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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 2 DE
MAIG DE 2013
Data: 02/05/2013
Hora començament: 12:05 h
Hora acabament: 14:30 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
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Ordre del dia:

I. Part resolutòria.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2013.
3. Proposta de concessió i renovació dels distintius ecoturístics per a
establiments hotelers i de restauració en 2013.
4. Aprovació de la documentació per acomplir la prescripció de l’acord de la
Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de 28 de setembre de
2012 relativa a la modificació de la Fitxa AI-1 del catàleg de Patrimoni.

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

1. Decrets de Batlia.
2. 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 dia 8 de març de
2013 i que s’ha repartida oportunament amb la convocatòria.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.
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2. Reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2013.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 26 d’abril de 2013, que a continuació es
transcriu:
““PROPOSTA DEL REGIDOR
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

D’HISENDA

DE

RECONEIXEMENT

Una vegada vista la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del
Ple, amb uns imports, respectivament, de 305.837,76 euros i 185,19 euros.
I també l’informe emès per la interventora, de data 25 d’abril de 2013.
PROPÒS:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Patronat d’Esports, presentada a l’aprovació del
Ple, amb uns imports, respectivament, de 305.837,76 euros i 185,19 euros i
que va adjunta com a annex.
SEGON.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost 2013.
TERCER.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient
corresponent, en prengui nota la Intervenció municipal i es notifiqui als
interessats.
Alcúdia, 25 d’abril de 2013.
El regidor d’Hisenda.
Juan Luis González Gomila.”.
Després dels aclariments oportuns per part del Sr. president respecte de les
preguntes formulades pel Sr. Vallori, 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. González i explica que són factures d’anys anteriors que
han arribat enguany i es té intenció de pagar-les.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Malondra i diu que no és cert que tot siguin
factures d’anys passats, ja que n’hi ha que són per cobrir la despesa que el
Govern Balear té amb l’empresa que gestiona la residència. Avança el vot
favorable del seu grup perquè el servei de la residència s’ha de seguir prestant,
però recorda que ja es va dur un reconeixement per això mateix i que el PSIB-
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PSOE demanà que el Govern balear pagués tan aviat com sigui possible i, si
no ho feia, almenys hauríem de reclamar els interessos. Entén que aquesta
situació no es pot perllongar més en el temps i exigeix que s’apliqui el sentit
comú.
En el torn de contestació, el Sr. González diu que el Sr. Malondra ha començat
dient que no era vera que es tractàs de factures d’anys anteriors. A això respon
que es tracta de factures del 2012 i, per tant, són factures d’anys anteriors.
Entén que la situació de liquiditat de l’Ajuntament és mèrit de l’actual govern i,
per tant, es poden anticipar aquestes factures a una empresa que té dret a
cobrar. Diu que probablement si s’esperàs fins que el Govern Balear pagàs les
factures l’empresa ja no hi seria i els majors estarien desatesos. Pregunta al Sr.
Malondra quin termini creu que és el raonable per reclamar interessos, perquè
durant l’anterior legislatura el Govern balear també devia sis mesos de la
residència i mai no es varen reclamar interessos. Recorda que en el cas que
ens ocupa l’Ajuntament no paga interessos, perquè té liquiditat, a diferència del
deute que el Govern tenia amb EMSA, on l’empresa va haver de demanar un
crèdit i per això es va decidir reclamar, tot i que finalment no va fer falta perquè
es va fer l’ingrés. Diu que sentit comú és posar els majors davant de tot i pagar
les factures quan hi ha liquiditat, liquiditat que és deu a la bona gestió d’aquest
govern. Conclou que el grup socialista no pot demanar que es reclamin
interessos quan a l’anterior legislatura no en va reclamar.
En el torn de rèplica, el Sr. Malondra diu que l’anterior govern no tenia cap
problema per esperar sis mesos, però és que amb l’actual ja han passat dos
anys. Recorda que el grup socialista va presentar una moció en el sentit de
reclamar interessos i que la batlessa va votar en contra aquí i a favor en el
Consell de Mallorca. Entén que en certa manera l’equip de govern està d’acord
amb el seu plantejament.
En el torn de contestació, el Sr. González diu que l’anterior govern pagava a
quatre, cinc i sis mesos i que ara tot d’una que els tècnics signen les factures
es procedeix a pagar-les. Recorda que en canviar la legislatura es varen
localitzar moltes factures dins els calaixos d’EMSA pendents de pagament de
feia molts de mesos. Quant als interessos, entén que el que és ridícul és
destriar terminis, ja que la decisió és reclamar o no reclamar i els interessos es
meriten mes a mes. Comenta un article d’un diari referit a allò que l’anterior
Govern balear es va gastar de dèficit cada any i ho compara amb al darrer any
en què governà el Partit Popular. Creu que no fa falta explicar per què el
Govern Balear no pot pagar. Diu que tindrem sort si sortim del forat en què
l’anterior Govern balear ens va ficar per gastar molt més del que podia. Entén
que el Sr. Malondra no pot suggerir reclamar interessos quan aquesta situació
deriva de la gestió de l’anterior Govern balear.
Seguidament intervé la Sra. batlessa i demana que es vagi tancant el debat.
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Pren la paraula el Sr. Malondra i li diu al Sr. González que si comprovàs en què
l’anterior Govern balear es va gastar els doblers hi estaria d’acord: escoles,
parcs, etc. Diu que el deute que es va trobar el “govern del pacte” no venia de
doblers gastats en parcs, escoles i dependència, sinó del Palma Arena, casos
de corrupció, etc. Entén que aquest és el mal gros que es va fer a les illes i
deriva de la mala gestió que va fer l’anterior govern popular. També creu que
és nefast per a les illes Balears que l’actual govern central no permeti als
ajuntaments com el d’Alcúdia gastar els romanents.
El Sr. González diu no entendre, si l’anterior equip de govern feia una política
econòmica meravellosa, com és que no pagava. Diu que en realitat ho entén,
perquè no és vera que gestionàs tan bé. Diu que està bé invertir en escoles,
parcs, etc., però s’ha de poder pagar, perquè la gent té dret a cobrar. També
recorda que s’està intentant permetre que els Ajuntaments que han fet els
deures puguin gastar els romanents de tresoreria. No creu que els quatre mil
milions de dèficit que deixà l’anterior govern balear derivin de casos de
corrupció de l’anterior govern popular. Recorda que el Partit Socialista governà
amb un partit imputat com Unió Mallorquina.
A continuació intervé el Sr. Llompart per manifestar que, respecte d’allò que
pugui representar el passat del grup, no defensarà rés. Deixa clar que si
qualque polític d’Unió Mallorquina va posar la mà al calaix l’han de tancar.
D’altra banda, diu que està d’acord que l’Ajuntament avanci els doblers per
garantir el servei dels majors, perquè són molt importants; però respecte dels
interessos, entén contradictori que el Govern balear gasti doblers per fer llibres
del “Baléà” i no ens plantegem reclamar, ja que són mes importants els nostres
majors.
Finalment la Sra. batlessa conclou que la Conselleria ha conformat les factures
de 2012 i, per tant, tenim la garantia que aquestes factures es cobraran i els
doblers tornaran a les arques municipals.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.

3. Proposta de concessió i renovació dels distintius ecoturístics per a
establiments hotelers i de restauració en 2013.

Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 26 d’abril de 2013, que a continuació es
transcriu:
“CONCESSIONS i RENOVACIONS DEL DISTINTIU ECOTURISTIC PER A
ESTABLIMENTS HOTELERS I DE RESTAURACIÓ EN 2013.
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PROPOSTA D’ACORD

Vista l'acta emesa per la Comissió de Promoció i Concessions de Distintius
Ecoturístics per la concessió i renovació del Distintiu Ecoturístic per a
establiments hotelers i de restauració en 2013, s’acorda:
PRIMER.- La renovació del Distintiu Ecoturístic als següents establiments de
restauració perquè continuen realitzant una correcta gestió ambiental:
- RESTAURANT MIRAMAR
- RESTAURANT DON VITO

SEGON.- La concessió del Distintiu Ecoturístic al següent establiment de
restauració perquè realitza una correcta gestió ambiental, compleix els requisits
obligatoris i opcionals i assoleix la puntuació establerta en el Reglament:
-RESTAURANT S’OLI VERGE

TERCER.- La concessió del Distintiu Ecoturístic al següent establiment hoteler
perquè realitza una correcta gestió ambiental, compleix els requisits obligatoris
i opcionals i assoleix la puntuació establerta en el Reglament :
- APARTHOTEL SEA CLUB

Alcúdia, 26 d’abril de 2013 .

El regidor de Medi Ambient
Juan L. 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 intervé el Sr. Llompart i comenta que el fet que es començassin a
donar els distintius va ser positiu pel municipi, però que ara el seu grup vol fer
una proposta en positiu amb el suport dels altres grups per dinamitzar el sector
en temps de crisi: estudiar possibles exempcions fiscals.
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Per la seva banda, el Sr. Vallori demana per què s’ha obert un altre termini per
demanar els distintius en lloc d'establir-ne un d'únic per tot l’any.
El Sr. González diu que hi ha establiments que han fet el curset fa poc i per
això es vol donar a aquests l’oportunitat d’obtenir els distintius a finals d’any.
D’altra banda, està damunt la taula dinamitzar-lo, sigui mitjançant exempcions
fiscals, sigui donant publicitat o afavorint l’accés a xerrades i col·loquis. També
comenta l’ampliació als restaurants i, de cara a l’any que ve, que es mirarà
d’incloure els supermercats.
Finalment intervé la Sra. batlessa per felicitar als restaurants Miramar i Don Vito
per la renovació dels distintius i donar l’enhorabona a les dues noves
incorporacions, és a dir, el Restaurant S’Oli Verge i l’Aparthotel Sea Club.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.

4. Aprovació de la documentació per acomplir la prescripció de l’acord de
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de 28 de
setembre de 2012 relativa a la modificació de la Fitxa AI-1 del catàleg de
Patrimoni.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 26 d’abril de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de
Mallorca, en sessió de 28 de setembre de 2012 (BOIB núm. 157, de
25.10.2012), va adoptar, entre d’altres, l’Acord d’aprovar definitivament la
Modificació puntual del Catàleg de protecció del patrimoni històric artístic de les
Normes subsidiàries de planejament del terme municipal d’Alcúdia consistent
en la modificació de la fitxa AI-1 “Fàbrica de Tapissos Vidal” amb la prescripció
següent:
“S’ha de fer constar, al camp descripció, més nivell de concreció per tal que
quedin descrits i ubicats tots els elements que quedarien protegits (vidrieres,
rajoles hidràuliques, piques, sèquies, prestatgeries i maquinària, etc.).”
Els serveis tècnics del Departament de Planejament han preparat la
documentació tècnica corresponent per acomplir la prescripció imposada pel
Consell de Mallorca, que consisteix en la descripció i ubicació del elements a
protegir existents en l’actualitat en l’immoble objecte de la fitxa AI-1, de
conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte municipal el 5 de novembre de
2012.
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Vists els informes emesos pels serveis municipals en sentit favorable a la seva
aprovació.
La competència per acordar-ne l’aprovació correspon al Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres segons l’article 47.2.ll) de la
norma esmentada.
En ús de les atribucions que tenc 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.- Aprovar la documentació elaborada pels serveis tècnics municipals
per tal d'acomplir la prescripció imposada a l’Acord adoptat per la Comissió
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en sessió
de 28 de setembre de 2012, mitjançant el qual es va aprovar definitivament la
Modificació puntual del Catàleg de protecció del patrimoni històric artístic de les
Normes subsidiàries de planejament del terme municipal d’Alcúdia consistent
en la modificació de la fitxa AI-1 “Fàbrica de Tapissos Vidal”.
SEGON.- Remetre el present acord, juntament amb la documentació tècnica
esmentada, a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Consell de Mallorca perquè acordi tenir per acomplida la prescripció
assenyalada.
Alcúdia, 23 d’abril de 2013.
El regidor delegat d’Urbanisme

Martí Ferrer Totxo”.
Seguidament el Sr. president adverteix una errada material en el títol de la
proposta i aclareix que ha de dir “Aprovació de la documentació per acomplir la
prescripció de l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de 28 de setembre de 2012 relativa a la modificació de la Fitxa AI-1
del catàleg de Patrimoni”. Després d’unes breus explicacions sobre la proposta
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 tracta d'acomplir allò que ens
demanà el Consell de Mallorca, és a dir, remetre una documentació més
específica referida als elements que es protegeixen.
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Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.
5. Proposta de revisió de tarifes d’autotaxi.
Seguidament la Sra. batlessa demana la incorporació per via d’urgència d’una
cinquena proposta relativa a la revisió de les tarifes d’autotaxi.
Sotmesa a votació la proposta d’incorporació d’aquest punt per via d’urgència,
s’aprova per unanimitat.
Per indicació de la Sra. presidenta, el secretari llegeix la proposta:
“PROPOSTA DE REVISIÓ DE TARIFES D’AUTOTAXI
Vist l’escrit presentat pel Sr. Tomeu Cladera Bauzá i Sr. Juan Vera Rotger, en
representació de l’Associació de Taxis d’Alcudia , sol·licitant la revisió de les
tarifes dels diferents viatges per l’any 2013.
Una vegada examinats els informes favorables dels tècnics municipals, es
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar les tarifes següents, que queden fixades així:
Baixada de bandera; 2,30 €.
Quilometratge recorregut dia laborable: 0,92 €.
Quilometratge recorregut dia festiu o nocturn: 1,03 €.
Suplements:
 Nadal: 2,00 €.
 Teléfon: 1,10 €.
 Paquet o maleta (per unitat): 0,50 €.
 Hora d’espera: 16,50 €.
Segon.- Comunicar els presents acords a la Comissió de Preus de Balears per
què , una vegada completats els tràmits necessaris els aprovi.

Alcudia, 25 d’abril de 2013.

El Regidor d’Hisenda.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

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

1. Decrets de Batlia
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la Sra. batlessa dóna succint
compte dels decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es
corresponen a la relació des del núm. 288/2013, de data 8 març de 2013, fins al
núm. 571/2013, de data 22 d’abril de 2013.
La corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes

Grup Municipal Socialista
1) El Sr. Vallori diu que només quan es fan els plens ordinaris s’entrega la
documentació requerida pel seu grup. Recorda que fa dos mesos es va
demanar l’informe relatiu al deute del Govern balear i el Consell de Mallorca
amb l’Ajuntament i s’ha rebut avui. Diu que es varen demanar els pressuposts
de diverses festes i encara no s’han entregat. Comenta que un informe de la
policia relatiu a un lloc de trànsit conflictiu, signat dia 3 de març, s’entrega ara.
Exposa la mateixa queixa respecte d’altres documents, com els relatius a les
productivitats, SOIB, etc. Entén que és vergonyós rebre la informació d’aquesta
manera i que no quedarà més remei que acollir-se a allò que disposa la llei.
Demana que la documentació s’entregui en un temps prudencial i no de ple en
ple.
R (Sra. batlessa): Es mirarà d’arreglar, tot i que vull recordar que el nostre grup
es queixava d'això mateix durant l’anterior legislatura. En qualsevol cas,
s’intentarà que això no passi. Quant a la documentació relativa a unes dades
personals, crec que el secretari us ha fet arribar un informe.
2) El Sr. Vallori comenta que sembla ser que els Jutjats també us han de
requerir la documentació un parell de vegades.
R (Sra. batlessa): Entenc que hauria de respondre el Sr. secretari.

10

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

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

El Sr. secretari pren nota del registre d’entrada per confirmar si la
documentació requerida ja ha estat entregada.
3) El Sr. Vallori es refereix a una sèrie de beques de l’Àrea d’Educació referides
a menjador i transport i demana si això és correcte o la regidora es referia a un
altre ajuntament, ja que entén que aquestes no corresponen a l’Àrea
d’Educació.
R (Sra. Amer): Va ser una errada.
4) El Sr. Vallori fa referència a uns decrets de productivitat d’una tècnica
d’aquest Ajuntament i diu que, tal com està reflectit a l’acta de la sessió
anterior, la regidora va contestar que es corresponia a hores extra de tot l’any i
que si el decret deia del primer semestre era perquè estava equivocat. Diu que,
segons consta als decrets, on figuren informes desfavorables dels tècnics, s’ha
pagat dues vegades per les mateixes feines.
R (Sra. Linares): Aquesta persona ha fet 325 hores en un any per fer tot allò
relacionat amb el SICTED, així com per ajudar i assessorar l’Estació Nàutica.
Els tècnics digueren que aquesta treballadora no podia cobrar per hores extres
perquè ja tenia una productivitat per major dedicació, però s’ha de tenir en
compte que es tracta d’hores relacionades amb feines noves, no de les que ja
tenia atribuïdes. Recorda que, quant al SICTED, abans no era competència
d’aquest Ajuntament; i que l’anterior govern tenia una gerent a l’Estació Nàutica
que cobrava 2.000 € cada mes. Diu que els 300 € més per mes que ha cobrat
la tècnica és una quantitat raonable, tenint en compte aquests detalls.
El Sr. Vallori diu que els decrets no fan referència a l’Estació Nàutica i que el
que es posa de manifest és que s’ha pagat d’una manera que no es pot pagar.
No es poden pagar hores extres mitjançant complements.
R (Sra. Linares): Aquesta treballadora havia de cobrar tota la feina que havia
fet i s’havia de cercar la manera de fer-ho. Ara s’ha hagut de cercar algú per fer
la feina del SICTED i l’Estació Nàutica haurà de posar un gerent.
El Sr. Vallori entén que abans de comanar una feina s’ha de mirar com s’ha de
pagar i que hi haurà qualque informe que motivi la productivitat de 1.000 €.
5) El Sr. Malondra es refereix a l’obres de la platja, diu que costa entendre que
en dos anys pressupostaris s’arribi a desset milions d’euros de superàvit i que
la remodelació es faci en començar la temporada turística. No seria estrany que
arribassin queixes.
R (Sra. batlessa): Això és a causa que són obres que no es poden fer durant
l’hivern, que requereixen una tramitació lenta perquè s’ha hagut de demanar
autorització a Costes, s’ha hagut d’acordar el tipus de paviment i ara justament
hem tingut molts dies de pluja. A dia d’avui no s’ha rebut cap queixa, perquè
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s’ha explicat molt bé als afectats que es tracta d’una obra que no dóna renous i
que serà molt ràpida. La platja és la cara visible del nostre municipi i tots sabem
que l’hem de cuidar i que era necessari fer l’obra perquè el passeig presentava
mancances de seguretat. Hi havia queixes de turistes, veïnats, reclamacions
patrimonials, etc. Entén que és un bon sacrifici per passar millor la temporada
turística i que ara que ve el bon temps es pot fer.
El Sr. Malondra recorda els refranys “Abril aguas mil” i “Hasta el cuarenta de
mayo no te quites el sayo.”.
R (Sra. batlessa): Tot d’una que hem tingut l’autorització de Costes ens hi hem
posat.
6) El Sr. Malondra demana explicacions sobre el resultat pressupostari, perquè
entén que la major part del superàvit deriva de la manca d’inversions. Recorda
que el Sr. González va dir que si l’exercici 2011 s’hagués sabut que hi hauria
aquestes restriccions 2012 i 2013 s’haguessin fet més inversions. El que no
entén és que l’any 2012 passi el mateix. Diu que sembla ser que ara se’n
temen que això no té sentit. Comenta una documentació referent a la liquiditat
de l’Ajuntament dia 31 desembre de 2012, per import de deu milions d’euros
amb un pendent de pagament de tres milions. Això el sorprèn quan l’any passat
el pendent era d’uns 2.447.000 € i la liquiditat de cinc milions. Diu que de l’any
passat a enguany els saldos dubtosos de cobrament han augmentat en quasi
un milió. Pregunta perquè ha augmentat així el superàvit, perquè hi ha tres
milions pendents i perquè han augmentat aquests saldos dubtosos de
cobrament.
R (Sr. González): Normalment això ho discutim quan es du l’aprovació del
compte general i per això s’ha d’entendre que no dugui preparades aquestes
xifres. Tot i així, quant al deute de l’Ajuntament, es tracta de factures que deuen
haver arribat a finals d’any; quant als crèdits dubtosos de cobrament, és
bastant lògic que en la situació de crisi actual hi hagi dificultats; quant a la
impossibilitat d'emprar el romanent de tresoreria, és cert que és injust que la llei
no ho permeti a ajuntaments com el nostre. Hem fet gestions perquè es pugui
plantejar una modificació per a ajuntaments sanejats. Quant al superàvit, no és
cert que derivi tot de falta d’inversions; ja que n'hi ha per falta de despesa
corrent, per ingressos d’IVA i per ingressos extraordinaris o que no estaven
prevists en el pressuposts. Nosaltres feim pressuposts realistes, fins i tot
conservadors, no com vosaltres.
El Sr. Malondra diu que està clar que el Sr. González no ho ha mirat i per això
es pot deixar per al pròxim ple. En qualsevol cas, entén que la majoria deriva
de falta d’inversions.
7) El Sr. Malondra diu que hi ha unes deficiències en el passeig empedrat
d’Alcanada i que fa estona que està així. El preocupa perquè és un zona
turística i no està en bon estat.
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R (Sra. batlessa): És cert, està en molt mal estat i hi ha un mur a punt de caure.
S’ha posat en coneixement de Costes i ja ens ha avançat que no hi ha doblers.
Estan disposats a col·laborar en el projecte i facilitar la tramitació. Pel tema de
perillositat no ens podem permetre deixar això així.
El Sr. Malondra diu que es podria fer com amb el bastió de Santa Maria, és a
dir, avançar-ho i després que Costes se’n faci càrrec.
8) El Sr, Malondra demana l’opinió de la batlessa sobre el tema de les
modalitats del català a les Balears. Entén que no té sentit destriar ni treure
subvencions per fer un llibre del balear. Tampoc no entén que la diputada Sra.
Aina Aguiló parlàs d'instaurar la llengua balear.
R (Sra. batlessa): Jo no qüestionaré un debat o opinió fets en seu
parlamentària. La meva opinió com a persona ja la coneixes i com a docent
també. La meva opinió és particular i personal i es tracta de temes que
escapen a les competències municipals. En temes de normalització lingüística
no hi ha hagut cap minva i s’ha seguit la mateixa línia de les anteriors
legislatures, fet que demostra quina és la nostra posició sobre això.
El Sr. Malondra diu que li consta una certa capacitat intel·lectual de la batlessa i
consider que els alcudiencs estarien interessats a conèixer la seva opinió.
R (Sra. batlessa): No crec que aquí s’hagi de qüestionar la capacitat
intel·lectual de ningú, però ho agraesc. Els alcudiencs saben i valoren l’interès
que té aquest Ajuntament per promocionar la llengua catalana i per fer les
actuacions que ha de fer. Des de l’Àrea de Normalització Lingüística i la resta
d’àrees d'aquest Ajuntament no ha canviat ni canviarà res respecte d’aquest
tema a Alcúdia.
El Sr. Malondra diu que estaria bé comunicar-ho als governs central i
autonòmic...
R (Sra. batlessa): Està bé que et comencis a preocupar per les decisions que
vénen de Madrid i Palma, ja que altre temps només et preocupaves per allò
que passava al nostre municipi i ja et vaig advertir que les decisions que es
prenien més a dalt ens acabaven afectant. Nosaltres, com a Partit Popular,
podem estar més o menys d’acord amb les polítiques lingüístiques dels altres
governs, perquè es tracta d’un partit molt gran on es troben diverses
sensibilitats. Crec que el que ha de valorar el ciutadà alcudienc és el que
nosaltres feim aquí. No et preocupis, el que no ens agrada ho feim arribar a qui
ho hem de fer arribar.
El Sr. Malondra prega poder acabar la intervenció. Demana que es faci veure
als altres governs quin és el camí a seguir.
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R (Sra. batlessa): Els debats interns de cada partit no és objecte de debat en
aquest plenari.
9) El Sr. Malondra, en relació amb el procediment selectiu convocat pel
Patronat d’Esports, diu que el català apareix com a mèrit i no com a requisit.
Això el sorprèn perquè la regidora de personal li va comentar que s’havia
arribat a un acord amb els sindicats per exigir el català com a requisit.
R (Sra. batlessa): Ha costat molt treure aquesta plaça i la necessitat és evident,
tenint en compte des de quan està de baixa el tècnic d’Esports. Una vegada
autoritzada la convocatòria del procediment selectiu, l’exigència del català està
pendent de l’informe del secretari. Ateses les activitats que vénen, s’ha decidit
treure el procediment selectiu.
El Sr. secretari trasllada a la Sra. batlessa que aquesta modificació ha de
passar pel plenari.
El Sr. Malondra entén que treure el català com a requisit per aquesta plaça era
una decisió del govern.
R (Sra. batlessa): Això t’ho hauria de contestar el Sr. secretari.
El Sr. secretari explica que en aquests moments el català només pot constituir
un mèrit a valorar en els procediments selectius i que si es vol exigir com a
requisit s’ha d’acordar pel Ple codi per codi i amb la corresponent motivació.
El Sr. Malondra demana si l’equip de govern podria haver dut a aquest Ple
l’exigència del català per a aquesta plaça.
El Sr. secretari diu que sí, però la problemàtica deriva del fet que el
procediment selectiu no és per cobrir la baixa del tècnic d’esports, sinó per
constituir una borsa de feina que no es correspon amb cap codi.
10) El Sr. Malondra demana sobre una sèrie de factures que es van presentant
del gimnàs de la piscina i referents a usuaris de la policia. L’anterior govern va
demanar als plecs que regien la gestió de la piscina que es permetés l’ús
gratuït d’aquest col·lectiu i no entén que no es posàs en els actuals plecs.
Suposa que va ser una distracció i ara s’han de pagar aquestes factures. Diu
que ha advertit la reforma del gimnàs del pavelló i entén que els policies
podrien emprar aquestes instal·lacions de l’Ajuntament.
R (Sra. Linares): En els plecs anteriors es va introduir aquest ús gratuït com a
exigència, però nosaltres no hem trobat cap normativa que obligui a
l’Ajuntament a posar a disposició gratuïta dels policies instal·lacions esportives i
per això no es va poder posar com a exigència. L’empresa que gestiona la
piscina se’n va témer que no havia de permetre l’ús gratuït dels policies el mes
de desembre, i a partir de l’1 de maig cada policia haurà de pagar la seva
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quota, tot i que s’estan estudiant altres remeis. Un informe del tècnic d’esports
diu que el gimnàs del poliesportiu no permet l’ús de tots els policies per mor de
la major afluència fora de l’horari de feina.
11) El Sr. Malondra demana sobre l’informe del punt de trànsit conflictiu.
R (Sra. batlessa): Es tindran en compte les propostes del grup socialista, i
també altres alternatives proposades pel cap de la policia.
12) El Sr. Malondra es refereix a la costa d’Alcadana, a la banda del poblat, i
adverteix que hi ha una arqueta que no existeix.
R (Sr. González): Teòricament està arreglada perquè vaig donar l’ordre, tot i
que és de GESA i es va intervenir pel perill que suposava.
13) El Sr. Malondra comenta que es va treure a licitació el servei de minitren
turístic i no entén que es limitàs la puntuació de l’oferta econòmica. Diu que a la
comissió informativa en Joan Gaspar ho va demanar i que el Sr. González
respongué que els plecs es varen copiar dels de l’Ajuntament de Santa
Margalida.
R (Sr. González): Així és i no pensàvem que hi hauria tanta participació. El
sentit d’aquests plecs era garantir que es baixassin els preus dels bitllets, que
es presentassin moltes millores i que es garantís la qualitat del servei. Diu que
a Santa Margalida va sortir amb un mínim de 2.000 € i aquí de 5.000 €. Per
tant, es va tenir en compte, tot i que, com ja he dit, es varen fomentar
avantatges per als usuaris.
El Sr. Malondra diu que no té sentit limitar la puntuació de les ofertes
econòmiques i, per tant, considera que ha estat un error.
14) El Sr. Malondra diu que des de fa un temps s’ha advertit que la regidora de
Festes i Educació du un cartell de vehicle autoritzat en el seu vehicle.
R (Sra. Amer): Està bé que us preocupeu pel meu vehicle, l’hauria d’haver
retirat fa temps i ha estat un descuit.
15) El Sr. Malondra, respecte dels 360º, diu que el segueix sorprenent que es
donin tantes feines a una empresa de Madrid. No entén que l’Ajuntament
organitzàs un curs de tast de gintònics. No entén que la mateixa persona que
donà el curs no fos de Mallorca, sinó de Madrid, i que digués que tot el gènere
que emprà era de fora. No entén que el professor fes comentaris com que per
desgràcia la ginebra era de Catalunya.
R (Sra. Amer): No és vera que tot el material vingués de Madrid. Les taronges,
les maduixes i el gel eren d’aquí. Va tenir molt d’èxit, amb una llista d’espera de
70 persones i es va complir estrictament el requisit de la majoria d’edat. Quant

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

al comentari de la ginebra de Catalunya, no entén quin comentari era despectiu
i respecte de qui o què.
El Sr. Malondra diu que és el professor qui va dir que tot el material que
emprava era de Madrid, excepte la ginebra, que per desgràcia era de
Catalunya. Diu que no està bé que dins un curs organitzat per l’Ajuntament es
fomenti l’aversió cap als països catalans. Creu que sempre que organitzin tasts
serà un èxit, però amb els doblers públics s’ha de mirar què és fomenta.
R (Sra. Amer): Vosaltres vareu organitzar unes jornades de tast de vins.
El Sr. Malondra diu que en aquest cas estava clar que és fomentaven els
cellers alcudiencs i que si la regidora vol li pot explicar per què estava justificat
fer-les.
Seguidament intervé la Sra. batlessa i demana que es centrin a fer preguntes i
respostes. Demana al Sr. Vallori si li va agradar el tast.
El Sr. Vallori respon que sí.
R (Sra. Amer): Quant al comentari despectiu, m’informaré i si es confirma es
donarà resposta.
16) El Sr. Malondra demana sobre les obres del bastió de Santa Maria i si està
previst el termini d’acabament. També demana si s’intenten depurar
responsabilitats per l’anterior obra.
R (Sra. batlessa): L’arquitecte municipal ho va estudiar i ara hem de mirar què
feim. En qualsevol cas, ara la prioritat és acabar una obra molt complicada que
du el seu temps i no volem tenir el mateix problema de març de 2011. Llavors
no hi havia cap petició de responsabilitats ni tampoc més d’un any després.
17) El Sr. Malondra diu que les obres de Can Domenec ja estan acabades des
de fa vuit mesos i demana què es pretén fer.
R (Sra. batlessa): Estam pendents de l’aprovació d’un modificat del Ministeri de
Foment i pensam que, una vegada autoritzat, s’haurà d’abonar. Tot i que es
donen les passes per agilitar-ho, s’està endarrerint i he donat instruccions al
responsable d’obres pròpies per a, almenys, formalitzar l’acta d’ocupació i així
poder utilitzar-lo.
18) El Sr. Malondra demana sobre unes obres a Bonaire que pensam que són
d’ACASA.
R (Sra. batlessa): Ens n'informarem.
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19) El Sr. Malondra demana sobre el tema dels policies turístics, si n’hi haurà,
si se subvencionarà i com.
R (Sra. batlessa): S’ha fet una darrera reunió i es farà 60% i 40%. El problema
és que se’n van a municipis que paguen més. Una part serà per personal i una
altra per reposició de material.
20) El Sr. Malondra demana sobre la plaça de les Forques i els fanals que
queden darrere els arbres.
R (Sr. González): Està comanat.
21) El Sr. Malondra demana com està el tema de les contractacions de l’agent
de desenvolupament local i de dinamització de joventut.
R (Sra. Serra): Està igual.

Grup Municipal Convergència per les Illes

1) El Sr. Bonnín demana com està el tema de la placa de la penya Roja.
R (Sr. González): Encara no hi hem anat. Sabeu que posava per poder
comanar-la.
El Sr. Bonnín diu que passarà al regidor una foto que té de la placa.
2) El Sr. Bonnín demana com està el tema de la depuradora, ja que es va
contestar en el darrer ple que es faria una reunió. Pregunta què es pensa fer.
Diu que sembla ser que la darrera excusa del Govern Balear és un informe de
seguretat, però que tot apunta que ni fa ni pensa fer res.
R (Sr. González): Vàrem anar a parlar amb el president i amb el conseller
Company i sembla que ha donat resultat. El problema és que hi ha necessitats
tan urgents que les hem hagut d’envestir nosaltres. Varen venir els tècnics
d’ABAQUA i varen veure les coses que havíem millorat i allò que havia
empitjorat. Pròximament ens diran quina és la situació i tenen intenció
d’arreglar el problema. En qualsevol cas el problema sempre són els doblers.
Es va parlar amb el president de fer un conveni que ens permetés gastar el
romanent de tresoreria, però hi ha el problema de la regla de la despesa.
El Sr. Bonnín entén que amb el temps que ha passat el projecte servirà de poc.
R (Sr. González): L’enginyer d’ABAQUA va dir que el projecte no servia per res.
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El Sr. Bonnín comenta que es va proposar un modificat consensuat, que va ser
aprovat pel Consell d’Administració d’ABAQUA, però després canvià el govern i
la cosa va quedar aturada. Diu que l’empresa concessionària els va dir que el
projecte tenia defectes i varen proposar una sèrie de reformes, que es varen
consensuar i es va decidir tirar endavant. A partir aquí “nunca más se supo”.
R (Sr. González): Vista la reunió, sí que han fet feina, però el problema és que
el pressupost és el que es va adjudicar, però quan varen fer el modificat, tenint
en compte que la normativa només permet modificar un 30% dins el projecte,
l’enginyer que hi havia llavors ho va fer entrar, però ara s’ha advertit que fan
falta més modificacions perquè el projecte serveixi i ja excedeixen del
percentatge esmentat. Per això varen fer la visita, per veure allò que havia
millorat o empitjorat i decidir si el projecte modificat pot complir la normativa. A
partir d’aquí es decidirà.
El Sr. Bonnín recorda que amb els tres milions vuit-cents mil euros entrava
perfectament fer tot el projecte nou modificat. No recorda quin enginyer el va
redactar, però diu que representants d’ABAQUA varen donar suport al projecte,
igual que els nostres tècnics. En qualsevol cas, diu que la realitat és que han
passat dos anys, la depuradora està pitjor i s’acosta la temporada turística amb
el perill que comporta aquesta situació. Prega que s’activi aquest tema amb
prioritat i que es facin les visites que siguin necessàries.
R (Sr. González): Hem fet visites en persona i ho hem demanat per escrit. No
és culpa nostra que el projecte inicial no servís, ni que l’enginyer incrustés el
modificat dins el 30% permès per llei, tenint a més en compte que el tema
elèctric no estava dins el modificat. En qualsevol cas, estan fent feina i estan
interessats. Complim la normativa i la gent pot està tranquil·la, tot i que estam
d’acord que és necessari arreglar-ho.
3) La Sra. Oneto diu que no arriben els documents que es demanen ni tampoc
els registres de sortida.
R (Sra. Batlessa): Dic el mateix que he dit al Sr. Vallori.
4) La Sra Oneto prega més control quant a l’ús de les instal·lacions de la
Fundació Torrens, ja que hi ha queixes que es deixen oberts el llum i l’aire
condicionat.
R (Sra. Serra): Es recull el prec.
5) El Sr. Llompart no entén per què les obres del passeig no es podien fer
durant l’hivern.
R (Sra. Batlessa): Pel temps i perquè no estaven pressupostades dins 2012.
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El Sr. Llompart diu que ja des de l’Ironman de l’any passat, els organitzadors
proposaren arreglar el passeig, i ha passat un any. Comenta que aquest
esdeveniment va agafant molta força i l’hem de mimar; i que si s’ha de negociar
fer l’Ironman més temps i l’Ajuntament ha de fer aportacions, el seu grup ho
recolzarà. En qualsevol cas, entén que l’obra no s’ha fet quan tocava.
R (Sra. Linares): Nosaltres varem fer l’Ironman 2012 i després els
organitzadors ho demanaren.
El Sr. Llompart diu estar d’acord amb les obres, però pensa que a l’equip de
govern l’ha agafat el bou.
R (Sra. Linares): Els organitzadors ens ho demanaren el juliol de 2012, però
nosaltres no teníem aquestes obres pressupostades. Tot d’una es varen
pressupostar, però recordem que després de l’aprovació inicial dels
pressuposts es varen fer al·legacions i s’han hagut de preparar els plecs.
El Sr. Llompart entén que es poden fer modificacions de crèdit, licitar per
urgència, o treure la licitació per desembre. Recorda que el mes de maig no es
poden fer obres. Entén que s’hauria d’haver posat més esment i que ara ja hi
ha gent a la platja i s’està asfaltant.
R (Sra. Batlessa): El fet que s’arregli el passeig deriva, no només de la petició
dels organitzadors de l’Ironman, si no sobretot per la gent que passeja tot l’any.
En qualsevol cas les obres seran ràpides.
6) El Sr. Llompart demana que quan s’arregli el Wi-Fi s’avisi.
R (Sr. González): D’acord.
7) El Sr. Llompart diu, respecte del comentari del Sr. González sobre els
ingressos realistes de l’actual govern, que en el resultat pressupostari de
l’anterior legislatura hi havia superàvit. També comenta, respecte de l’ús de la
piscina pels policies, que el concessionari, atès el contracte en vigor i el tracte
que ha rebut de la corporació, ben bé podria seguir reconeixent aquesta
prerrogativa per a aquest col·lectiu. Prega a la Sra. Amer, respecte dels 360º,
que si es torna a fer un taller de gin tònics es dugui a qualcú que al “Xoriguer”
ni li digui “Xorringuer”. Pregunta per què si dilluns o dimarts ja havia previsions
de pluja per dissabte no es va ajornar l’esdeveniment per no perjudicar el
sector de restauració.
R (Sra. Amer): La previsió era canviant i això no ho podíem preveure. Havia
coses que s’han pogut ajornar, però d’altres que no. També volia recalcar que
les compres es varen fer al polígon de Marratxí, a Makro i en el Mercadona
d’Alcúdia.
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El Sr. Llompart diu que en aquest ple es va retreure la compra d’una càmera
fotogràfica a Palma i que la regidora ha d’assumir aquest llistó.
R (Sra. Amer): L’assumeixo, només es va comprar a Palma allò que no es va
trobar a Alcúdia.
8) El Sr. Llompart entén que si finalment en el local de la peixateria s’instal·la
l’àrea de Comerç, es podrien ubicar en el local actual de comerç serveis que
ocupin locals llogats.
R (Sra. Garcia): Està previst que s’instal·li la tècnica de turisme.
9) El Sr. Llompart demana sobre un esment d’intervenció per comprar
desfibril·ladors sense fer la “P”. Pregunta si dins l’objecte social de l’empresa
subministradora figura la venta de desfibril·ladors.
R (Sra. Amer): Es varen demanar per dues àrees diferents, Educació i Cultura;
es va fer un informe del Tècnic de Sanitat; està dins l’objecte social de
l’empresa subministradora; i era una petició dels instituts.
El Sr. Llompart no qüestiona si els desfibril·ladors eren cars o no, si no que hi
hagi un esment d’Intervenció i que es compri a la mateixa empresa que
organitza les festes d’Alcúdia. Demana l’objecte social de l’empresa i prega que
es diversifiqui un poc.
R (Sra. Amer): Una empresa, de la que considero no fa falta donar el nom, a
les festes que voltros fèieu, 111.680 €. L’empresa que voltros deis que li donc
tot no arriba ni a la meitat. No digueu que diversifiqui, ja que hi ha moltes
empreses que han de menjar i a les festes que he organitzat hi ha entre 40 i 50
empreses contractades.
El Sr. Llompart diu, respecte dels pressuposts de festes de l’anterior govern,
que es mirarà i parlarà en el pròxim ple. També diu que en cap moment ha dit
que es donés tot a la mateixa empresa.
R (Sra. Amer): Has dit que diversifiqui.
10) El Sr. Llompart prega, respecte de la pujada d’imposts, que es demani una
revisió cadastral, per a pal·liar aquella.
R (Sr. González): És una cosa que ja hem mirat. Varem anar a Palma, al
Cadastre, i ens varen dir que encara que es demanés ara la revisió,
segurament pujaria. També es varen demanar revisions cadastrals localitzades,
però ens varem dir que exigia una revisió urbanística.
R (Sra. Batlessa): Ens varem reunir amb ciutadans d’Alcúdia que tenien
aquesta preocupació i se’ls va explicar això.
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11) El Sr. Llompart diu tenir una foto presa d’ahir a la penya Rotja per uns
amics i que demostra que la placa no hi és i que no fa falta que hi vagi el Sr.
Salort.
... / ...
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió, de la
qual cosa com a secretari, don fe.

Vist i plau
La batlessa

Coloma Terrasa Ventayol
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