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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
27 DE MAIG DE 2013
Data: 27/05/2013
Hora començament: 12:05 h
Hora acabament: 12:20 h
Lloc: Sala de sessions
Caràcter: Extraordinària
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:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Proposta d’al·legacions a la informació pública de l’informe de sostenibilitat
ambiental del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
3. Modificació del Catàleg de Llocs de Feina quant a l’exigència de nivells de
coneixement de la llengua catalana.

Desenvolupament de la sessió:

Abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia, la senyora batlessa
felicita, en nom dels membres del Consistori, a la regidora Sra. Linares, que
recentment ha contret núpcies, i al regidor Sr. Vera, pel naixement del seu fill.

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 2 de maig 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.

2. Proposta d’al·legacions a la informació pública de l’informe de
sostenibilitat ambiental del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 22 de maig de 2013, que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME
El 3 de maig de 2013, ha tingut entrada en el Registre General de l’Ajuntament,
l’ofici del director general de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual es comunica aquesta Corporació, com a administració
pública afectada, que el Ple de la Comissió de Medi Ambient, en sessió de 2
d’abril de 2013 va acordar la tramitació d’urgència de l’avaluació ambiental
estratègica del Pla Hidrològic de les Illes Balears, atorgant, en conseqüència,
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un termini de 23 dias hàbils a comptar a partir de la seva notificació, a l’objecte
de formular les observacions que s’estimin pertinents en la fase de consulta
pública del tràmit d’aprovació de l‘Informe de sostenibilitat ambiental del Pla
Hidrològic de les llles Balears.
Atès l’informe emès per l’arquitecte municipal el 20 de maig de 2013, relatiu a
la proposta d’al·legacions al Pla Hidrològic de les Illes Balears que tot seguit es
transcriu:

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
ASSUMPTE: PROPOSTA D’
AL·LEGACIONS
A
LA
INFORMACIÓ
PÚBLICA DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PLA
HIDROLÒGIC DE LES ILLES BALEARS.
El Ple de la Comissió de Medi Ambient de 2 d’abril de 2013 va acordar la
tramitació d’urgència de l’avaluació ambiental estratègica del Pla Hidrològic de
les Illes Balears (PHIB), reduint el termini de la fase de consultes a 23 dies
hàbils, així com l’obertura del tràmit de la seva consulta pública (BOIB núm. 58,
de 30 d’abril de 2013).
Mitjançant ofici del director general de Recursos Hídrics del Govern de les Illes
Balears, amb data d’entrada en el Registre General de l’Ajuntament de 3 de
maig, s’ha atorgat a aquesta Corporació, com a administració pública
interessada, el termini esmentat, a comptar a partir de la seva notificació, a
l’objecte de formular les observacions que s’estimin pertinents.
En conseqüència, una vegada analitzada la documentació disponible a la web
de la Direcció de Recursos Hídrics, es redacta el present informe de proposta
d’al·legacions per part de l’Ajuntament d’Alcúdia.
1.- Antecedents.
En l’informe tècnic de 20 de novembre de 2002, ampliat amb l’informe de 25 de
novembre de 2002, ja es varen remetre les al·legacions d’aquest Ajuntament al,
llavors, projecte de Decret de delimitació de zones humides de les Illes Balears
que modificava l’establert en l’article 63 del PHIB aprovat mitjançant RD
378/2001, de 6 abril. Aquest projecte de decret no aprovat, va ser
posteriorment incorporat a la revisió del PHIB que va tenir la seva aprovació
inicial el 25 de febrer de 2011, encara que la seva aprovació definitiva va ser
suspesa mitjançant acord del Consell de Govern de 14 d’octubre de 2011 per
procedir a una nova exposició pública (BOIB núm. 167, de 08.11.11).
Igualment, en l’informe tècnic de 18 de novembre de 2011 també es va al·legar,
entre d’altres extrems, en contra de la referida delimitació de zones humides.
Ara, novament, es troba en tràmit d’informació pública de l’Informe de
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Sostenibilitat Ambiental (ISA) el mateix text del 2011 de revisió del PHIB amb
les modificacions següents:
1. La part normativa de 213 articles ha quedat reduïda a 140 articles.
2. En la part gràfica s’han suprimit les zones reblides amb anterioritat a 1985
que, de totes maneres, en ésser anteriors a l’aprovació de la Llei 29/1985, de 2
d’agost, d’aigües, no se’ls podia atribuir obligacions urbanístiques.
Quant a la documentació sotmesa ara a informació pública i en referència al
municipi d’Alcúdia, procedeix doncs realitzar les al·legacions següents:
2.- Al·legacions.
2.1.- Delimitació gràfica de les zones humides.
a).- Plànol MAMT04.
Es delimiten les zones humides de s’Albufereta que, respecte de la versió de
2011, s’observa que ha crescut lleugerament la zona d’aiguamoll actual i s’han
eliminat les zones de reblit anteriors a 1985. No s’afecta el sòl urbà existent i ja
edificat.
No es proposa cap al·legació.
b).- Plànol MAZH06.
Es tracta de la zona del llac Esperanza. En comparació amb el plànol de 2011
s’ha procedit a suprimir les zones reblides amb anterioritat a 1985 i es
mantenen les zones humides que afecten a l’antic sector, ara desclassificat,
AS-15. Aquesta zona afecta sòl qualificat com a rústic protegit, amb la
categoria d’APT de Costes.
No es proposa cap al·legació.
c).- Plànol MAMT05.
Aquest plànol delimita la zona d’aiguamoll actual i zones reblides amb
posterioritat a 1985 sense distingir entre sòl urbà i rústic.
Quant a això, cal al·legar el següent:
La zona d’aiguamoll actual se situa sobre sòl rústic i sòl urbà i, a més, tant
sobre parcel·les vacants com sobre parcel·les ja edificades. Concretament,
amb això, ens trobem que han estat qualificades com a zona humida les
següents parcel·les situades en sòl urbà:
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- La totalitat de la parcel·la hotelera H1P, situada en l’Av. de Tucan i dins de la
UA-3, qualificada en el PHIB com a zona d’aiguamoll actual.
- Les parcel·les en part edificades, situades entre l’Av. de Tucan i els carrers de
Roma i d’Amsterdam qualificades com a zona de serveis (SS), la parcel·la
vacant qualificada també com a zona de serveis (SS*), situada en la
prolongació del carrer Bristol, i la confrontant (anteriorment E5b) que va ser
objecte de la modificació puntual de les NN.SS. núm. 2, aprovada
definitivament el 23 de maig de 2012 (BOIB núm. 79 ext., de 01.06.12,
correcció d’errades BOIB núm. 84, de 12.06.12). Totes elles qualificades en el
PHIB com a zona d’aiguamoll actual.
- Les parcel·les vacants situades entre els carrers de Perpinyà, de Bristol,
Mònaco i de l’Estany Petit, qualificades amb l’ús hoteler (H1P), dins de la UA-2,
i qualificades pel PHIB en la seva major part com a zona d’aiguamoll actual.
- Les parcel·les vacants situades entre els carrers de Mònaco, de l’Estany Petit
i Av. de Francia, qualificades amb l’ús hoteler (H1P), dins de la UA-1, i
qualificades pel PHIB com a zona d’aiguamoll actual.
- La parcel·la on es troba construït un comerç del tipus gran superfície en l’Av.
de Corneli Àtic i Tucan, qualificada en el PHIB com a zona reblida amb
posterioritat a 1985.
- Part de les parcel·les vacants, qualificades com a zona extensiva residencial
(E1), situades en l’Av. de Corneli Àtic, qualificades en el PHIB com a zona
reblida amb posterioritat a 1985 i en part com a zona d’aiguamoll actual.
- Part dels terrenys municipals on es troben les instal·lacions poliesportives
(camp de futbol, piscina coberta, pavelló esportiu, etc.), situats en l’Av. de
Corneli Àtic, qualificats en el PHIB com a zona reblida amb posterioritat a 1985.
Els efectes urbanístics que el PHIB proposa per a aquestes parcel·les de sòl
urbà són els següents:
1. D’acord amb l’article 111, les administracions hauran de vetllar pel
manteniment d’aquestes zones d’aiguamoll tant de les situades en sòl urbà
com en sòl urbanitzable i que afecta, segons l’apartat 2.a, a les delimitades
com zona d’aiguamoll actual i també a les delimitades com a zones reblides
amb posterioritat a 1985. En aquest sentit, el PHIB hauria d’afegir també els
terrenys situats sobre sòl rústic (només es refereix al sòl urbà i urbanitzable) i,
quant als situats sobre sòl urbà, regular clarament el seu règim i, en cas, com
sembla, de declarar-los inedificables, preveure les indemnitzacions
corresponents en l’avaluació o estudi econòmic i financer que avali les seves
repercussions econòmiques (document inexistent en aquest PHIB malgrat la
referència genèrica als convenis de col·laboració que s’estableixen en l’apartat
3 de l’article 113 i l’apartat 1 de l’article 119), atès que es tracta, segons
l’apartat 3.b, de parcel·les de titularitat privada amb drets edificatoris,
qualificades com a zona d’aiguamoll i/o reblides, a les quals se’ls expropia el
seu aprofitament urbanístic actual.
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2. D’acord amb l’article 113, les zones d’aiguamoll es consideren que són
zones “d’interès públic la seva conservació, recuperació, millora i ús racional”,
establint-se una obligació concreta cap als propietaris a “la seva conservació en
el marc previst en la llei d’Aigües i a l’adopció de mesures de protecció i
recuperació”, és a dir, que les parcel·les urbanes edificades i qualificades com
zones d’aiguamoll actual estan destinades a la demolició d’aquests edificis i a
la recuperació dels solars com a zona humida i això malgrat estar en sòl urbà,
envoltats de vials, amb tots els serveis urbanístics. El mateix ocorre amb els
solars vacants que, actualment són susceptibles d’edificar-se i que, en aplicació
del PHIB, deixaran de ser-ho atès que aquestes zones, d’acord amb l’article
114, gaudeixen de la protecció de la llei d’Aigües i per això l’article 115 (en
aquest article ha estat suprimit l’apartat 3 de la versió anterior i no s’ha corregit
la numeració de paràgrafs) les hi fixa el règim següent:
- El seu resultat últim serà la conservació o increment de la superfície total de
l’aiguamoll actual i dels seus valors.
- Inclouran mesures de gestió que garanteixin la compatibilitat entre l’actuació
prevista i la pervivència o manteniment dels valors, sense perjudici que puguin
potenciar-se els aspectes d’ús lúdic i científic de l’aiguamoll.
Aquest règim mínim s’estableix com obligació cap els instruments de
planejament, és a dir que la desclassificació de les zones d’aiguamoll actual
l’hauran de fer els planejaments municipals. Això sense perjudici que les
indemnitzacions corresponents, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 119, hagin
de recaure sobre el Govern.
3.- Pel que sembla, el mateix règim de les zones d’aiguamoll actual recau
també sobre les zones reblides després de 1985 que, com hem assenyalat
anteriorment, incorpora també parcel·les privades, situades en sòl urbà, alguna
edificada i, igualment, afecta la parcel·la on es troben les instal·lacions
esportives municipals (piscina coberta, pistes, etc.). Atès que l’article 119 es
refereix a la recuperació de zones d’aiguamoll i també a la recuperació dels
aiguamolls reblits, a aquests efectes, indicar que no és suficient el paràgraf 2n
de l’apartat 1r d’aquest article ja que les indemnitzacions han de garantir-se en
l’estudi econòmic i financer i programa d’actuació i no en un article merament
declaratiu d’intencions.
Com a resum, semblaria més lògic afectar només les zones d’aiguamoll i zones
reblides situades en sòl rústic on no es produeixen efectes indemnitzatoris o,
en cas de mantenir-se aquesta afecció sobre sòl urbà, procedir a completar el
PHIB quant al règim aplicable, és a dir:
- Les parcel·les ja edificades, seran susceptibles d’una llicència de reforma o
d’ampliació o de nova activitat?
- Les parcel·les vacants, resten transitòriament inedificables fins que el
planejament les desclassifiqui?

6

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

- Serà o no preceptiva, durant aquest règim transitori, l’autorització de la DGRH
per a qualsevol actuació en aquestes zones?
- D’altra banda, en la versió de 2011, d’acord amb l’apartat 2.a.3 de l’article
164, les zones humides reblides amb posterioritat a 1985 havien de recuperar,
com a mínim, la seva superfície anterior a l’esmentat rebliment, quina superfície
han de recuperar ara, una vegada ha estat suprimit aquest article de la versió
del 2013?
- Pel que sembla, el PHIB es planteja el manteniment d’una trama urbana amb
vials rodats, amb tots els serveis urbanístics, que donen accés a parcel·les
privades convertides en llacs que s’entremesclen amb altres edificades que han
quedat excloses del PHIB en haver estat reblides amb anterioritat a 1985, com
s’aconsegueix aquest fi sense preveure indemnitzacions?
En qualsevol cas, no sembla adequat que el règim de les zones d’aiguamoll
actual sigui el mateix que el de les zones reblides, així com que tampoc
existeixi coherència en les delimitacions d’aiguamoll entre les versions de
l’avantprojecte de decret del 2002, la revisió del PHIB del 2011 i l’actual.
Finalment, reiterar la necessitat d’acompanyar el PHIB del preceptiu estudi
econòmic i financer amb la programació d’actuacions i les indemnitzacions
corresponents. En aquest sentit, cal tenir en compte que, d’acord amb les DOT,
aquestes zones passaran a assimilar-se a les AANP que són les àrees de
major protecció en sòl rústic.
1.4.- Plànol MAMT07.
Es delimita com a zona d’aiguamoll actual s’Albufera.
No es proposa cap al·legació.
1.5.- Plànol MAZHA01.
Es delimita com a zona humida una excavació artificial en la roca amb aigua de
pluja que s’utilitzava en la Mina de son Fe.
No es proposa cap al·legació, encara que, en coherència amb l’article 8,
haurien de recollir-se totes les llacunes artificials que es troben en les mateixes
condicions que la de son Fe.
2.2.- Memòria.
No es recullen les propostes de la revisió del PHIB del 2011 relatives a:
- L’ampliació i millora en el tractament en l’EDAR
- L’adequació de l’emissari marítim – terrestre.
- La xarxa de sanejament en alta de Bonaire – Mal Pas.
- El dipòsit de tempestats.
2.3.- Part normativa.
7

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

A més dels articles ja assenyalats en l’apartat 2.1.c anterior, les següents:
1. D’acord amb l’article 101, totes les fosses sèptiques dels habitatges situats
dins del radi de protecció I i II necessitaran autorització de la DGRH, prèvia
justificació que no causen efectes ambientals nocius. Atès que la zona II és la
compresa dins del cercle de 1.000 m de radi d’un pou de captació, seria més
adequat que aquesta autorització, almenys en aquesta zona, pugui substituir-se
per una fossa de tipus estanca.
2. Sembla excessiu que, amb àmbit general i en qualsevol sòl de creixement
que es desenvolupi i que suposi la impermeabilització d’un 25% o més de
l’àmbit s’hagi de fer un estudi hidràulic no només de la zona de nou creixement
sinó també de la capacitat de desguàs final. Aquesta proporció hauria, si escau,
de dependre del tipus de terreny o de la zona on es trobi situat el nou
desenvolupament urbanístic, així també del grau de tramitació en el qual es
trobi el planejament, per exemple: estan o no també afectats els plans i
projectes d’urbanització no aprovats definitivament com passa amb amb l’AN1?
3. Les zones inundables i potencialment inundables (article 125) haurien d’estar
delimitades, encara que sigui amb caràcter transitori, en el PHIB. Cal tenir en
compte que existeixen delimitades les APR d’inundacions en els PTI i que
s’entén potencialment inundables les zones no incloses en el PTI i que formen
part de les delimitades en l’Atles d’aquesta DGRH. Aquesta doble delimitació
suposa una falta de concreció, més encara per no existir una normativa clara
respecte de les incloses en els àmbits de les ZIP. Així, la manca de delimitació
aprovada d’aquestes zones i l’existència d’altres delimitacions en altres
instruments que les afecten, pot conduir a grans incoherències i dificultats
insalvables per a la seva incorporació als instruments de planejament. D’altra
banda, aquestes zones haurien de coordinar-se i evitar-se així la confusió entre
zones APR (que conformen, a més, una categoria de sòl rústic protegit) i les
ZIP que estan indistintament en sòl urbà i rústic, així com definir-se clarament
el règim d’aplicació de les edificacions en cada tipus de sòl. En aquest sentit,
en el municipi, ens trobem que el sòl urbà d’Alcúdia Sud estaria gairebé
totalment en ZIP, encara que sense delimitar nivell de reisc, per la qual cosa les
condicions establertes, com per exemple la competència de la DGRH d’imposar
els materials, poden crear, finalment, una gran inseguretat.

Alcúdia, 20 de maig de 2013. Antonio Ramis Ramos. ARQUITECTE
MUNICIPAL”.

En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 15
de juny de 2012 (BOIB núm. 104, de 07/07/2011), PROPÒS elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament els següents
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ACORDS

PRIMER.- Assumir l’informe tècnic de 20 de maig de 2013 emès per l’arquitecte
municipal com a proposta d’al·legacions de l’Ajuntament d’Alcúdia en la fase de
consulta pública de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Hidrològic de
les Illes Balears.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern
Balear.
Alcúdia, 21 de maig de 2013.
El regidor delegat d’Urbanisme

Martí Ferrer Totxo”.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. president i el Sr. arquitecte
municipal 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 presenten noves al·legacions al
Pla Hidrològic, atès que ja se’n varen presentar durant la primera exposició
pública. Comenta que a la zona de les avingudes Corneli Àtic i Tucà, on hi ha
solars urbans a ambdues bandes dels vials, a una d’elles es reservaven com a
zona d’aqüífers. Diu que es varen presentar al·legacions i que només
s’estimaren en part. Destaca que amb la nova proposta del Pla s’han llevat una
sèrie de zones, però es segueixen mantenint com a reserva d’aqüífers d’altres
que nosaltres consideram urbanes, consolidades i legalment implantades.
Per la seva banda el Sr. LLompart manifesta que el seu grup està d’acord amb
les al·legacions i que s’ha de defensar el caràcter urbà d’aquests solars.
Demana al Sr. Ferrer si s’ha decidit anar a Madrid per a defensar això cara a
cara.
El Sr. Ferrer contesta que si fa falta anirà a Madrid, perquè entén que no es pot
fer aquest pla amb aquestes alteracions i sense una compensació econòmica.
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El Sr. Llompart diu estar d’acord amb el Sr. Ferrer i demana que es vagi a
parlar amb qui ho ha redactat per a fer força.
La Sra. batlessa diu que s’arribarà on s’hagi d’arribar. Explica que el sentit de
les al·legacions no han variat gaire respecte de les presentades per l’anterior
equip de govern. Conclou que es defensaran els interessos dels alcudiencs,
que són la prioritat.
El Sr. Llompart diu que efectivament són les mateixes al·legacions.
Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.

3. Modificació del Catàleg de Llocs de Feina quant a l’exigència de nivells
de coneixement de la llengua catalana.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 22 de maigl
de 2013, que a continuació es transcriu:
““PROPOSTA DE MODIFICACIO DEL CATÀLEG DE LLOCS DE FEINA
La Disposició Addicional Dotzena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció
Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que el
coneixement de la llengua catalana no serà, de manera general, un requisit per
accedir a la condició d'empleat públic de les administracions públiques de
l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni per ocupar
llocs de treball en elles. El mateix principi s'ha d'aplicar al personal estatutari
del Servei de Salut de les Illes Balears, així com per accedir o ocupar llocs en
les entitats del sector públic instrumental dependent de les administracions
anteriors.
La Disposició Final Quarta de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, obliga a aquest
Ajuntament i ens dependents a adaptar el seu catàleg de llocs de feina a la
normativa abans esmentada en el termini d’un any.
Vist el que disposa la Disposició Transitòria Segona de la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, així com l’article 30.c) de la Llei de Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Vistes les excepcions previstes a l’apartat segon de la Disposició Addicional
Dotzena abans esmentada.
Atès que l’article 4 de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de Estatut
d’Autonomia per a les Illes Balears disposa que la llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial.

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

Atès que l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
reconeix als ciutadans, en les seves relacions amb aquest Ajuntament, el dret a
utilitzar la llengua catalana.
Atesa la realitat sociolingüística d’aquest municipi.
Atès que tots els llocs de treball d’aquest Ajuntament relacionats amb tasques
administratives impliquen, per mor del drets que la llei reconeix als ciutadans,
donar informació i atendre a aquests en les seves relacions amb aquesta
Administració Pública.
Atès que els llocs de treball abans esmentats impliquen la consulta
d’expedients i redacció de documents administratius en llengua catalana. Atès
tots aquests llocs requereixen, al menys, una comprensió de les idees
principals i secundàries de textos redactats en qualsevol de les llengües
oficials, més o menys complexos, sobre temes, tant concrets com abstractes,
incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.
Atès que els treballadors que ocupen aquests llocs han de ser capaços
d’expressar-se en les dues llengües oficials, amb un grau de fluïdesa i
d’espontaneïtat que ha de fer possible la interacció habitual amb els altres
companys, així com els ciutadans que es dirigeixen a aquesta Administració,
sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Atès que aquests
treballadors han de ser capaços de produir textos en qualsevol de les llengües
oficials, clars i detallats, en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de
vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i inconvenients de diverses
opcions.
Atès que el personal funcionari corresponent als grups A1 i A2 i el personal
laboral corresponent als grups 1 i 2 d’aquest Ajuntament ha de consultar i
redactar documents en qualsevol de les llengües oficials, llargs i complexos,
amb la necessitat de reconèixer el seu sentit implícit. Atès que aquests
treballadors, per les seves funcions, han de poder expressar-se en les dues
llengües oficials amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una
manera molt evident paraules o expressions. Atès que aquests treballadors, per
les seves funcions, han de poder utilitzar ambdues llengües de manera flexible i
eficaç per als seus propòsits professionals. Atès que aquests treballadors, per
les seves funcions, han de poder produir textos en ambdues llengües, clars,
ben estructurats i detallats sobre temes complexos.
Atès que tots els llocs de treball d’aquest Ajuntament que no estan relacionats
amb tasques administratives requereixen, al menys, un nivell de coneixement
de la llengua catalana suficient per poder comunicar-se amb els altres
treballadors i ciutadans en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi
simple i directe d’informació sobre temes de necessitat immediata.
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Atès que els bidells i conserges tenen com a funció principal la informació i
l’atenció al públic.
Atès que la present proposta, quant a l’exigència de coneixement de la llengua
catalana, ha estat objecte de negociació per la Mesa General de Negociació de
l’Ajuntament d’Alcúdia, en sessió celebrada en data 21 de maig de 2013,
d’acord amb el que disposa 37.1.c) de Llei 7/2004, de 13 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
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 d’aquest Ajuntament en el
següent sentit:
a) Els codis 2110, 2112 i 6410, corresponents a llocs de feina de les àrees de
normalització lingüística i promoció educativa, inclouran el requisit del nivell de
català C2 (nivell de domini).
b) Tots els codis corresponents a llocs de feina que pertanyin als grups A1 i A2
de personal funcionari o als grups 1 i 2 de personal laboral inclouran el requisit
del nivell de català C1 (nivell de domini funcional efectiu).
c) Tots els codis corresponents a llocs de feina que pertanyin al grups C1 i C2
de personal funcionari inclouran el requisit del nivell de català B2 (nivell
avançat).
d) Tots els codis corresponents a llocs de feina que pertanyin al grup E de
personal funcionari inclouran el requisit del nivell de català A1 (bàsic), excepte
els corresponents a bidells i conserges, que inclouran el requisit del nivell de
català B1.
e) Tots els codis corresponents a llocs de feina que pertanyin als grups 3 o 4 de
personal laboral que no es corresponguin amb els dels/les treballadors/es
familiars ni pertanyin a l`àrea de serveis i manteniment inclouran el requisit del
nivell de català B2 (nivell avançat).
f) Tots els codis corresponents a llocs de feina que corresponguin amb els
dels/les treballadors/res familiars inclouran el requisit del nivell de català A2
(bàsic).
g) Tots els codis corresponents a llocs de feina que pertanyin a l’àrea de
serveis i manteniment o de neteja d’edificis inclouran el requisit del nivell de
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català A2 (bàsic), excepte els que conformen el grup 5 de personal laboral, que
inclouran el requisit del nivell de català A1.
g) Tots els codis corresponents a llocs de feina de bidells i conserges que
pertanyin al grup 5 de personal laboral inclouran el requisit del nivell de català
B1.
SEGON.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Alcúdia, 21 de maig de 2013.
La Regidora delegada de Personal

Josefina Linares Capó.”.
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. Linares i explica que és una proposta que neix d’un
acord entre tots els grups municipals i els sindicats. Comenta que la realitat
d’aquest Ajuntament és la necessitat de conèixer la llengua catalana i que s’ha
volgut fer d’una manera justa i equitativa per les diferents categories
professionals. Diu que s’han tingut en compte aquells llocs de feina que han
d’estar majoritàriament de cara al públic per a exigir un major nivell, a diferència
dels llocs de serveis i manteniment, on l’exigència és menor.
Finalment la Sra. batlessa agraeix la col·laboració de tots els grups municipals,
atès que aquest és el resultat del compromís adquirit des de feia uns mesos.
Conclou que amb aquesta modificació s’ha adaptat el catàleg a la legislació
vigent en matèria de funció pública.
Passat el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.

... / ...
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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