat, mentre ens acostàvem, en tots els indicadors de participació i qualitat
de vida a la dels homes, trencant amb això progressivament la desigualtat. No
obstant això, la igualtat no era del tot efectiva, encara existien i encara hi ha
desequilibris. Necessitàvem temps per seguir avançant, però sobretot per
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consolidar el que hem aconseguit. Un temps fonamental com hem comprovat
en aquests últims catorze mesos. Perquè aquest darrer any, en què el Partit
Popular ha assumit el Govern, assistim a uns dels majors despropòsits de la
història de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
L’ocupació, la premissa que permet l’autonomia de les persones, és la nostra
principal preocupació. No obstant això, i com ha passat sempre, la taxa d’atur
femení és superior a la taxa d’atur masculí. Ara bé, al començament de la crisi
va créixer la desocupació masculina - com a efecte de la destrucció d’ocupació
en alguns sectors d’activitat -, però, en el moment actual, la desocupació
femenina creix espectacularment com a efecte directe de les polítiques que el
Govern del PP està aplicant, tal com vam comprovar en les últimes dades de
l’EPA. Aquesta destrucció d’ocupació és el resultat directe de la Reforma
Laboral, una regulació que a més fa impossible el dret a la conciliació de la vida
familiar i laboral. I també és el resultat del desmantellament progressiu de
l’Estat del Benestar i els serveis d’atenció a les persones. La Reforma Laboral
del PP expulsa als sectors més vulnerables de l’ocupació, i aquí estan les
dones. A més a més, deixa sense drets a les dones treballadores, a totes en
general i específicament a les que tenen treball a temps parcial, treball
temporal, o les que tenen responsabilitats familiars.
El desmantellament de l’Estat del Benestar i la política d’austeritat del govern
eliminen serveis públics essencials, on treballen moltes dones, tant en
l’Administració Pública com a les empreses prestadores. Això, és la reducció
dels drets relacionats amb l’educació, amb la salut, amb l’atenció a la
dependència, amb els programes i actuacions dirigits a millorar la qualitat de
vida, el que fa que les dones es quedin a l’atur i a més que tinguin més
dificultats per a la conciliació.
Aquesta llista de retallades en drets de les dones s’amplia amb l’anunci del
Govern de canviar la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs, amb un objectiu, eliminar el dret a decidir de les dones.
El camí està marcat amb el nomenament d’un nou Comitè de Bioètica d’un clar
signe ultraconservador, en el qual la majoria dels seus membres s’ha declarat
obertament en contra de la decisió de les dones.
I encara més, la llei de taxes judicials provoca una desigualtat en l’accés a la
justícia, que deixarà a moltes dones sense la possibilitat d’acudir-hi, fins i tot
en aquelles ocasions que pretenguin escapar d’una situació de violència de
gènere. A tot això, hi hem de sumar la reducció de pressupostos i serveis
adreçats a combatre la violència contra les dones, tant en el Govern de l’Estat
com a les Comunitats Autònomes governades pel PP.
Aquestes accions i aquestes retallades, estan carregades d’ideologia. Quan es
van publicar en el BOE no estaven sols, estaven acompanyats de múltiples
missatges que venien també de les mateixes files conservadores; missatges
que relacionen l’autenticitat de ser dona amb la maternitat, la defensa de
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l’educació segregada de nens i nenes, l’eliminació de l’educació per a la
ciutadania. Missatges que pretenen situar les dones de nou a les tasques de
cura, la criança i la dependència.
Tot el que ha passat en l’últim any ens porta a un mateix lloc, bastant familiar,
és a dir, a les nostres pròpies llars, perquè, en definitiva, és el que està
promovent la dreta del PP: la tornada a la llar de les dones.
Des del Partit Socialista de les Illes Balears però seguim treballant per a la
igualtat i l’emancipació de les dones. Perquè creiem que la igualtat entre dones
i homes és un pilar de la nostra democràcia, i, perquè estem compromesos
amb un model social que garanteixi la justícia i l’equitat. Sens dubte, el canvi
que necessitem per sortir d’aquesta crisi, que és econòmica, però també
política i social, aquesta sortida passa per comptar amb tothom, amb homes i
dones, sense desaprofitar capacitats. Només d’aquesta manera podrem sortir
reforçats d’aquesta terrible crisi en què ens trobem immersos tots. Ho farem si
fem que la igualtat sigui el centre del canvi.
Davant aquesta greu situació de desigualtat de les dones en el nostre país i
amb el compromís de fer de la igualtat un principi rector de totes les nostres
polítiques, aquest ple de l’Ajuntament d’Alcúdia aprova la següent declaració
institucional aquest dia 8 de març en la qual s’insta al Govern de l’Estat a:
- La derogació de la Reforma Laboral.
- El desenvolupament d’un Pla de Feina per a les dones, que inclogui polítiques
actives especifiques, la promoció de l’autoocupació i el desenvolupament d’un
Pla d’Igualtat de les dones, dirigit a promoure la igualtat i a eliminar la
desigualtat salarial.
- El manteniment dels drets reconeguts en la Llei de Promoció de l’Autonomia
Personal i d’Atenció a les Persones en situació de Dependència.
- La promoció de polítiques que permetin la corresponsabilitat en la vida laboral
i familiar d’homes i dones, i el compliment de la Llei per a l’ Igualtat efectiva
entre Dones i Homes.
- El manteniment de la Llei actual de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció
Voluntària de l’Embaràs.
- L’impuls de polítiques i serveis de prevenció de violència de gènere i suport a
les dones que la sofreixen.
- La derogació de la llei de taxes judicial.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”.

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

La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula la Sra. Alaminos i reivindica, en nom de grup socialista i amb
ocasió del Dia Internacional de la Dona, la necessitat de continuar treballant i
invertir recursos per aconseguir equiparar els drets de les dones als dels
homes. Diu que aquests darrers anys de democràcia hi ha hagut molts
d’avanços, que els governs socialistes han impulsat polítiques d’igualtat, però
que encara existeixen desequilibris. Diu que la reforma laboral no aporta rés
positiu perquè, a part de la desocupació de les dones, impossibilita la
conciliació de la vida familiar i laboral. Critica altres lleis com la de taxes
judicials. Diu que el grup socialista seguirà defensant els drets de les dones
com a pilar fonamental de la nostra societat.
La Sra. Garcia diu estar d’acord amb el fons de la moció pràcticament en la
seva totalitat, però no entén la referència a la reforma laboral i la llei de taxes
judicials, perquè afecta tant als homes com a les dones. Li agradaria centrar-se
més en la lluita pels mateixos drets i obligacions, per la paritat. Vol recalcar que
la igualtat entre l’home i la dona està més en les nostres mans que en les dels
polítics i que hem d’educar cadascú des de ca seva per la igualtat. Reconeix
que la nova Llei de Salut suposa una reculada. Avança el seu recolzament a la
moció.
La Sra. Alaminos diu que, si bé és cert que les retallades afecten a tothom,
afecten especialment a les dones, que solen tenir sous més baixos i té més
dificultats.
Per la seva banda, la Sra. batlessa no creu que el grup municipal socialista
sigui capaç de redactar tot sol aquesta moció, tot i que ho refreni. Entén que el
grup socialista respecti la disciplina de partit i que es presenti aquesta moció a
tots els municipis, però no es pot creure que aquest grup municipal comparteixi
tot el que diu la moció, doncs sembla que només s’ha avançat en aquest tema
quan hi ha hagut governs socialistes. Ironitza i diu que menys mal que hi ha
hagut governs socialistes, perquè sembla ser que si no fora per aquests no
tindria cap dret com a dona. Conclou que el dia que no existeixi el 8 de març
com a Dia de la Dona serà quan de veritat s’haurà avançat en polítiques de
igualtat. Creu en to irònic que és el grup socialista s’ha equivocat amb el títol de
la moció i que hauria d’haver presentat un manifest contra les polítiques de
igualtat del partit popular o, inclús, un manifest apocalíptic contra les polítiques
generals del partit popular. Recorda que el partit popular ha obtingut el
recolzament de la majoria d’espanyols per tenir la responsabilitat de govern
durant quatre anys i si no ho fa bé passat aquest termini vindran uns altres.
Creu que es fan polítiques d’igualtat, i moltes, tant per part del partit popular
com del partit socialista i que aquest no pot pretendre penjar-se totes les
medalles. Reitera que no es pot aprofitar aquest Dia per fer un manifest
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apocalíptic contra les polítiques generals del partit popular i avança el vot en
contra del seu grup.
Pren la paraula el Sr. Malondra i diu que totes les mocions que el seu grup du a
aquest Ple se les creu, des de la primera fins a la darrera paraula. Diu que hi ha
mocions redactades pel grup municipal i altres que no, com els altres grups.
També diu que el partit socialista només es penja les medalles que són seves,
que no té cap problema en recordar les polítiques del partit socialista i recordar
el que suposen les retallades dels governs populars. Diu que la reforma laboral
fa mol difícil la conciliació amb la vida familiar per les dones, perquè ha acabat
amb els convenis laborals que afavorien aquesta conciliació.
La Sra. batlessa contesta que la reforma laboral afecta a homes i dones.
El Sr. Malondra diu que amb el que està d’acord és amb que el dia que no
s’hagi de celebrar el Dia de la Dona es quan s’haurà arribat on s’havia d’arribar
i que mentrestant el partit socialista estarà aquí per criticar i proposar en
defensa de dones.
Finalment la Sra. batlessa torna a dir que si el grup socialista ha de fer aquests
manifests apocalíptics que no aprofiti aquest dia, si no la resta de l’any.
Passat el dictamen a votació, queda aprovat amb nou vots a favor (PSIBPSOE, Sra. Carme Garcia i CxI) i vuit vots en contra (PP).

15. Proposta que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament
d’Alcúdia de declaració institucional de l’Ajuntament d’Alcúdia sobre
desnonaments.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica, de dia 5 de març de 2013, que
a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
D’ALCÚDIA SOBRE DESNONAMENTS

DE

L’AJUNTAMENT

Des de fa anys la nostra Comunitat Autònoma i el nostre País vivim una
profunda crisi econòmica amb conseqüències socials molt importants.
Moltes persones sense feina, un augment de l’atur, una caiguda de la renda
disponible, l’absència de crèdit disponible, el descens del consum dibuixen una
difícil realitat econòmica.
Una de les situacions derivades d’aquest escenari econòmic son les persones
que en aquest moments tenen dificultats per fer front al pagament dels seus
habitatges.
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Els desnonaments d’habitatges i locals hipotecats ha creat una situació
socialment insostenible.
El drama de la pèrdua del habitatge propi, per impagament de les quotes
hipotecàries, està suposant un injust càstig a amplies capes de la població.
S’està trencant el model de convivència ja que resulta insuportable el fet de que
no siguem capaços d’aturar aquesta xacra provocada per la desfeta del model
de especulació immobiliària.
El pagament dels deutes hipotecaris s’ha de poder resoldre avançant amb
solucions com la simple dació de l’habitatge habitual, per part de les famílies
que de forma sobrevinguda i de bona fe, no puguin fer front a les quotes
bancàries. La dació en pagament s’ha de poder aplicar també de forma
retroactiva així com s’ha de possibilitar que els ciutadans afectats puguin
continuar vivint en el pis amb un lloguer social.
Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears constitueixen també una
població vulnerable als desnonaments, i en aquest sentit el ple del Parlament
de les Illes Balears va aprovar ja per unanimitat una Proposició No de Llei en
data 15 de novembre de 2011 relativa a impuls de mesures de protecció dels
subscriptors d’hipoteques immobiliàries a les Illes Balears.
L'Ajuntament d'Alcúdia fa constar la seva consternació per la mort, de diferents
persones, també a les nostres Illes,relacionades amb la pèrdua del seu
habitatge, manifesta el seu suport a la tramitació de la Iniciativa Legislativa
Popular presentada per més de un milió i mig de ciutadans al Congrés, per
acabar amb els desnonaments que tant de patiment estan produint a la nostra
societat i reclama al Govern d’Espanya la modificació de l’actual legislació
hipotecària i civil que reforci la figura del consumidor front a l’entitat financera i
eviti la desprotecció de determinats col·lectius front al procediment de
llançament així com evitin situacions de sobreendeutament i abús del dret en la
concessió d’hipoteques i constata així mateix la necessitat de fomentar el
lloguer social.
Ni a la nostra comunitat, ni a la resta de l’estat espanyol, ha de morir ningú més
per la incapacitat d’abordar un problema que es pot resoldre.
L'Ajuntament d'Alcúdia donarà suport a les mesures necessàries que es
prenguin per solucionar el problema dels desnonaments i a la greu
problemàtica social que l’acompanya.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE”
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La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula el Sr. Vallori i recorda que a l’anterior ple es va presentar una
moció sobre els desnonaments que no va ser aprovada i per això es presenta
aquesta. Diu que la problemàtica segueix en el carrer, que es tracta de gent
que no pot tenir un sostre i que és necessari reforma la llei hipotecària, perquè
si hem ajudat als bancs ara hem d’ajudar a les persones. Diu que com
Ajuntament hem d’aportar el nostre granet d’arena i solidaritzar-nos amb les
persones que es queden sense casa. Conclou que per tot això es proposa
aquesta declaració institucional on s’acaba diguent que l’Ajuntament donarà
suport a les mesures necessàries que es prenguin per solucionar el problema
dels desnonaments i a la greu problemàtica social que l’acompanya.
Per la seva banda el Sr. Llompart diu que el seu grup donarà suport a la moció
perquè està, sobre tot, d’acord amb la dació en pagament i la dació en
pagament retroactiva, atès que és un acte de justícia. Diu que el partit popular
contesta que quan governava el partit socialista no va proposar la dació en
pagament i que el que és cert és que cap dels dos partits ho ha fet, tot i que ara
la situació sigui més dramàtica. Conclou que el bipartidisme ha d’acabar perquè
el poble pugui assolir els seus objectius.
La Sra. batlessa manifesta l’acord del seu grup amb la moció i la seva
solidaritat amb la gent que perd o pot perdre ca seva. Recorda que durant els
anys 2008, 2009 i 2010 ja hi havia desnonaments i que ara s’emprenen
polítiques per pal·liar aquestes situacions. Proposa que en el darrer paràgraf es
s’especifiqui una mica més i digui: “L'Ajuntament d'Alcúdia donarà suport a les
mesures necessàries que prenguin el Govern Central i el Govern Autonòmic
per solucionar el problema dels desnonaments i a la greu problemàtica social
que l’acompanya”. Diu que d’aquesta manera no quedarà tant genèric.
El Sr. Malondra manifesta està d’acord perquè de fet són mesures que hauran
de prendre aquests governs.
Passada l’esmena a votació, s’aprova per unanimitat.
Passat el dictamen amb l’esmena a votació, s’aprova per unanimitat.

II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

1. Donar compte Aprovació Liquidació Pressupost 2012.
Conformement amb allò que preveu l’article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, el regidor delegat d’Hisenda, Sr. Juan Luis González Gomila, ret compte

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

de la liquidació de l’exercici de 2012, tant de l’Ajuntament, com dels Patronats,
que s’han aprovat mitjançat les resolucions de Batlia núm. 267 a 270, de 5 de
març de 2013.
La Corporació se’n dóna per assabentada.

2. Decrets de Batlia.
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la Sra. batlessa dóna succint
compte dels decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es
corresponen a la relació des del núm. 1.620/2012, de data 28 de desembre de
2012, fins al núm. 1.639/2012, de data 28 de desembre de 2012. i des del núm.
1/2013, de data 4 de gener de 2013, fins al núm. 287/2013, de data 7 de març
de 2013.
La corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes

Grup Municipal Convergència per les Illes
1) El Sr. Bonnín diu que a principis d’aquest segle es va arreglar el canó de la
penya Roja i que hi havia una placa que explicava una mica aquella instal·lació.
Demana si qualcú ha retirat la placa, perquè ja no hi és.
R (Sra. González): No teníem coneixement de que hagués desaparegut i
agraeix la informació.
2) El Sr. Bonnín demana com està el tema de la depuradora, atès que és
necessari fer complir el conveni que es va signar. Recorda que s’acosta l’estiu i
és un tema delicat.
R (Sr. González): Hem continuat exigint la inversió a la Conselleria i al final
sempre ens remeten a Tresoreria, que contesta que falta liquiditat. Atesa la
situació, hem demanat hora per parlar amb el President del Govern Balear per
exigir-ho. Som conscients de la importància d’aquest tema i hem començat a
fer actuacions puntuals per evitar problemes. Vull recordar que ja s’han fet
reclamacions verbals i per escrit, i ara intentarem fer veure al President que és
molt important que es faci la inversió.
El Sr. Bonnín proposa fer una bestreta al Govern amb el considerable romanent
de tresoreria que tenim.
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R (Sr. González): Ja s’ha proposat fer actuacions en aquest sentit, però tenim
limitacions per fer convenis d’aquest tipus.
3) El Sr. Cantalapiedra demana si es tornarà a recuperar el Wi-Fi que
l’Ajuntament tenia fins fa uns mesos.
R (Sr. González): No tenia coneixement que s’hagués llevat. En qualsevol cas
parlaré amb el tècnic d’informàtica per restaurar-lo.
4) El Sr. Llompart es refereix al tema de la redacció de les mocions que es
presenten pels grups municipals, diu que es tracta de posicionaments polítics i
que són importants perquè en certa manera suposen una campanya electoral
durant els quatres des dels grups de la oposició. Diu que hi ha mocions que es
redacten pel grup municipal i altres que no. No veu problema amb això, però
respecte de la disciplina de partit, creu no fa faltar parlar atès que la batlessa
respecte d’una mateixa moció vota una cosa aquí i altra en el Consell.
R (Sr. Batlessa): Jo no he dit res de disciplina de partit respecte al grup CxI, si
no del grup socialista.
5) El Sr. Llompart diu que el Sr. González a l’anterior plenari va dir que es
dedicava a la política encara que perdia doblers i el creu perquè tots el que
estan aquí estan per vocació. Diu que aquest comentari venia arran de dir el
regidor d’Hisenda que sempre es parlava del mateix i també està d’acord, però
el govern no dóna opció, perquè la batlessa no pot seguir dient que aquest
equip ha hagut d’eixugar via un deute de 19 milions i això no és vera. Entén
que ningú es pot creure amb el romanent de tresoreria que hi ha existís un
deute com el que diu la batlessa.
Exposa una queixa de dues famílies que no varen tenir accés a unes beques
perquè les convocatòries varen sortir més tard.
R (Sra. Amer): Saps de quines beques es tracta? No tenc coneixement de
convocatòries que sortissin tard.
El Sr Llompart diu que no, però que ho demanarà. Diu que sembla ser que el
problema és que hi havia vacances per enmig.

Grup Municipal Socialista
1) El Sr. Vallori diu que a una avinguda del municipi hi ha un rètol amb pintades
i ferratines i que, atès que s’acosta la temporada turística, seria convenient
llevar-les. També demana com està la Web de Pol·lentia i si la faran els tècnics
de la casa.
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R) (Sra. batlessa): Estan arreglant la web d’Alcúdia Mallorca i seguidament
posaran al dia la de Pol·lentia. Està pendent i la faran els nostres tècnics.
2) El Sr. Vallori demana sobre els distintius del SICTED i la productivitat d’una
persona. Diu que la regidora de turisme va dir que era per la feina feta pel
primer semestre de l’any passat. Diu que es va advertir una partida per un
servei extern per aquest concepte, però que també hi ha pendents de revisió
uns decrets de gratificacions per aquests tipus de feina. Demana si s’ha pagat
dues vegades o si hi ha un error.
R (Sra. Linares): Es va pegar un tant per cent de les hores que havia fet. Ara
s’ha abonat una partida per tot l’any 2012.
El Sr. Vallori diu que encara no ha vist el contingut dels decrets, però que el
resum diu que es tracte de feines del primer semestre 2012.
R (Sra. Linares): Es tracta del pagament d’hores extra de tot l’any i si diu del
primer semestre és perquè està equivocat.
3) La Sra. Alaminos, respecte del darrer Consell Escolar Municipal, diu que no
va poder assistir per feina, atès que es feia a les dotze del migdia i demana, en
vista que molta gent té el mateix problema, si es pot convocat l’horabaixa.
R ( Sra. Amer): Es recull el prec.
4) El Sr. Malondra es refereix a un registre d’entrada on la Sindicatura de
Comptes fa un segon requeriment de la relació de contractes no menors del
2012 i demana, atès que han passat dos mesos, si s’ha enviat.
R (Sr. González): Està enviat.
5) El Sr. Malondra diu que ha vist una altra denegació de subvenció perquè no
el projecte presentat no va obtenir la suficient puntuació.
R (Sra. Linares): Perquè falta un permís que s’havia d’haver demanat fa temps,
quan es va demanar el final d’obres de Can Ramis faltava i perquè va fallar el
número d’habitants, atès que era necessari ajuntar tres municipis. Encara que
s’hagués baixat el preu, no hauríem aconseguit la subvenció.
El Sr. Malondra entén que tot això devia figurar a les bases de la subvenció i li
agradaria veure l’informe per saber si hi va haver deixadesa.
R (Sra. Linares): He trobat l’informe i els motius són no tenir els certificats de
professionalitat, no estar en possessió del certificat de qualitat, número de
sol·licituds de la mateixa especialitat a la zona i no haver baixa més el màxim
de la oferta econòmica.
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El Sr. Malondra demana es faciliti al seu grup l’informe esmentat.
6) El Sr. Malondra no entén que viatgessin set persones a la FITUR amb les
corresponents dietes. Recorda que l’altra any només va anar el regidor Sr.
Ferrer.
R (Sr. González): Entenc que és perfectament comprensible l’assistència de la
batlessa i la regidora de turisme. Quant a la meva assistència i la de la tècnica
de medi ambient, l’empresa que ens va donar l’ISO demanà si podia anar i vaig
considerar procedent que la tècnica, que era la que havia fet la feina, havia de
anar-hi també, atès el seu esforç i bon resultat, que repercuteix en benefici dels
alcudiencs tenir la millor platja d’Espanya i la tercera millor d’Europa.
El Sr. Malondra no entén l’assistència d’altres persones.
R (Sra. batlessa): Atesa la importància del premi també va assistir el gabinet de
premsa.
El Sr. Malondra entén que per premiar la bona feina no és adequat fer-ho així.
Recorda que durant l’anterior legislatura aquests viatges es feien en un dia,
sense hotel i on cada un es pagava el menjar. Creu que s’ha fet una despesa
innecessària, que el seu grup no comparteix i entén és il·lògica. Diu que el
gabinet de premsa pot fer la feina des d’aquí.
R (Sra. batlessa): Pensam que es tractava d’una situació excepcional i molt
positiva pel municipi, tot i que respectam la vostra opinió. Atesa la ressonància
del premi entenem justificada aquesta assistència.
7) El Sr. Malondra fa referència a les al·legacions presentades als pressuposts
2013 i especialment a la pujada de l’IPC dels sous dels polítics. Comenta que
el regidor d’hisenda va dir que també afectava als grups de l’oposició, que ha
calculat el que suposa aquesta pujada i, atès que es quasi inapreciable, seria
ridícul aportar-la a institucions benèfiques. Prega que tots els regidors facin
aquesta aportació a finals d’any de l’acumulació de pujades a una institució
d’aquests tipus.
R (Sra. batlessa): Entenc que l’al·legació va ser resoldre i no té sentit parlar
més d’això.
R (Sr. González): Crec que va quedar bastant clara la meva postura a l’anterior
ple i si mires l’acta trobaràs la meva resposta.
8) El Sr. Malondra entén que es donen moltes feines a empreses que no són
d’aquí. Es refereix a una empresa que treballa molt per l’àrea de cultura,
educació i festes. Li sorprèn que una empresa de nova creació després de les
eleccions sigui gran experta en espectables, cursos de primers auxilis, material
de ràdio i organització de festes. Recorda que va demanar en altres sessions
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l’objecte d’aquesta empresa i la seva experiència. Diu que a l’anterior
legislatura s’intentava contractar sempre directament als artistes i no entén
perquè es canalitzen tant les contractacions a través d’aquesta empresa. Fa
referència a uns cursos oferts per aquesta empresa per primers auxilis.
R (Sra. Amer): Quant a això darrer, encara no s’ha presentat cap factura i va
lligat a altres coses que s’explicaran en el seu moment, doncs entenc que tota
la informació que demaneu es facilita amb total transparència. M’agradaria que
m’expliquessis si quan governaves en coalició estaves tant a damunt de quines
empreses es contractaven i de si es donava tot a una mateixa empresa. A les
festes de les que jo he estat responsable hi havia trenta o quaranta proveïdors i
a les festes de l’anterior legislatura només dos. Intent donar tota la feina a
empreses alcudienques i així consta. Sempre que es pot contractar directament
als artistes així es fa.
Seguidament la Sra. Amer va referència a factures d’anteriors legislatures que
es varen donar a empreses concretes i compara els imports. Critica el Sr.
Malondra per fer referència al nom de l’empresa, cosa que mai s’havia fet. Creu
que els alcudiencs tenen altres necessitats que el govern ha de cobrir.
El Sr. Malondra diu que prou feina tenia en gestionar la seva àrea com per no
fiar-se del que feien els meus companys. Diu que el partit popular va estar a
l’oposició i si qualque cosa havia de dir l’hauria d’haver dita. No entén que ara
tregui factures de legislatures anteriors. Entén que el grup popular o no feia la
seva feina abans o no va la seva feina ara. Quant a la festa pirata, creu que no
hi havia comparació entre les festes i tot i així li sembla que va sortir cara la
darrera.
Seguidament intervé la Sra. batlessa i demana concreció, perquè estam a
l’apartat de precs i preguntes. Diu que si s’han de revisar factures aquests no
és el moment i la regidora sempre està a disposició dels grups municipals.
El Sr. Malondra demana perquè una empresa de nova creació es experta en
tantes coses.
R (Sra. Amer): Hi ha empreses que, ateses les circumstancies, diversifiquen les
seves tasques. Ja he dit altres vegades que si hi ha empreses que fan qualque
cosa malament està bé que ho digueu, però ja està. En qualsevol cas et puc
passar el dossier que em va donar l’empresa, com les altres, i el mirau si voleu
saber els serveis.
9) El Sr. Malondra demana sobre un problema que hi va haver a la plaça del
fogueró de l’Ajuntament. Diu que els dos darrers anys es demana la carn a
empreses que no són d’Alcúdia, quan hi ha moltes carnisseries alcudienques.
Recorda que el Sr. González criticà un regidor socialista per anar a comprar
una càmera fotogràfica a Palma. També diu no entendre que no hi hagués
cadires com anys anteriors.
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R (Sr. González): Segons em varen dir, EMSA, que és la que posa las cadires,
mai n’ha posades als foguerons. Quant a la carn, la resposta és perquè era el
subministrament més econòmic. Quant a la càmera fotogràfica de l’anterior
legislatura, el problema és que no es va demanar pressupost a tendes
alcudienques i a més el govern feia campanya de Compra a Alcúdia.
10) El Sr. Malondra demana sobre l’auditoria del Consorci de Pol·lèntia i es
refereix a que la prioritat d’aquests govern sembla ser que era fer una auditoria
de l’Ajuntament. Recorda que el seu grup ja va dir que era innecessària perquè
sabien l’estat dels comptes, com el propi govern. Diu que han passat dos anys i
no s’ha fet.
R (Sra. batlessa): Es d’obligat compliment, s’havia de fer i si no podríem optar a
més aportacions.
R (Sr. González): No estaves al darrer ple? Si llegeixes les actes dels anteriors
plenaris veuràs que com ja es va contestar. Si et diré que l’estudi econòmic es
va fer per conèixer la situació de l’Ajuntament i perquè l’auditoria sortir molt
cara. En qualsevol cas, l’estudi deixa molt clar el deute que tenia l’Ajuntament.
11) El Sr. Malondra entén que l’àrea de participació ciutadana ha quedat
desmantellada. Recorda que durant l’anterior legislatura es va crear una plaça
d’ADL i durant l’actual no es va treure a concurs perquè es va dir que una llei
estatal no ho permetia. No entén que no hagi problemes amb la plaça
d’enginyer.
R (Sr. González): Si et llegeixes l’acta de la sessió anterior veuràs la resposta,
és a dir, perquè ha canviat el criteri tècnic.
El Sr. Malondra demana si es té previst treure-la si es té en compte que el
criteri ha canviat.
R (Sr. González): La plaça no està dotada pressupostàriament.
R (Sra. Serra): Hem hagut d’optimitzar recursos propis i s’està mirant de fer una
contractació externa per fer diverses funcions, així com una altra per
dinamització.
El Sr. Malondra no entén que es reconegui aquesta necessitat i que hagi
passat tant de temps per atendre aquestes mancances.
R (Sra. Serra): El servei funciona i la necessitat es va apreciar des del mes
d’agost passat.
12) El Sr. Malondra demana sobre una esmena de deficiències de les ajudes
per les escoletes.
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R (Sr. Amer): S’està mirant.
13) El Sr. Malondra demana sobre la situació del local de la peixateria i la
proposta del seu grup de traslladar el Jutjat de Pau.
R (Sr. batlessa): Crec que ja es va contestar fa més d’un any que aquest local
havia d’estar dedicat exclusivament a comerç.
14) El Sr. Malondra demana sobre l’estat del parc infantil de Ses Forques i es
refereix a un prec anterior en vista de les queixes dels veïnats quant a la
necessitat de podar els arbres, atès que només s’ha fet net a baix.
R (Sra. batlessa): D’acord.
15) El Sr. Malondra demana si hi ha algun problema amb l’aire condicionat de
la residència.
R (Sra. batlessa): La calefacció funciona i l’aire condicionat s’està resolent.
R (Sra. Garcia): En el mes de desembre la residència va advertir al Tècnic de
Sanitat que hi havia una caldera rompuda. El tècnic ho va comprovar i es varen
fer una sèrie de gestions, perquè als plecs de condicions no estava clar qui
s’havia de fer càrrec. L’enginyer va apreciar que s’havia acabat la vida útil de la
caldera i finalment s’ha interpretat que se n’ha de fer càrrec l’Ajuntament. El
mateix dia es va comanar la caldera i aquells dies que feia tant de fred es va fer
front com es va poder.
16) El Sr. Malondra demana perquè hi ha tants d’escrits dels sindicats per
incompliments de negociacions.
R (Sra. batlessa): Parla amb la regidora de personal i et donaré les explicacions
necessàries.
17) El Sr. Malondra demana, en relació a les obres del Bastió de Santa Maria,
si paral·lelament s’està mirant de qui és la responsabilitat de l’obra anterior.
R (Sra. batlessa): Si, s’està mirant.
Finalment el Sr. Malondra agraeix la dedicació del Sr. Ferrer en relació a la
informació demanada sobre la situació de les grues.
... / ...
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió, de la
qual cosa com a secretari, don fe.
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