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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 4 DE
JULIOL DE 2013
Data: 4/7/2013
Hora començament: 12:05 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.:

Maria Suau Juan
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Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Reconeixement Extrajudicial de Crèdit.
3. Anul·lació i revocació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització
privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals a favor d’empreses explotadores o prestadores de serveis de
telefonia mòbil.
4. Aprovació expedient de modificació pressupostària 5/2013 per suplement de
crèdit finançat amb baixa.
5. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora dels renous i les
vibracions en el municipi d’Alcúdia.
6. Proposta de constitució de l’Associació Xarxa de Municipis i Entitats de les Illes
Balears pel Ramon Llull i aprovació dels seus estatuts.
7. Proposta d’aprovació inicial del Reglament Intern i de funcionament de les
escoles municipals.
8. Proposta de nomenament de representant, titular i suplent, de l’Ajuntament
d’Alcúdia en el Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.
9. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal
Convergència per les Illes sobre la defensa de l’escola pública front a les retallades.
10. Moció d’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora del benestar i la
tinença d’animals que viuen a l’entorn humà en el municipi d’Alcúdia.
11. Proposta de modificació de l’ordenança municipal reguladora del comerç
ambulant en el municipi d’Alcúdia.
12. Moció que presenta el Grup municipal Socialista per tal de declarar Alcúdia
municipi lliure de desnonaments.
13. Moció que presenta el Grup municipal Socialista en relació a la defensa del dret
a la lliure decisió de les dones.
14. Moció que presenta el Grup municipal Socialista sobre la sanitat pública i
universal.
Desenvolupament de la sessió:
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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 27 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. Reconeixement Extrajudicial de Crèdit.

Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 1 de juliol de 2013, que a continuació es transcriu:

"PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
Vista la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament
d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import total de 83.774,11
euros.
Vist l’informe emès per la interventora, de data 28 de juny de 2013.
PROPÒS:
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentada a l’aprovació del Ple, amb un import total de
83.774,11 euros i , que s’adjunta com a annex.
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost 2013.
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 juny de 2013.
El Regidor d’hisenda.
Juan Luis González Gomila."
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No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen s’aprova per
unanimitat dels membres presents.

3. Anul·lació i revocació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals a favor d’empreses explotadores o
prestadores de serveis de telefonia mòbil.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 1 de juliol de 2013, que a continuació es transcriu:
"Anul·lació i revocació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització
privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals a favor d’empreses explotadores o prestadores de serveis de
telefonia mòbil.
Desprès d’una sèrie d’explicacions per part de la Interventora de la Corporació,
dona compte de la proposta d'acord següent:
"PROPOSTA D’ACORD
L’Ajuntament Ple, reunit en sessió de dia 6 de novembre de 2.008, va aprovar
provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses explotadores o prestadores de serveis de telefonia
mòbil. L’esmentat acord d’aprovació provisional fou publicat en el BOIB Núm. 161
de 15 de novembre de 2.008.
Durant el període d’exposició pública a què fou sotmès l’expedient, no es va
presentar cap reclamació contra la indicada Ordenança Fiscal, de forma que va
resultar definitivament aprovada i el text íntegre de l’acord fou publicat en el BOIB
Núm. 10 de dia 20 de gener de 2.009.
Les empreses FRANCE TELECOM ESPAÑA SAU, VODAFONE i TELEFONICA
MOVILES ESPAÑA SA han interposat recurs contenciós administratiu davant el
T.S.J. de les Illes Balears contra l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores o prestadores de serveis de telefonia mòbil, donant lloc,
respectivament, als Procediment Ordinaris 193/2009 i 186/2009 i 158/2010.
Per altra banda l’empresa VODAFONE també ha impugnat la liquidació ,
procediment 106/2010 del jutjat contencios-administratiu número 1.
Entre tant es substanciaven aquests procediments judicials, el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, en data 12 de juliol de 2012, i en el marc del procediment
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desenvolupat en relació amb les qüestions prejudicials que foren plantejades pel
TS davant el TJUE i que es centraven amb la compatibilitat de la taxa de referència
amb el dret comunitari, va dictar sentència; sentència que, en aplicació del principi
de primacia del Dret Comunitari, té caràcter vinculant.
En aquesta sentència, contràriament a allò que defensaven els Ajuntaments i a allò
que estableix l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament d’Alcúdia, es conclou que el dret
comunitari no permet als Estats Membres de la Unió Europea exigir un cànon a les
empreses que, sense ser titulars de les instal·lacions, només les utilitzen. L’article
13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell,de 7 de març de
2002, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques
(Directiva d’autorització), s’ha d’interpretar en el sentit que s’oposa a l’aplicació d’un
cànon per drets d’instal·lació de recursos en una propietat pública o privada, per
sobre o per davall de la mateixa, als operadors que, sense ser propietaris dels
indicats recursos, els utilitzin per prestar serveis de telefonia mòbil.
En aquest sentit, i en la mesura amb que l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament
d’Alcúdia grava en el seu fet imposable tant a qui son titulars de les xarxes i
recursos instal·lats com a qui, sense ser-ho, simplement els utilitzen, podem dir que
es produeix una vulneració manifesta de la normativa comunitària. En el mateix
sentit es pronuncia la recent sentència del TSJ de les Illes Balears de 26 de març
de 2013.
Tanmateix, i pel que fa a la forma de quantificació de la taxa, les recents i
nombroses sentències, conclouen, contràriament a allò que preveu la nostra
Ordenança i a allò que en el seu moment recomanava la FEMP, que no s’ha
d’utilitzar ni el paràmetre dels ingressos ni el de la quota de mercat. Entre les
sentències, cal esmentar la Sentència Núm. 437/09 del TSJ de la Comunitat
Valenciana de data 18 de desembre de 2009, segons la qual: “...; dos, que se ha
utilizado un método de cuantificación prohibido por Ley. Por ello, la conclusión no
es otra que la nulidad del precepto recurrido, el art. 4 de la Ordenanza, pues la
base imponible no puede estar constituida, como se dice en ese precepto de la
Ordenanza, por los ingresos medios por operaciones sino, como manda el
apartado a) “tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen
de dominio público.”
Analitzats els articles de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament d’Alcúdia relatius al fet
imposable, al subjecte passiu, a la base imposable i a la quota tributària, observem
com son contraris a allò que han dit els tribunals, tant europeus com espanyols, i al
dret comunitari i al dret intern.
La pròpia FEMP, que està treballant amb aquesta qüestió, considera que el
contingut de les sentències dictades no permet aplicar sense modificar les
Ordenances Municipals aprovades d’acord amb els models que la mateixa FEMP
va proposar l’any 2006.
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Tot l’anterior fa preveure que seran estimats els recursos interposats per FRANCE
TELECOME ESPAÑA SAU, VODAFONE i TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA i,
en conseqüència, serà anul·lada l’Ordenança Fiscal.
Per tot l’anteriorment exposat, en ús de les facultats legalment atorgades,
PROPOSO a l’Ajuntament Ple, l’adopció del presents
ACORDS
PRIMER.- Anul·lar, revocar i deixar sense efecte l’Ordenança fiscal reguladora de
la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores o
prestadores de serveis de telefonia mòbil (BOIB Núm. 161 de 15/11/2008 i BOIB
Núm. 10 de 20/01/2009).
SEGON.- Deixar sense efecte les liquidacions efectuades per l’Ajuntament
d’Alcúdia i autoliquidacions en concepte de la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts al sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses explotadores o prestadores de serveis de telefonia
mòbil que han estat impugnades i retornar els avals dipositats en garantia de la
suspensió de l’execució de les liquidacions objecte d’anul·lació.
TERCER.- Publicar íntegrament el present acord al BOIB.
QUART.- Notificar el present acord al Negociat de Tresoreria i Intervenció, als
recurrents i demés empreses interessades.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als actes 193/2009, 186/2009 i 158/2010
seguis davant TSJ de les Illes Balears contra aquest Ajuntament i a l’acte 106/2010
del jutjat contencios-administratiu número 1.
SISÈ. Facultar a la Sra. Batlessa-Presidenta de la Corporació per subscriure tots
els documents necessaris per executar el present acord, així com tots aquells altres
que duguin causa del mateix.
No obstant l’Ajuntament Ple amb el seu superior criteri acordarà.
Alcúdia, 27 de juny de 2013
La Batlessa,
Coloma Terrasa Ventayol"
Acceptada per unanimitat la inclusió per urgència de la proposta, la Comissió se’n
dona per assabentada i acorda elevar aquest punt a la consideració del Ple de
l'Ajuntament.”
No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen s’aprova amb nou
vots a favor (PP i la regidora Carme García) i vuit abstencions (PISB-PSOE i CxI).

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

4. Aprovació expedient de modificació pressupostària 5/2013 per suplement
de crèdit finançat amb baixa.

Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 1 de juliol de 2013, que a continuació es transcriu:

"PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA
SUPLEMENT CRÈDIT FINANÇAT EN BAIXA.

5/2013

PER

Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en la partida més endavant
relacionada per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i urgents.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 27 de juny de 2013.
Vista la proposta de modificació de crèdit de la batlessa.
PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 5/2013 que consta de
les parts següents:
Suplement de crèdit finançat amb baixa:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org.
FI

A desp.
431

Eco.
226080

DESCRIPCIÓ
SA FIRA

AUGMENT
1.209,00

Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:

Org.
AG

A desp.
912

Eco.
226025

DESCRIPCIÓ
PUBLICITAT I PROMOCIO DEL MUNICIPI

DECREMENT
1.209,00

Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169
del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial
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de la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals s’admetran
reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per a
resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l’expedient s’entendrà
definitivament aprovat.
Alcúdia, 27 de juny de 2013.

El Regidor d’Hisenda.
Juan Luis González Gomila"
Previs els aclariments per part del Regidor d’Hisenda i no havent-hi debat es passa
directament a votació i el dictamen s’aprova amb nou vots a favor (PP i la regidora
Carme García) i vuit abstencions (PISB-PSOE i CxI).

5. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora dels
renous i les vibracions en el municipi d’Alcúdia.

Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 1 de juliol de 2013, que a continuació es transcriu:

"PROPOSTA DE BATLIA
Vista la necessitat d’adaptar la normativa municipal en matèria de renous a la
legislació vigent, en compliment de la Disposició Final Tercera de la llei 13/2012, de
20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria
d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures
tributàries.
Vist el projecte d’ordenança que s’ha elaborat des del departament d’Urbanisme,
amb la col·laboració i assessorament d’altres unitats municipals amb competències
convergents en aquesta matèria.
Conformement amb allò que preveu l’article 102 de la Llei 20/2006, de 17 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i fent ús de les atribucions
que tinc conferides segons allò que disposa l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de bases de règim local, propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora dels renous i les
vibracions en el municipi d'Alcúdia, segons el text que s’adjunta amb aquesta
proposta.
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SEGON.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies
mitjançant d’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la Corporació i en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin presentar reclamacions i
suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap s’entendrà definitivament
aprovat l’acord fins a les hores provisional.
TERCER.- Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i de
defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit territorial
del municipi d'Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions
veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb l’objecte de
l’ordenança.
Alcúdia, 26 de juny de 2013.
La batlessa,
Coloma Terrassa Ventayol."
Pren la paraula el senyor Ferrer per explicar els trets més importants de la nova
ordenança.
A continuació, el senyor Llompart demana si la quantia de les sancions ha sofert
modificacions respecte l'anterior.
El senyor Ferrer respon que ara mateix no disposa de la informació i que demà li
contestarà.
A continuació el senyor Llompart anuncia l’abstenció del seu grup fins que tenguin
clar si es modifiquen les sancions.
Sotmès a votació el dictamen s’aprova amb nou vots a favor (PP i la regidora
Carme García) i vuit abstencions (PISB-PSOE i CxI).

6. Proposta de constitució de l’Associació Xarxa de Municipis i Entitats de les
Illes Balears pel Ramon Llull i aprovació dels seus estatuts.

Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
d’Assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 1 de juliol de
2013, que a continuació es transcriu:

" PROPOSTA APROVACIÓ DELS ESTATUS DE LA XARXA LLULL
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El Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia en la sessió de 8 de març passat va autoritzar que
l’Ajuntament d’Alcúdia fos membre fundador de l’Associació Xarxa de Municipis i
Entitats de les Illes Balears pel Ramón Llull.
Els representants dels ajuntaments fundadors, entre els quals hi va haver la nostra
corporació, es varen reunir dia 27 de març de 2013 a la Institució Pública Antoni M.
Alcover de Manacor. En el qual acte signaren l’acta de constitució de l’entitat
esmentada.
Com que una vegada fets aquests tràmits els havia de ratificar el Ple de
l’Ajuntament. Per tot això propòs que el Ple de l’Ajuntament prengui el següent
acord:
1r. Ratificar l’acta fundacional de 27 de març de 2013 de l’Associació Xarxa de
Municipis i Entitats de les Illes Balears pel Ramón Llull, signada per la regidora de
Normalització Lingüística, Sra. Carme García Cerdà i la resta de representants
municipals que hi eren presents, per la qual s’acordà:
1.1 Constituir al municipi de Manacor l’associació denominada Xarxa de Municipis i
Entitats de les Illes Balears pel Ramón Llull.
1.2 Aprovar els Estatuts que regiran el funcionament de l’Associació esmentada,
que consten a l’expedient, i que queden incorporats íntegrament a l’acta, en un
total de 33 articles.
2n. Designar la regidora de Normalització Lingüística com a representant municipal
a l’Associació.
Alcúdia, 11 de juny de 2013
La regidora de Normalització Lingüística
Carme García Cerdà"

Pren la paraula la senyora García per explicar que, desprès de l'anterior acord
plenari, l’aprovació dels estatuts és el tràmit següent a seguir.
Obert el torn de debat, el senyor Malondra recorda que aquesta proposta neix
d’una moció que va presentar el grup municipal PSIB-PSOE i que estan contents
perquè la feina del seu grup es veu reflectida amb algunes de les propostes que fa
aquest equip de govern.
A continuació intervé la senyora batlessa i anuncia que el seu grup votarà en contra
com ja ha fet a altres acords plenaris, ja que consideren que aquesta mateixa
tasca, bàsicament la difusió de la llengua catalana, s’està duent a terme per
l'Institut d'Estudis Baleàrics i també per part del Consell de Mallorca. Per altra
banda, diu que als estatuts queden sense definir punts relatius a les quotes,
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contribucions i altres aportacions econòmiques i no queda clar quina és l’aportació
que ha de fer l'Ajuntament.
La senyora Carme García contesta que a la reunió que va assistir els informaren
que fins que no es fes l’assemblea no es podien establir les quotes i que era
obligatori aprovar primer els estatuts.
Passat el dictamen a votació s’aprova amb nou vots a favor (PSIB-PSOE, CxI i la
regidora Carme García) i vuit vots en contra (PP).

7. Proposta d’aprovació inicial del Reglament Intern i de funcionament de les
escoles municipals.

Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
d’Assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 1 de juliol de
2013, que a continuació es transcriu:

"PROPOSTA D'ACORD PLENARI
Les Escoles d’Educació Infantil d'Alcúdia "S'Estol del rei en Jaume" i "Sa Pilota"
neixen per iniciativa de l’Ajuntament d'Alcúdia i compten amb el suport del Govern
de les Illes Balears per tal de crear una xarxa pública de centres d’educació infantil
en tot el territori illenc.
Conformement amb el que disposa l’article 132 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de Contractes del
Sector Públic, abans de procedir a la contractació d’un servei públic, s’ha d’establir
el seu règim jurídic.
Atès que per acord del Ple de l'Ajuntament en sessió de dia 30 de juliol de 2010 es
va determinar que la forma de gestió del servei públic de l’escola municipal
d’educació infantil "Sa Pilota" es dugués a terme mitjançant la gestió indirecta amb
la modalitat de concessió administrativa.
Atès que el proper més d’octubre de 2013 finalitza el contracte especial del servei
d’educació infantil de "S'Estol del Regi en Jaume" i que, com a actuació
preparatòria del contracte de gestió de serveis públics es fa necessari establir el
seu règim jurídic.
Atès que, per altra banda, de conformitat amb el que estableix l'article 33 del
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals es fa necessari l’aprovació d’un
nou reglament de règim intern que regularà el funcionament de les dues escoles
municipals, "S'Estol del rei en Jaume" i "Sa Pilota".
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Conseqüentment i vist l'informe emès per la Secretaria Acctal., propòs al Ple de
l'Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r. Determinar que la forma de gestió del servei públic de l’escola municipal
d’educació infantil de primer cicle "S'Estol del Rei en Jaume", ubicada al Carrer
Antoni Maria Alcover, núm. 4 del Port d'Alcúdia, es dugui a terme mitjançant la
gestió indirecta amb la modalitat de concessió administrativa.
2n. Aprovar inicialment el reglament intern que regularà el funcionament de les
dues escoles d’educació Infantil municipals, "Sa Pilota" i "S'Estol del Rei En
Jaume".
3r. Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies mitjançant
d’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la Corporació i en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin presentar reclamacions i
suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap s’entendrà definitivament
aprovat l’acord fins aleshores provisional.
4t. Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i de defensa
de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit territorial del
municipi d'Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions
veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb l’objecte dels
expressats reglaments.
Alcúdia, 26 de juny de 2013.
La Batlesa,
Coloma Terrasa Ventayol"
Seguidament, intervé la senyora Amer per explicar que una de les escoletes ja
tenia el règim determinat i l’altre no i que, per voluntat política es va decidir que
ambdues acabessin el període de gestió al mateix temps per així poder unificar
criteris i serveis i que fos una sola empesa que ho gestionàs.
Obert el torn de debat, el senyor LLompart demana si es farà una única oferta per
les dues escoletes, perquè si és així anuncia el vot en contra del seu grup, ja que
considera que si surten a licitació conjunta, un possible incompliment per part de
l’empresa afectarà a ambdues escoletes, a més de dificultar la presentació
d’empreses d'Alcúdia i donar facilitats a les empreses més potents.
En el torn de resposta, la senyora Amer assenyala que la licitació sortirà
conjuntament i que si hi ha problemes es solucionaran. Recorda que varen tenir
problemes amb l’empresa de menjador i se li va rescindir el contracte sense que els
nins es donessin compte de res.
Per la seva part, el senyor Malondra avança que el seu grup votarà a favor perquè
entenen que es bo que ambdues escoletes tenguin el mateix projecte educatiu.
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Passat el dictamen a votació, resulten 13 vots a favor (PP, Sra. Carme García i
PSIB-PSOE) i quatre en contra (CxI), quedant així aprovat el dictamen.

8. Proposta de nomenament de representant, titular i suplent, de l’Ajuntament
d’Alcúdia en el Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.

Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
d’Assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 1 de juliol de
2013, que a continuació es transcriu:

"PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT, TITULAR I SUPLENTS,
DEL CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS

Atès que el Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió, de 21 de setembre
de 2012, va acordar la creació del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.
Atès que el dia 31 de maig de 2013, aquest Consell aprovà la integració efectiva en
el Consorci referit del Consorci Pla Mirall Alcúdia, entre d’altres.
Atès que d’acord amb l’article 15.6 dels Estatuts del Consorci referit disposa que
l’Assemblea General ha de contar amb un membre de cada Ajuntament integrat,
comprensiu d’un titulat i dos suplents.
Atesa la necessitat de procedir a dicta designació abans del 5 d’agost de 2013.
És per això que propòs a aquest Ple l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER.- Designar com a representants de l’Ajuntament d’Alcúdia a l’Assemblea
General del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears:
- Titular: Coloma Terrasa Ventayol
- Primer Suplent: Josefina Linares Capó
- Segon Suplent: Martí Ferrer Totxo
SEGON.- Comunicar el present acord a la Secretaria General de la Conselleria de
Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears.

Alcúdia, 27 de juny de 2013.
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La Batlessa
Coloma Terrasa Ventayol"

No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen s’aprova amb nou
vots a favor (PP i la regidora Carme García) i vuit abstencions (PISB-PSOE i CxI).

9. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal
Convergència per les Illes sobre la defensa de l’escola pública front a les
retallades.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
d’Assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 1 de juliol de
2013, que a continuació es transcriu:

"MOCIÓ SOBRE LA DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA FRONT A LES
RETALLADES.
Pere Malondra Sánchez, en la seva condició de regidor i portaveu del grup
municipal del PSIB-PSOE i Miquel À. Llompart Hernández, en la seva condició de
regidor i portaveu del grup municipal de CxI, de conformitat a les disposicions
vigents i en el marc de les actuacions duites a terme per les diferents assemblees
dels centres educatius d'Alcúdia i per Moviment Alcudienc, volguent traslladar al ple
la seva postura, presentam la següent moció:
El passat dia 5 de maig les asseemblees de l'IES Alcudia, IES Port d'Alcúdia, CP
Norai, CP Porta des moll, CP s'Albufera i CP s'Hort des Fassers, acompanyades
per joves del col·lectiu Moviment Alcudienc varen realitzar una manifestació
pacífica i la lectura d'un manifest davant l'Ajuntament, en contra de les retallades a
l'ensenyament públic aprovades pel govern central, com pel govern autonòmic, i
recollides al BOE de 21 d'abril de 2012 on es publicà el RD-Llei 14/2012, de 20
d'abril; aprovat el decret de TIL 15/2013 de 19 d'abril i a l'espera de l'aprovació de
la llei de convivència, la llei de símbols i la LOMCE.
Consideren que:
- L'Augment de la ratio, un 20%, suposa que, a les aules, els docents no puguin
atendre a la diversitat, perdent-se així l'atenció individualitzada a l'alumnat.
- La desaparcició de programes d'ajudes i reforç de l'alumnat. D'aquesta manera
només aquells alumnes amb més recursos, els que es puguin pagar classes de
reforç externes al centre, podran seguir amb normalitat el ritme de les classes.
- Desapareixeran les hores d'organització d'activitats complementàries a la tasca
lectiva, emprada per a la preparació de materials i classes, diades, sortides,
viatges,...
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- El fet que no es cobreixen les baixes fins a més de dues setmanes després de la
falta de professor, un mes a primària, suposa que els alumnes no estiguin atesos
amb totes les garanties i el centres no els puguin atendre en les òptimes condicions
durant aquest període.
- La disminució de pressupost dels centres impedeix l'elaboració de materials
didàctics propis, que es puguin fer fotocòpies del material complementari, el
subministrament de productes bàsics,...
- S'ajornarà la implantació de Cicles Formatius de 2000 hores que preveu la LOE
per Grau Mitjà i Superior.
- Introducció obligatòria d'una tercera llengua en el sistema educatiu (Decret TIL)
que provocarà no sols la reducció de la presència de la llengua vehicular dels
centres sinó la pèrdua de qualitat en l'ensenyament. Aquesta tercera llengua no és
la llengua d'ús quotidià de l'alumne ni la del professor i això no farà més que
incrementar aquesta disminució de qualitat i quantitat dels continguts. A més, una
part important del professorat no està preparat per impartit docència en una llengua
diferent del castellà o del català, les llengües oficials de la nostra comunitat. No
només han de conèixer l'anglès, també han de conèixer la matèria i saber explicarla en anglès.
- El Decret de convivència, que reforça la idea tradicional de l'autoritat, entesa com
a poder davant del qual no ens quedarà més que la submissió.
- Desaparició de matèries de caire humanístic (ètica, història de la filosofia) i crític
(Educació per a la Ciutadania) i més importància a la presencia de Religió Catòlica
a les aules.
- Actitud prepotent i autoritària de l'Administració educativa, deixant de banda el
professorat i la resta de la comunitat educativa a l'hora de formular alternatives al
model educatiu vigent.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament:
1.- Reivindicar l'escola pública com a espai de formació d'individus crítics, amb
igualtat per a tots els ciutadans. Perquè invertir en educació és invertir en el futur.
2.- Rebutjar la reforma de la LOMCE, el Decret TIL i el Decret de Convivència,
instant al Govern d'Espanya i el Govern de les Illes Balears a negociar amb tota la
comunitat educativa els canvis normatius.
3.- La defensa de l'escola pública, laica i de qualitat com a garant de la igualtat
d'oportunitats.
4.- Donar-ne transllat al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports del Govern
d'Espanya, a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes
Balears, a les direccions dels centres educatius i a les APIMAS del municipi
d'Alcúdia.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del PSIB-PSOE

Miquel A. Llompart Hernández
Portaveu de CxI"

Pren la paraula el senyor Llompart per comentar que el text es fruit d’actuacions
dutes a terme a les diferents assemblees dels centres educatius d'AlcúdiaMoviment Alcudienc i els vol donar l’enhorabona. Continua dient que aquesta moció
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anomena la Llei de Símbols que actualment es troba en tela de judici i que en
definitiva, creu que aquest tema de la LOMCE és un atac a la nostra identitat, a la
nostra llengua i que el Govern amb el TIL no s'amaga de dir-ho. També comenta
que el tema de les beques és immoral, perquè es tracta d'una reforma classista i en
aquest sentit, ens afegim a la lluita dels professionals.
A continuació intervé el senyor Malondra per recordar que aquesta moció és el
manifest que es va llegir a la manifestació que es va fer a través de l’Assemblea de
centres educatius d'Alcúdia - Moviment Alcudienc i els vol donar l’enhorabona.
També diu que té una sensació d’impotència que es faci una reforma educativa
sense tenir en compte a la comunitat educativa ni al professorat i que el decret TIL
és una pantomima en contra del català.
Seguidament intervé la senyora batlessa i sol·licita poder aprovar punts de la
proposta per separat.
En el torn de contestació, el senyor LLompart manifesta que, en principi, si el text
ho haguessin fet ells no hi hauria problema, però s’han fet resó d’un text elaborat
per la comunitat educativa i no es veuen autoritzats a modificar-lo. En el mateix
sentit es manifesta el senyor Malondra.
A continuació, la senyora batlessa explica que la reforma forma part d’una manera
de veure les coses que a vegades no coincideix per tothom, que per tant, és un
tema ideològic i d’estat. Segueix dient que per part del PP hi ha hagut una visió de
que el sistema educatiu no funcionava i que al programa electoral es va anunciar
que hi hauria una reforma educativa. El seu grup esta d’acord amb el punt 1 i 3 de
la moció i no amb el 2 i que per tant, en aquest sentit anirà el del seu vot en contra.
Sotmesa a votació la moció, resulten nou vots a favor (PSIB-PSOE, CxI i la
regidora Carme García) i vuit en contra (PP), resultant així aprovada la moció.

10. Moció d’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora del
benestar i la tinença d’animals que viuen a l’entorn humà en el municipi
d’Alcúdia.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 1 de juliol de 2013, que a
continuació es transcriu:

"PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DEL BENESTAR I LA TINENÇA D’ANIMALS QUE VIUEN A
L’ENTORN HUMÀ EN EL MUNICIPI D'ALCUDIA.
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Vista la conveniència i oportunitat d’aprovar una ordenança municipal reguladora
del benestar i la tinença d’animals que viuen en l’entorn humà en el municipi
d'Alcúdia.
Vist el projecte d’ordenança que s’ha elaborat des del Departament de Sanitat, amb
la col·laboració i assessorament d’altres unitats municipals amb competències
convergents en aquesta matèria.
Conformement amb allò que preveu l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i fent ús de les atribucions
que tinc conferides segons allò que disposa l'article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
És per això que propòs al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora del benestar i la
tinença d’animals que viuen en l’entorn humà en el municipi d'Alcúdia, d’acord amb
el text normatiu que s’ajunta amb la present proposta.
SEGON.- Sotmetre-ho a informació púbica durant el termini de trenta dies
mitjançant d’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la Corporació i en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin presentar reclamacions i
suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap s’entendrà definitivament
aprovat l’acord fins a les hores inicial.
TERCER.- Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i de
defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit territorial
del municipi d'Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions
veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb l’objecte de
l'expressada ordenança.
Alcúdia, 26 de juny de 2013.
La Batlessa,
Coloma Terrasa Ventayol."

Pren la paraula la senyora Carme García i explica que es vol aprovar aquesta
ordenança arrel dels problemes causats per les persones que tenen animals, que hi
ha temes sense regular i que es tracta de poder aconseguir una millor convivència.
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A continuació el senyor Malondra anuncia l’abstenció del seu grup, no perquè
estiguin en contra de la proposta si no perquè els agradaria poder participar en
l’elaboració o modificació d’ordenances, poder donar la seva opinió.
En el torn de contestació la senyora García manifesta que aquesta ordenança es
du a ple perquè no n’hi havia, l'anterior no estava aprovada.
Passat a votació el dictamen s’aprova per tretze vots a favor (PP, la senyora Carme
Garcia i CxI) i quatre abstencions (PSIB-PSOE).

11. Proposta de modificació de l’ordenança municipal reguladora del comerç
ambulant en el municipi d’Alcúdia.

Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 1 de juliol de 2013, que a
continuació es transcriu:

"PROPOSTA
DE
MODIFICACIÓ
DE
L’ORDENANÇA
MUNICIPAL
REGULADORA DEL COMERÇ AMBULANT EN EL MUNICIPI D’ALCÚDIA.

Atesa la conveniència i oportunitat de modificar l’ordenança municipal reguladora
del comerç ambulant en el municipi d’Alcúdia.
Vist el projecte de modificació que s’ha elaborat des del Departament de Comerç,
amb la col·laboració i assessorament d’altres unitats municipals amb competències
convergents en aquesta matèria.
Conformement amb allò que preveu l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i fent ús de les atribucions
que tinc conferides segons allò que disposa l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
És per això que propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Modificar inicialment l’ordenança municipal reguladora del comerç
ambulant en el municipi, d’acord amb el text normatiu que s’adjunta amb la present
proposta.

18

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

SEGON.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies
mitjançant l’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la Corporació i en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin presentar reclamacions i
suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap s’entendrà definitivament
aprovat l’acord fins a les hores inicial.
TERCER.- Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i de
defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit territorial
del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions
veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb l’objecte de
l’expressada ordenança.
Alcúdia, 26 de juny de 2013
La Regidora delegada de Comerç
Carme García Cerdà"

Pren la paraula la senyora Carme García i explica que aquesta proposta és una
ampliació de uns punts que es varen deixar un poc ambigus i també a
conseqüència d’un suggeriment d’una associació de venedors ambulants.
A continuació intervé el senyor Llompart per anunciar el seu vot a favor i diu que
agrairia el tinguessin informat si amb aquestes mesures es compleix més el
reglament.
Seguidament la senyora García comenta que a l’antiga ordenança la mesura de
llevar dies ja hi era i que ha estat una errada no haver-ho posat a la nova
ordenança i que l’associació abans esmentada els va demanar que la gent que pot
ésser insolvent, al manco tinguin una sanció. També comenta que si es falla al
mercat es perdrà el lloc al Port d'Alcúdia durant tres dies, això es degut a que hi ha
una llista d’espera molt llarga i l’altre gent es sent perjudicada.
Per la seva part, el senyor Malondra anuncia l’abstenció del seu grup en el mateix
sentit que el punt anterior, és a dir, estan d’acord amb la proposta però els hi
hagués agradat poder participar, poder aportar qualque cosa.
Passat a votació el dictamen s’aprova per tretze vots a favor (PP, la senyora Carme
Garcia i CxI) i quatre abstencions (PSIB-PSOE).

12. Moció que presenta el Grup municipal Socialista per tal de declarar
Alcúdia municipi lliure de desnonaments.
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Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 1 de juliol de 2013, que a
continuació es transcriu:

"MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA D’ALCÚDIA PER
TAL DE DECLARAR ALCÚDIA MUNICIPI LLIURE DE DESNONAMENTS.

L'article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix “tota persona té
dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut, i
el benestar, i especialment l’alimentació, el vestit, l'habitatge, l’assistència mèdica i
els serveis socials necessaris; té així mateix dreta a les assegurances en cas de
desocupació malaltia, invalidesa, viduïtat i altres casos de pèrdua dels seus mitjans
de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat”.
D'altra banda de conformitat amb el paràgraf 1 de l'article 11 del Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), els Estats que hi
formen part “reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a si i
la seva família, fins i tot alimentació, vestit, i habitatge adequats i a una millora
continua de les condicions d’existència. Els Estats prendran mesures apropiades
per assegurar l’efectivitat d’aquest dret, reconeixement a aquest efecte la
importància essencial de la cooperació internacional fundada en el lliure
consentiment”.
A aquests efectes, l’article 47 de la Constitució Espanyola estableix que “tots els
espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat”. Igualment, exhorta
als poders públics a promoure les condicions necessàries i establir les normes
pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb
l'interès general, per impedir l’especulació. En aquest sentit hem de recordar
l'article 33, que consagra el dret a la propietat privada, i en aquest sentit hem de
recordar que és un dret delimitat per la seva funció social.
Malgrat la importància que la Constitució atorga al dret a l'habitatge, la veritat és
que en la pràctica és considerada un simple bé de consum subjecte a les lleis del
mercat. En aquest context, és urgent i necessari que des dels poders públics
s'adoptin les mesures necessàries per assegurar la funció social de l'habitatge i
d'aquesta forma es faci efectiu el compliment de l'article 47 de la Constitució,
garantint des de les administracions públiques la realització d'aquest dret.
Segons les dades del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB), són
més de 500 desnonaments que s'han tramitat a Mallorca i més de 1500 durant l'any
2012.
Les dades són les que són però no hem d'oblidar que darrera de cada dada hi ha
una situació personal difícil, complexa i aterradora, com ens recorden moltes
entitats socials que lluiten amb les famílies afectades per desnonaments.
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A falta de mesures contundents per pal·liar el drama dels desnonaments per part
del Govern d'Espanya, presidit per Mariano Rajoy i per part del Govern de les Illes
Balears, presidit per José Ramón Bauzà, és imprescindible que el nostre
Ajuntament, com administració més propera al ciutadà adopti mesures específiques
de recolzament i d'acompanyament d'aquelles persones que estan afectades o que
poden estar afectades pel drama dels desnonaments.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Alcúdia
ACORDA

1.El Ple de l'Ajuntament d’Alcúdia declara el municipi d’Alcúdia “Municipi Lliure
de Desnonaments”.
2.El Ple de l'Ajuntament d’Alcúdia insta a l'equip de govern municipal a “no
ordenar, excepte per expressa ordre judicial, la participació de la Policia
Local en el desenvolupament de l'execució de desnonaments en casos
d'habitatge habituals i permanent”.
3.El Ple de l'Ajuntament d’Alcúdia insta al Govern d'Espanya a modificar l'Impost
de Béns Immobles, així com totes les ordenances fiscals que puguin generar
un fet imposable al titular del bé immoble incurs en un procés de
desnonament en el cas d'habitatge habitual i permanent, perquè, fins i tot
una vegada generat el corresponent fet imposable, l'1 de Gener de l'any en
curs, pugui produir-se la corresponent modificació del subjecte passiu
recaient el mateix en l'entitat financera corresponent des de la data en la
qual s'hagi produït el procés de desnonament.
4.El Ple de l'Ajuntament d’Alcúdia insta a l'equip de govern municipal a posar a
disposició dels veïns, tots els recursos dels que disposa l'Ajuntament per tal
de mitjançar en el conflicte entre deutor i creditor.
5.El Ple de l'Ajuntament d’Alcúdia insta a l'equip de govern a donar trasllat del
present acord a les entitats financeres del municipi com a tasca de prevenció
i sensibilització per instar-los a cercar sortides dignes, exigint-los la
paralització dels desnonaments, davant aquest tipus de situacions que
poguessin donar-se en el municipi.
6.En el cas de que l'Ajuntament d’Alcúdia detecti una falta de predisposició per
trobar solucions per part de les entitats financeres, estudiarà la possible
retirada dels comptes bancaris de l'Ajuntament de l'entitat financera
corresponent.
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Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista"

Pren la paraula el senyor Vallori per explicar el contingut de la moció.
A continuació intervé el senyor Llompart per fer dos aclariments, en el sentit que al
final del punt primer i segon s’afegeixi "desnonament per part d’entitats financeres"
i si és així donaran suport a la moció.
Seguidament intervé la senyora Batlesa per avançar que el seu grup votarà en
contra aquesta moció i diu que el PP ha estat el primer que ha iniciat mesures
contra els desnonaments, com és per exemple, la paralització de dos anys, en
alguns casos es pot sol·licitar la dació en pagament i pagar un lloguer social,
alternatives per alleujar hipoteques, alternatives per accedir a habitatges de lloguer
més barats. Segueix dient que en relació al punt segon i tercer de la moció votarien
en contra però que estan totalment d’acord amb el punt quart. Tampoc estan
d'acord amb el punt cinquè i sisè.
A continuació el senyor Vallori diu que esperava el vot favorable perquè, en primer
lloc, el que fa és pal·liar un problema de primer ordre i en segon lloc, perquè
aquesta moció l’han aprovada molts d’Ajuntaments i alguns governats pel PP i que
molts d'Ajuntaments negocien amb entitats financeres per pal·liar desnonaments.
Segueix dient que si s’ajuda des de l’àrea de benestar social de l’ajuntament es
publiciti.
La senyora batlessa contesta que l'Ajuntament ajuda a les persones que més ho
necessiten i que l’àrea de Benestar Social no necessita publicitar aquesta tasca
perquè està dins les seves funcions habituals i una cosa és negociar amb entitats
financeres i l’altre és exigir.
La senyora García anuncia que s’abstindrà perquè des del departament de
Benestar social estan fent el que poden amb el tema dels desnonaments i
manifesta que està d’acord amb alguns punts de la moció però no amb negociar
amb les entitats bancàries.
Seguidament el senyor Vallori comenta que està d’acord amb introduir l’esmena
proposada pel senyor Llompart i demana si s’ha de votar.
La senyora Secretària informa que primer s'ha de votar l’esmena proposada pel
senyor Llompart.
Passada l'esmena a votació, resulten vuit vots a favor (PSIB-PSOE i CxI) i nou vots
en contra (PP i la senyora Carme García), quedant així l'esmena sense aprovar.
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Seguidament es sotmet la moció a votació i resulten vuit vots en contra (PP), cinc
abstencions (CxI i la senyora Carme García) i quatre vots a favor (PSIB-PSOE),
quedant així la moció sense aprovar.

13. Moció que presenta el Grup municipal Socialista en relació a la defensa
del dret a la lliure decisió de les dones.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 1 de juliol de 2013, que a
continuació es transcriu:

"MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE
L'AJUNTAMENT D’ ALCÚDIA EN RELACIÓ A LA DEFENSA DEL DRET A LA
LLIURE DECISIÓ DE LES DONES.

D'acord amb el 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 la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El ministre de Justícia ha anunciat que el Govern d'Espanya presentarà aviat una
nova regulació sobre la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. Segons les pròpies
declaracions efectuades per sr. ministre Alberto Ruiz Gallardón, aquesta nova
regulació tindrà els seus punts clau en:
Tornar a una Llei d'indicacions molt més restrictiva que la llei de l’any 1985, en
la qual les dones no poden decidir, sinó que seran els metges els que
decideixin per elles.
1. Eliminació de la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan hi hagi malformació
fetal.


Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la mare,
mostrant un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les quals no
les deixa decidir i en canvi seran professionals externs els que decideixin per
ella.

El Govern està preparant una de les lleis d'avortament més restrictives del món
occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre l'avortament
retrocedeix. Això suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de la primera llei de
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l'any 1985, i que les dones espanyoles tinguin dos opcions, avortar fora d'Espanya
si tenen recursos per això, o bé avortar a Espanya en condicions de clandestinitat
amb el consegüent risc per a la seva salut i la seva vida.
Així mateix, és important tenir present que l'actual Llei, aprovada l'any 2010, fou
avalada plenament pel Consell d'Estat, que en aquell moment, argumentava que
era necessari reformar la regulació per adequar-la a la realitat i a més destacava la
plena constitucionalitat del seu articulat.
Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només
incrementen el nombre de dones que avorten en la clandestinitat i en condicions
insalubres. Si aquesta enunciada reforma surt endavant, és segur que estaran
llevant dos drets a les dones: el de la lliure decisió i el de la salut.
La proposta del Govern sobre l'avortament ens duu a la cua d'Europa, a la
clandestinitat, a una regulació que estarà a l'altura de Malta, Andorra o Polònia, els
països més restrictius i conservadors en les seves normatives. És més, en els
últims 28 anys, trenta-sis països han liberalitzat les seves lleis d'avortament però
cap ha retrocedit.

Els i les Socialistes entenem que no es pot legislar d'esquena a la realitat, i la major
realitat és que les dones a tot arreu del món tenen avortaments, estiguin legalitzats
o no.
La millor forma de reduir el nombre d'avortaments no és negar l'accés a
procediments legals i assegurances a les dones, sinó donar-los el poder de
controlar la seva fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Alcúdia presenta per a la
seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent:
MOCIÓ
1. - El Ple de l'Ajuntament d’Alcúdia reconeix el dret a una maternitat lliurement
decidida, el que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu
embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable sigui respectada.
2. - El Ple de l'Ajuntament d’Alcúdia recorda al Govern d'Espanya la
aconfessionalitat proclamada a la Constitució i, en aquest sentit, rebutja qualsevol
ingerència en el dret a una maternitat lliurement decidida al dictat de cap moral
religiosa.
3. - El Ple de l'Ajuntament d’Alcúdia es mostra contrari a la reforma anunciada de la
Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
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voluntària de l'embaràs anunciada pel ministre Ruiz Gallardón i rebutja la regressió
que això suposaria.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE"

Obert el torn de debat, la senyora Fernández explica el contingut de la moció.
A continuació la senyora Batlessa diu que es fan elucubracions basades en unes
declaracions o anuncis d'una nova regulació, perquè encara s'està preparant la llei i
no hi ha cap document.
La senyora Fernández contesta que surten declaracions pels mitjans de
comunicació i s’estan avançant abans de que s’aprovi.
Seguidament la senyora Batlessa anuncia el vot en contra del seu grup, perquè
opina que en aquest moment aquesta moció no té sentit, tendrà sentit en el
moment en que es disposi del document bàsic.
A continuació el senyor Llompart anuncia l’abstenció del seu grup perquè no hi ha
cap document definitiu, no perquè no estiguin d’acord amb l’esperit de la moció.
Passada a votació la moció, resulten vuit vots en contra (PP), cinc abstencions (CxI
i la senyora Carme García) i quatre vots a favor (PSIB-PSOE), quedant així la
moció sense aprovar.

14. Moció que presenta el Grup municipal Socialista sobre la sanitat pública i
universal.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 1 de juliol de 2013, que a
continuació es transcriu:

"Pere Josep Malondra Sánchez, portaveu del Grup Municipal Socialista de
l’Ajuntament d’Alcúdia presenta la següent moció:
MOCIÓ SOBRE LA SANITAT PÚBLICA I UNIVERSAL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de l'Ajuntament d’Alcúdia condemnem l'actual política de retalls, duita a terme
pel Ministeri de Santitat i la Conselleria de Salut de les Illes Balears s’hagi. A més
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volem recordar que tant la legislació nacional, com també la legislació internacional
ha protegit el dret a l’accés a l’assistència mèdica, sense discriminacions. L’accés a
la salut no és ni molt menys un luxe, és un dret reconegut, en primer lloc, en acords
internacionals que obliguen a l’estat espanyol, com també s’estableix a la
constitució de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a l’any 1946 i l’article 25 de
la Declaració Universal de Drets Humans de 1948.
La sanitat pública universal i de qualitat, fins ara, era la base fonamental pel
desenvolupament de l’estat de benestar, que és un dels pilars per assegurar la
solidaritat i l’equitat dins una societat. Suposa l’esforç de les persones amb més
poder econòmic i més sanes per poder permetre l’atenció sanitària dels qui tenen
manco i estan malalts. En els darrers anys hi ha una campanya generalitzada per
desmantellar i desprestigiar els sistemes públics de salut, coincidint amb una
tendència a l’alta del neoliberalisme, que vol privatitzar els sistemes sanitaris
públics i cerca una oportunitat per fer negoci.
La ciutadania es veurà obligada a pagar per poder utilitzar els centres assistencials
i una part de la població, la més vulnerable, cada vegada més nombrosa, es veurà
fora del sistema sanitari.
Baix el nostre punt de vista hi ha una estratègia de caminar lenta i continuadament
fins aconseguir que el dret a la protecció de la salut deixi de ser un dret de tots i
sigui un privilegi per aquelles persones que puguin pagar-la, deixant els manco
privilegiats un model similar a l’antiga beneficència.
En definitiva no hem de permetre que la sanitat sigui un privilegi, si no un dret.

Per tot l’exposat, El Ple de l’Ajuntament dA’lcúdia ACORDA:

1. Condemnar les terribles i irreversibles conseqüències que, per un ciutadà de
Can Picafort, han suposat les polítiques de retall dutes a terme pels actuals
dirigents en matèria de sanitat.
2. Instar al Parlament de les Illes Balears a la creació d’una comissió
d’investigació, amb la finalitat de depurar responsabilitats a qui calgui, on
estiguin representats tots els grups parlamentaris, l’Ajuntament de Santa
Margalida, l’Associació de Senegalesos d’Inca, Metges del Món, els
professionals sanitaris de la Unitat Bàsica de Can Picafort i l’Hospital Comarcal
d’Inca.
3. Instar al Parlament de les Illes Balears a adoptar les mesures necessàries
per deixar sense efecte, a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
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Balears, el Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i
seguretat de les seves prestacions.
4. Instar al Govern de l’Estat espanyol perquè derogui el Reial Decret-llei
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions. Per tal de garantir que totes les persones puguin tenir una sanitat
gratuïta i de qualitat.
5. Subsidiàriament, i pel cas que no es doni compliment total a cap dels acords
anteriors, crear una targeta sanitària de totes les persones censades als
municipis de les nostres illes, on puguin accedir a una targeta sanitària.

Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista"

Obert el torn de debat, la senyora Alaminos explica que aquesta moció condemna
els retalls duts a terme per l'actual govern en matèria de sanitat i que es defensa el
dret de totes les persones a una sanitat digna.
A continuació la senyora Batlessa diu que en relació al punt segon de la moció,
s’ha fet una comissió d’investigació i s’han depurat responsabilitats que han
culminat amb la destitució del gerent i que s’han obert expedients disciplinaris, per
la qual cosa, opina que aquest punt sobra i anuncia el vot en contra del seu grup,
encara que son temes que no s’han de tornar repetir.
La senyora Alaminos intervé i diu que el problema de fons no és la destitució de
persones si no la llei que han hagut d’aplicar aquestes persones.
Passada a votació la moció, resulten vuit vots en contra (PP) i nou vots a favor
(PSIB-PSOE, CxI i la senyora Carme García), quedant així la moció aprovada.

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
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a la relació des del núm. 572/2013, de data 23 d’abril de 2013, fins al núm.
907/2013, de data 24 de juny de 2013.
La corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes

Grup Municipal de Convergència per les Illes
1) El senyor Bonnín demana per l'obra de la depuradora, si hi ha hagut qualque
avanç i a quin punt es troba.
R (Sr. Gonzàlez): ABAQUA es va reunir amb l'UTE per intentar fer una modificació
del projecte que sigui inferior al 20%, que és el que la llei marca com a màxim, si no
s’haurà de trobar una altra via.
El Sr. Bonnín diu que els han arribat comentaris de que l’Ajuntament es farà càrrec
del que superi aquest 20% del pressupost i demana si és cert que l'Ajuntament
assumirà la diferència del cost de l’obra.
R (Sr. Gonzàlez): Estem oberts a finançar i a donar totes les facilitats, però el
projecte ja està adjudicat i si es poden fer les obres sense que el modificat sigui
superior al 20% es tirarà endavant, si no s’haurà de tornar començar i en aquest
cas no assumirem la diferència.

2) El senyor Domingo pregunta quin és l’horari de recollida de fems i papereres,
perquè el dia de Sant Pere, durant la processó les papereres estaven plenes i
donava una imatge deplorable. Pensa que s’hagués pogut tenir una previsió de fer
qualque recollida extra.
R (Sr. Gonzàlez): L’horari no està fitxat a cap banda i s’ha fet el mateix de cada
any, potser el motiu sigui una major afluència de persones en relació a altres anys.
El senyor Bonnín demana que això es tingui en compte per propers esdeveniments.

3) El senyor Bonnín pregunta quina és la previsió de les obres de la Carretera
d'Artà.
R (Sr. Gonzàlez) : El problema és el de sempre, la tuberia té molts d’anys, està
foradada i quan arriba l’estiu, l’afluència d’aigua fa que rebenti. La previsió és que
en una setmana estigui arreglada.
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4) El senyor Bonnín prega a la batlessa, com a responsable de l'Ajuntament, que
es tingui un mínim de respecte per l’oposició a les Comissions informatives, perquè
aquesta vegada ha mancat informació, s’han retirat punts de l’ordre del dia, s’han
afegit d’altres i l’equip de govern no ha sabut explicar alguns punts perquè el
regidor responsable no hi era.
La senyora batlessa manifesta que recull aquest prec i espera que no torni passar.

5) La senyora Oneto vol fer un prec perquè han rebut moltes queixes sobre
voravies i aceres en mal estat, que fa que la gent caigui i també moltes queixes de
solars bruts que s’han entrat pel registre d’entrada.
R (Sr. Gonzàlez): Està en marxa.

6) El senyor Llompart vol fer una sèrie d’aclariments en relació a les obres del
passeig de la platja, ja que quan varen assistir a la mesa d’adjudicació del projecte
els varen informar que el material que es posaria no era asfalt, que era un material
flexible i encara que el projecte deia aglomerat, si els haguessin informat que era
asfalt, no hi haguessin estat d’acord.
R (Sra. Linares): Tenc l'informe dels tècnics que diu que és un granulat d’àrid fi i
nosaltres no hem enganyat a ningú, perquè la memòria del projecte descriu el
material i la informació estava penjada a la web i al BOIB abans de fer la mesa de
contractació.
El senyor Llompart diu que el que primer ha de quedar clar és que no accepta
l’argument de l’equip de govern de que l’oposició no es va oposar al plenari, ja que
no ho varen fer perquè els varen dir que no era asfalt i això els fa sentir enganyats.
R (Sra. Linares): Vint dies abans de la mesa de contractació surt la memòria amb la
descripció del paviment i no heu fet al·legacions, no feis la vostra feina, no heu
mirat la memòria justificativa, no us hem enganyat. Arreglar aquest passeig era una
necessitat, estava en molt mal estat.
Seguidament intervé el senyor Malondra i manifesta que està d’acord que era
necessari arreglar el passeig però està en contra de l’actuació de l’equip de govern.
Diu que varen dir que era un aglomerat pot esser com els dels parcs infantils que
és de goma, però en lloc posava que era asfalt.
A continuació intervé la senyora batlessa i comenta que no és el moment de xerrar
de qüestions tècniques.
El senyor Malondra diu que li sorprèn el moment en que es varen fer les obres, que
se li va informar que era per qüestions tècniques però no ho creu i diu que les
obres es varen fer en el pitjor moment. S’havia de fer una actuació amb temps,
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pensada i amb consonància amb la platja, però no asfalt damunt la platja i a més,
pintat de blau.

7) El senyor Llompart demana que es faci feina per erradicar la venta ambulant a la
platja.
R (Sra. batlessa): Estam fent feina amb aquest tema, és una qüestió prioritària per
la policia i hem demanat col·laboració a la Guàrdia Civil.

8) El senyor Llompart, en relació al trenet, pregunta si hi havia una proposta dels
taxistes que fos un recorregut més cultural.
R (Sra. batlessa): No hi va haver cap proposta. Es va demanar a la policia local que
fes un itinerari que no interferís amb el casc urbà del Port i d'Alcúdia.
El senyor Llompart demana si l’itinerari va ésser una decisió política.
R (Sra. batlessa): Es va marcar l'itinerari amb indicacions de l'equip de govern, però
sobre tot, es va mirar que no interferís amb el trànsit ni amb la feina dels taxistes.

9) El senyor Llompart, en relació a l’ordenança reguladora del preu públic per a la
prestació del servei de les escoletes municipals, manifesta que ara es cobrarà 20
euros al nins per fer migdiada.
R (Sra. Amer): No es així, aquesta modificació respon a qüestions de jornada de
personal, ja que si els nins es queden de 13 a 15 hores el personal ha de fer més
feina. El motiu també és corregir un desfasament en relació a la gent que pagava la
jornada sencera.
El senyor Llompart diu que és immoral pujar 20 euros a les famílies d'Alcúdia i
demana que es retiri.
R (Sra. Amer): Les escoletes d'Alcúdia son les més barates fins a la zona d'Inca i
no s’obliga a ningú a pagar, és un servei opcional.
A continuació la senyora batlessa diu que aquest debat no s’ha de tenir aquí
perquè l’acord correspon a un altre òrgan i que recull el suggeriment.

10) El senyor Llompart demana a la regidora de Turisme com està el tema de les
estacions nàutiques.
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R (Sra. Linares): He demanat assessorament extern perquè tècnics de la casa
m’han dit que no té solució i vendrà el President de les Estacions Nàutiques
d'Espanya a xerrar amb nosaltres per intentar trobar una solució.
El senyor Llompart prega que els tenguin informats.

11) El senyor Llompart manifesta que, dins l’objecte social de l’empresa JAB, no
figura que pugui vendre desfibril·ladors i que a més s’han comprat d’una manera
il·legal perquè hi havia un esment d’intervenció.
R (Sra. Amer): Aquesta empresa ho té tot legal, ja us vaig entregar un dossier.
L’esment d’intervenció era perquè no hi havia feta la "P", es disposava de dos
pressuposts i el tercer no es va contestar, perquè OXIDOC havia tancat. A més, vol
informar que un comercial d'una empresa va telefonar i va dir que la senyora Oneto
havia demanat, com a regidora d’educació, un pressupost de desfibril·ladors.
La senyora Oneto diu que és vera que va demanar un pressupost però en cap
moment va dir que fos regidora de l’Ajuntament. Que la seva feina com a oposició
és fiscalitzar les despeses.
A continuació intervé el senyor Bonnín i diu que son ben lliures de demanar
pressuposts a on vulguin, que això no s’ha de qüestionar. En relació a l'empresa
JAB vol aclarir que el dossier que se’ls va entregar és el de presentació de
l'empresa, no és l’objecte social que figura al Registre mercantil.

12) El senyor Llompart informa que dia 11 de juny al diari surten unes declaracions
on es diu trànsfuga a Pastor i li demanen que abandoni el Govern. Que amb els
temps que corren els polítics no tenen la millor imatge, que s’ha de canviar la
manera de fer política i que hem de recordar que a Alcúdia es governa amb un
trànsfuga.
R (Sra. Batlessa): Això no te res a veure, jo em preocupo de la política local.

Grup municipal socialista

1) El senyor Vallori pregunta per què no li han entregat la informació de les
productivitats del personal donades a partir del mes de juny de 2011.
R (Sra. Linares): Vaig xerrar amb la persona que du aquest tema i em va dir que
s'havien perdut i ara s’han de treure una per una.
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El senyor Vallori respon que espera poder disposar de la documentació abans del
proper plenari.

2) El senyor Vallori diu que tampoc se li han facilitat el tres pressuposts de festes
que varen demanar.
R (Sra. Amer): Tinc les còpies aquí.

3) El senyor Vallori demana per què es va comprar la carn del fogueró de Sant
Antoni a Inca, que és més car que Alcúdia i diu que el més normal era comprar la
carn a Alcúdia més barata.
R (Sra. Amer): Ara mateix no disposo de la informació, ens reunirem i en parlarem.

4) El senyor Vallori demana, en relació a les bases d’auxiliar de pollentia, per què el
català no es va posar com a requisit sinó mèrit. No ho entén perquè es va aprovar
per unanimitat del plenari una proposta on es va acordar que s’exigiria el català
com a requisit a totes les places. A més, diu que a les bases figuren diverses
titulacions de durada diferent, que es puntuen igual i demana perquè s'han posat
aquestes titulacions en concret.
R (Sra. batlessa): No es va exigir com a requisit el català perquè el tema del
Consorci no està resolt, el Secretari va dir que no entrava dins el paquet que es va
aprovar al plenari, quedant pendent de regular i es va esmenar amb la prova de
català que es va realitzar. Es varen posar les titulacions que va considerar la
tècnica de patrimoni i el tema de la puntuació es podrà tenir en compte a futures
borses.

5) El senyor Vallori manifesta que el conveni que es va signar amb l’alberg de la
Victòria ens donava una sèrie de places gratuïtes per ocupar cada any i voldria
saber quantes s’han ocupat l’any 2012.
R (Sra. Serra): Ara mateix no disposo de la informació i em compromet a donar-la.

6) El senyor Vallori demana perquè no s’ha donat el servei de furgoneta d'Alcúdia
al Port d'Alcúdia dins el cercle de conferències a la seu del Moll impartides per la
l'UOM.
R (Sra. batlessa): No ho ha demanat ningú i no s’ha creat la necessitat.
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7) El senyor Vallori diu que es va signar un conveni per donar el servei d’Aula
Mentor i pregunta si aquest es dona, perquè li consta que hi ha gent que ha cridat a
Can Joanet i li han dit que s'han de matricular a Sa Pobla.
R (Sra. Serra): Pot ésser que a qualcú ho hagin enviat a Sa Pobla, però donam el
servei.

8) El senyor Vallori prega a la Regidora de Participació Ciutadana que es tengui en
compte el requisit econòmic al barem de les beques.
R (Sra. Serra): Es recull el prec, però no es modificarà, perquè és el nostre criteri.
El senyor Vallori respon que poder cursar estudis serà per les famílies que tenguin
més recursos.

10) El senyor Malondra comenta que la Conselleria d'Economia i Competitivitat va
actuar d’ofici en un tema d’assetjament laboral i que, desprès de les indagacions
que han anat fent, li consta que el treballador el deriven a un altre departament. Li
pareix una injustícia que s’hagi de canviar de lloc el treballador i no sigui la regidora
que ha provocat l’assetjament laboral la que es destitueixi dels càrrecs o es retiri
del departament. El senyor Malondra pregunta si poden disposar de l'informe.
R (Sra. Batlessa): Tenim una recomanació de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat i ens demanen que s’obri una espècie d’investigació, amb un protocol
que s’ha d’activar i, a partir d’aquí, es posa en mans del responsable de personal i
del Secretari. Es dona part als implicats i a totes les persones del departament i es
fa un informe que aporta una proposta de mesures. S’ha fet el que ha demanat la
Conselleria i ens han demanat l’adopció de mesures correctores que estan
pactades amb la persona interessada. En relació a si podem donar còpia dels
informes, el departament de personal pot explicar com va el procediment.
El senyor Malondra diu que, per una banda, hi ha una recomanació i per altra
banda, mesures correctores que obliguen a l'Ajuntament i a la Batlessa com a
Presidenta i que li consta que la persona afectada voldria quedar al seu lloc de
feina.
R (Sra. Batlessa): És una interpretació teva i aquí no és el lloc ni el moment
adequat per tractar aquest assumpte.
El senyor Malondra prega que es posi molt d’esment amb aquest tema i si pot
ésser que les mesures correctores els pateixi la persona que les ha provocades.
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11) El senyor Malondra diu que no estan d’acord amb el tema del trenet turístic ni
amb la manera que es fa perquè al final s’ha convertit amb un transport públic més i
que tendria sentit si es fessin excursions de caire turístic cultural.
R (Sra. batlessa): Aquest tema ja s’ha explicat abans.

12) El senyor Malondra comenta que, en relació a un l’espectacle den Pep Bou,
varen cridar per demanar pressupost i resulta que telefonant directament hagués
sortit 1800 € més barat per l’ajuntament, per la qual cosa no entenen que s’hagi de
contractar una empresa per fer de mediador. Aquesta empresa amb domicili fiscal a
Madrid, segons la seva pàgina web, fa el 90% de la feina a Alcúdia i es una
empresa que es va formar dues setmanes desprès de la constitució d’aquest
consistori. Segons el dossier entregat tenen vuit anys d’experiència i segons el
Registre Mercantil es va crear l’any 2011. El seu prec es que la senyora batlessa
s’informi d’aquest fets.
R (Sra. Amer): Estic d’acord amb el que dius i ho vull contrastar, ho investigaré,
però has de tenir en compte que quan els pressuposts es fan per un estament
públic a vegades canvien i que les empreses canvien de nom. Jo el que deman a
una empresa és que estigui al corrent de pagament d’hisenda, seguretat social i els
empleats assegurats, cosa que les empreses que fan feina amb mi ho compleixen i
una empresa quan ha demostrat que és legal, que fa feina bé, té la meva
confiança.
El senyor Malondra diu que li agradaria tenir una entrevista amb la batlessa perquè
pugui comprendre el que es posa damunt la taula, son moltes coses que fa que
s’encenguin els llums d’alarma.
R (Sra. Batlessa) : Quan vulguis tindrem una entrevista, juntament amb la regidora.

13) El senyor Malondra diu que es va llevar el floc de la senyera i demanaria que es
torni a posar perquè es va acordar al plenari.
R (Sr. Gonzàlez): El floc estava romput i el Secretari em va informar que l’acord
estava complert i no importava que es tornàs a reposar. Millor que parlis d’aquest
assumpte amb el Secretari.

14) El senyor Malondra, en relació a un informe de la policia local sobre uns punts
conflictius de trànsit, prega que l’equip de govern presti especial atenció al del
Carrer Guiyent, que segons la policia local podria ésser part d’un espai públic i si és
així, demana que l'Ajuntament ho recuperi com a acera.
R (Sra. batlessa): Estam totalment d’acord i per part dels serveis d’urbanisme estan
fent feina amb aquest tema.
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El senyor Malondra diu que hi ha un altre punt conflictiu i és davant el Provialsa,
que quan giren el cotxes es forma molta cola.
R (Sra. batlessa): La senyora batlessa comenta que estan fent feina amb aquest
tema i que una solució podria ésser una rodona provisional.

15) El senyor Malondra comenta que s’han fet resó d’un conflicte a la zona de bars
del Carrer Serra i que hi ha peticions per registre d’entrada que no s’han contestat.
Un tema és el del cable elèctric que va enmig del carrer, que hi va ésser durant un
mes i entén que haurien d’haver posat remei abans.
R (Sra. batlessa): Son dos o tres negocis que tenien el problema del cable. La
policia hi està damunt i el tema està solventat. Fa molts d’anys que el cablejat està
posat, el problema ve quan els de davant travessen i hi passen cotxes per damunt.
El senyor Malondra diu que l’altre tema en relació al cable és que s’ha muntat una
barra on es despatxen gelats i que creuen que no es pot fer. A més, està ben
davant dels contenidors de reciclatge, impedint el seu accés i demana si té tots els
permisos i si és possible vendre gelats al mercat.
R (Sra. batlessa): Fes la consulta al departament d’activitats i t’informaran de tot
això.
El senyor Malondra diu que l'altre tema és que s’està ocupant amb una terrassa la
façana d’un domicili.
R (Sra. batlessa): Hi ha hagut un poc de conflicte perquè la col·locació de taules i
cadires impedien l’accés a l’habitatge, però s’ha xerrat i arreglat i es disposa de
l’autorització d’ocupació de via pública fa un parell d’anys.
El senyor Malondra creu que no hi ha una sol·licitud per ocupar aquest espai en
concret.
R (Sra. batlessa): S’ha intentat és mediar entre el particular i l’empresari i si no
està arreglat, s’intentarà solucionar.
El senyor Malondra contesta que entén que difícilment l’ajuntament pot donar
permís per posar taules i cadires quan l’amo no ho vol, perquè es mol molest pel
particular tenir una terrassa d’un negoci aferrada a la seva vivenda.
El senyor Llompart diu que li consta que s’havia autoritzat aquesta ocupació per la
fira.
El senyor Malondra prega que es contesti a la gent que fa peticions per registre
d’entrada a la major celeritat.
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16) El senyor Malondra diu que hi ha una certa alarma de carteristes al Passeig
Marítim i pregunta si s’ha pres qualque tipus de mesura.
R (Sra. batlessa): Tenim un policia local al Port destinat allà i la policia de l’autoritat
portuària també col·labora i entre tots es fa aquesta feina, però que no li consta que
hi hagi hagut alarma.
... / ...

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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