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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 5 DE
SETEMBRE DE 2013
Data: 5/9/2013
Hora començament: 12:05
Hora acabament: 16:00.
Lloc: Sala de sessions
Caràcter: Ordinària
Convocatòria: Primera

Assistents:

Batlessa:

Coloma Terrasa Ventayol

Tinents de Batlessa :

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

Regidors:

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

Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari Actal.:

Miguel Alejandro Dot Ramis
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Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Modificació de crèdit núm. 8/2013 per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
3. Modificació de crèdit núm. 11/2013 per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
4. Modificació de crèdit núm. 1/2013 per crèdit extraordinari finançat amb baixa del
Patronat Municipal d’Esports.
5. Aprovació compte general 2012.
6. Proposta de Resolució de la sol·licitud de revisió de tarifes d’autotaxi presentada
pels Srs. Bartomeu Cladera Bauzà i Juan Vera Rotger.
7. Moció que presenta el grup Municipal Socialista sobre la retirada de símbols i
homenatges públics a persones condemnades per corrupció.
8. Moció que presenta el grup Municipal Socialista de suport a la comunitat
educativa.
9. Moció que presenta el Grup Municipal del PSIB-PSOE sobre la Política de
Beques de l’Ajuntament d’Alcúdia.

Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la senyora batlessa
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’acta de la darrera sessió que va tenir lloc dia 4 de juliol de 2013 i que
s’ha repartida oportunament amb la convocatòria.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.
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2. Modificació de crèdit núm. 8/2013 per crèdit extraordinari finançat amb
baixa.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 2 de setembre de 2013, que a continuació es
transcriu:
“Modificació de crèdit núm. 8/2013 per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
Per indicació del Sr. President, el Secretari informa i dóna compte de la proposta
d’acord següent:
“MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8/2013 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
FINANÇAT EN BAIXA.
Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i
urgents.
Vistes les propostes de la regidora Carme Garcia.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 27 d’agost de 2013.
PROPÒS a aquest plenari:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 8/2013 que consta de
les parts següents:
Crèdit extraordinari finançat amb baixa:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org. A desp. Eco.
BS
231 227995
BS

231

DESCRIPCIÓ
HORT ECOSOCIAL

AUGMENT
3.500,00

624006 ADQUISICIO FURGONETA SERVEIS SOCIALS 15.000,00

Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:

Org. A desp. Eco.
DESCRIPCIÓ
BS
231 226055 DESPESES D’ACTIVITATS D’ACCIÓ SOCIAL

DECREMENT
3.500,00

SA

15.000,00

313

624003

ADQUISICIO FURGONETA
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SEGON.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169
del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de
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.

Alcudia, 27 d’agost de 2013.

El Regidor d’Hisenda.

Juan Luis González Gomila.”.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. President, els membres de la
Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la consideració del
Ple de l’Ajuntament.”
Pren la paraula el Sr. Malondra i diu que no hi ha cap inconvenient, però que té
coneixement que es va cedir una furgoneta a l’associació Prodis des de benestar
Social. Li sorprèn que es cedeixi una furgoneta i s’adquireixi una altra.
La Sra. Garcia respon que s’ha fet el mateix que va fer el grup socialista. Diu que
abans aquesta furgoneta estava cedida a Ateneu, que feia el projecte de Bon Estiu i
Quedam per persones amb minusvalidesa i ara s’ha canviat l’empresa. Comenta
que no és que estigui cedida, si no que s’empra el temps en què es fa el projecte de
Compartim i després es deixa cada dia a la policia. La furgoneta que ara tractem es
per a les treballadores socials.
Per la seva banda, el Sr. Llompart pregunta si es deixarà de fer qualque cosa
respecte de les activitats d’acció social o si sobraven aquests doblers.
La Sra. Garcia diu que aquesta partida d’acció social és la que s’empra per comprar
una sèrie de coses, sense que hi hagi res concret o determinat.
El Sr. Llompart demana si es preveu que en aquesta partida quedin doblers sense
gastar.
La Sra. Garcia respon que mai s’ha gastat, ni durant les anteriors legislatures.
Passat el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.
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3. Modificació de crèdit núm. 11/2013 per crèdit extraordinari finançat amb
baixa.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 2 de setembre de 2013, que a continuació es
transcriu:
“Modificació de crèdit núm. 11/2013 per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
Per indicació del Sr. President, el Secretari informa i dóna compte de la proposta
d’acord següent:
“MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11/2013 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
FINANÇAT EN BAIXA.
Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i
urgents.
Vista la proposta de la regidora Fina Linares.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 29 d’agost de 2013.
PROPÒS a aquest plenari:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 11/2013 que consta de
les parts següents:
Crèdit extraordinari finançat amb baixa:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org. A desp. Eco.
TU
432 641002
TU

432

623008

DESCRIPCIÓ
AUDIOGUIES PLA ESTRATEGIC

AUGMENT
11.500,00

ROTULACIO PUNTS AUDIOGUIES PLA
ESTRATEGIC

19.000,00

Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:

Org. A desp. Eco.
TU
432 226127

DESCRIPCIÓ
PLA ESTRATEGIC

DECREMENT
30.500,00
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SEGON.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169
del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de
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.
Alcudia, 29 d’agost de 2013.

El Regidor d’Hisenda.

Juan Luis González Gomila.”.
Després d’unes breus explicacions per part de la Sra. Linares, 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. Malondra i manifesta que està d’acord amb qualsevol tema del
Pla Estratègic, però que li sorprenen les audioguies. Entén que avui en dia hi ha
altres sistemes més moderns, com els codis QR. No entén per què no s’ha escollit
allò més modern i barat.
La Sra. Linares respon que són dues coses distintes, perquè també està previst el
codi QR. Explica que es donaran les dues possibilitats, atès que hi ha gent que
s’estima més una que l’altra i que tot això es coordina amb l’ATB i l’Agrupació
Hotelera.
Per la seva part, el Sr. Llompart demana si es correspon amb la part del Pla
Estratègic que ha de fer l’Ajuntament o la Conselleria i si les audioguies s’hauran de
pagar pels usuaris.
La Sra. Linares respon que correspon a l’Ajuntament i, quant al pagament, que
únicament s’haurà de deixar un dipòsit.
Passat el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.

4. Modificació de crèdit núm. 1/2013 per crèdit extraordinari finançat amb
baixa del Patronat Municipal d’Esports.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 2 de setembre de 2013, que a continuació es
transcriu:
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“Seguidament, per indicació del Sr. President, el Secretari informa i dóna compte
de la proposta d’acord inclosa per via d’urgència:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 1/2013
PER CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT EN BAIXA.
Vista la proposta presentada pel Regidor Delegat d’Esports.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 27 d’agost de 2013.
PROPÒS a aquest plenari:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 1/2013 que consta de
les parts següents:
Crèdit extraordinari finançat amb baixa:
Situació dels crèdits de les partides de despeses que es disminueixen:
C.
C.
C.
DESCRIPCIÓ
DISMINUCIÓ
ORG. FUNC. ECON.
ES
341
227075 C. NATACIÓ
3.000,00 €
TOTAL
3.000,00 €
Situació dels crèdits de les partides de despeses que s’augmenten:

C.
C.
C.
DESCRIPCIÓ
AUGMENT
ORG. FUNC. ECON.
ES
341 489006 APORTACIÓ TRASLLAT U.E. ALCÚDIA 3.000,00 €
TOTAL
3.000,00 €
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
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, a 27 d’agost de 2013
El Regidor d’Hisenda.

Juan Luís Gonzalez Gomila.”.
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Després d’unes breus explicacions per part del Sr. President, els membres de la
Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la consideració del
Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula el Sr. Vera i explica que aquesta proposta es fa amb motiu de la
fase de ascens de la Unió Esportiva Alcúdia, que va demanar col·laboració a
l’Ajuntament per a sufragar les despeses del viatge.
Passat el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat.

5. Aprovació compte general 2012.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Especial de comptes
de dia 13 de juny de 2013, que a continuació es transcriu:

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2013
Vist l’expedient del compte general de l’exercici 2012 conformat per l’Intervenció
Municipal, d’acord amb el que estableixen els articles 208 a 212 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data 13 de
juny de 2013.
Atès que un cop efectuada l’exposició al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 87, de data 20 de juny de 2013, no s’hi ha formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
Propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el compte general dels pressuposts corresponents a l’exercici
2012 que comprenen, a més del de la corporació, el dels Patronats Municipals
d’Esports, de Música i d’Alcúdia Ràdio, i també el de l’Empresa Municipal de
Serveis d’Alcúdia, S.A..
SEGON..- Trametre el compte general aprovat pel Ple a la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears per a la seva fiscalització, d’acord amb el que estableix l’article
212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Alcúdia, 28 d’agost de 2013.
El Regidor d’Hisenda
Juan Luis González Gomila.”.
Pren la paraula el Sr. González, amb els dos vots a favor del Sr. president i el
Sr. Ferrer i les dues abstencions del Sr. Vallori i el Sr. Llompart, emet el
següent informe:
Primer.- Informar favorablement el Compte General 2012 format per la
Intervenció de Fons Municipal.
Segon.- Exposar al públic el Compte General amb l’informe de la Comissió
Especial per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més, els
interessats poden presentar reclamacions, esments o observacions. Examinats
aquests per la Comissió Especial de Comptes i practicades quantes
comprovacions siguin necessàries, la Comissió emetrà un nou informe. En cas
que no se’n presentin no serà necessari la seva emissió.
Tercer.- Acompanyat el Comptes pels informes de la Comissió Especial i de les
reclamacions i esments formulats –si escauen-, el Compte General es sotmetrà
al Ple de l’Ajuntament, per a què, en el seu cas, pugui ser aprovat.
El President recorda que aquesta proposta va esser informada favorablement
per la Comissió Especial de Comptes a la sessió de 13 de juny de 2013. El
Compte General ha estat exposat al públic amb l’informe de la Comissió
Especial per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els
interessants no han presentat reclamacions, esments ni observacions, de
manera que no es necessari emetre nou informe. Així, acompanyat el per
l’informes de la Comissió Especial, el Compte General es sotmetrà al Ple de
l’Ajuntament, per a què, en el seu cas, pugui ser aprovat.
Els membres de la Comissió es donen per assabentats.”
Pren la paraula el Sr. González i diu que quan varen presentar els pressuposts
de 2012 la memòria de batlia indicava el canvi de política que volien dur
endavant i un projecte econòmic diferent, on destacaven tres idees fonamentals
i un compromís. Diu que les idees fonamentals eren la contenció de la despesa
de personal, la contenció de la despesa corrent i la disminució del deute; i el
compromís era fer uns pressuposts reals que es poguessin complir. Comenta
que la situació econòmica i la situació econòmica trobada a l’Ajuntament obligà
a canviar la política pressupostària duita fins ara, però mantenint les àrees
fonamentals per a la nostra economia, com és el turisme i la policia, i per a les
persones, com és l’educació o els serveis socials. Recorda que els pressuposts
venien marcats per normes estatals d’obligat compliment com és la pujada de
l’IBI, la llei d’estabilitat pressupostària, la impossibilitat de gastar el romanent de
tresoreria, la impossibilitat de gastar els majors ingressos, etc.. Diu que amb el
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Compte General es pot veure si s’han complit els objectius. Considera que dins
l’apartat d’ingressos els objectius s’han complit completament, ja que si el
pressupost inicial era de 27.357.000 €, resulta que els drets reconeguts
finalment han estat de 31.400.000 €. En relació a la contenció de la despesa de
personal, agraeix als treballadors el seu esforç i dedicació. Quant a la despesa
corrent comenta que s’han estalviat 814.000 € i s’ha aconseguit prestar els
mateixos serveis. Quant a la reducció de deute amb bancs i proveïdors,
destaca que s’ha fet molta feina. Considera que fer uns pressuposts reals ha
permès ingressar més del que es tenia previst gastar i que tot l’exposat ha
permès reduir el deute. Recorda que en el 2010 el deute de l’Ajuntament era de
15.100.000 € i el d’EMSA de 3.800.000 €, el que suma uns 19.000.000 €.
Compara i diu que en el 2011 el deute de l’Ajuntament era de 10.800.000 € i el
d’EMSA de 2.200.000 €, el que suma 13.000.000 €. Conclou que en el 2012 el
deute de l’Ajuntament ha estat de 10.200.000 € i el d’EMSA de 1.900.000 €, el
que suma un total de 12.100.000 €. Destaca que s’han aconseguit unes xifres
de deute molt enfora dels 19.000.000 € del 2010, dels 23.000.000 € del 2009 o
dels 25.000.000 € del 2008. Diu que tots els números indiquen un canvi de
tendència i que la feina feta ha duit a una situació econòmica bona que
permetrà pagar als proveïdors i, als bancs; a assegurar la viabilitat dels serveis
d’aquest Ajuntament i una liquiditat abans perduda que dóna tranquil·litat als
nostres treballadors.
Pren la paraula el Sr. Malondra i entén que des del govern s’hagi de defensar el
compte anual, però diu que no esperava sentir tantes barbaritats. Comenta que
no vol dir que siguin mentides, perquè tot depèn de com ho miris, però entén
que no es corresponen amb la realitat moltes coses que ha dit el regidor.
Detecta manca de feina, manca de coordinació i manca de projecte polític. Diu
que el primer any es pot al·legar inexperiència, però que en el segon es ridícul
que hi hagi aquestes mancances. Diu que s’ha passat de quatre milions de
superàvit, que va deixar l’anterior govern, a set més. Creu que es deu a la
manca de feina del govern i entén que en temps de crisi l’Ajuntament, si pot, ha
de posar els doblers al carrer. Diu que ara hi ha desset milions de superàvit i no
entén que el govern no hagi posat més doblers al carrer si sabia que no es
podia gastar el romanent de tresoreria. Assenyala que tant a educació com a
serveis socials hi ha superàvit. Diu que hi ha més doblers al banc i més
obligacions pendents de pagament i demana explicacions. També diu que tot
això demostra que quan es va produir el canvi de govern no hi podia haver mai
denou milions de deute, com diu el Sr. González. Diu que a Benestar Social,
que era una prioritat de l’equip de govern, hi ha un romanent de 147.000 € i
comenta on no s’ha gastat o s’ha gastat menys. Conclou que és una vergonya.
Diu que falta gent que pensi a l’equip de govern. Seguidament comenta el
romanent de 134.000 € d’Educaci ó i de 212.000 € d’Esports. Conclou que és
impressionant. Quant a Joventut, li sembla una broma, perquè que hi havia
pressupostats 90.000 € i s’han deixat de gastar 43.000 €, és a dir, coses que
s’havien de fer i no s’han fet. Dels que s’han gastat, hi ha 31.500 € de beques.
Conclou que així només s’han gastat 10.000 € en un any. Quan a Obres
Pròpies, diu que està espantat perquè recorda que la batlessa va dir que l’única
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obra que havia quedat pendent d’executar era la millora de les dependències
de la policia local. Diu que va quedar pendent el tancament d’un solar
municipal, tot i que es va fer una modificació de crèdit; el condicionament de les
dependències de la policia local, tot i que semblava importantíssim; la redacció
de projectes tècnics, tot i que es va augmentar la partida; les reparacions de
carrers i voravies; la remodelació de Pere Mas i Reus; la dotació de pluvials, on
varen sobrar doblers; i el soterrament de contenidors, on es va fer una
modificació de crèdit. També comenta que s’aprecia la mateixa manca de feina
y de coordinació a Participació Ciutadana. Recorda que quan es varen
presentar els pressuposts els 277.000 € que venien de la reducció dels sous
del personal de l’Ajuntament, que en principi havien d’anar a cobrir despesa, es
va decidir aplicar-los a la reducció de préstecs de l’Ajuntament amb els bancs.
Diu que el seu grup va proposar aplicar-los a fer coses importants pels
ciutadans i ara resulta que d’aquesta partida sobren 172.000 €. Conclou que no
entén rés i que falta un projecte polític.
Quant a l’informe d’Intervenció, diu que s’exposa que hi ha incompliments de la
llei de contractes; que es paguen productivitats i hores extres que no es poden
pagar; i que només es cobra un 1% de les infraccions que es fan. Acaba la
seva interpretació reiterant que li sembla un “chiste” tant l’explicació del regidor
d’Hisenda com el Compte General.
Pren la paraula el Sr. González i comença recordant que la prioritat del govern
era la contenció de la despesa corrent a totes les àrees i del deute. Compren
que el Sr. Malondra estigui espantat perquè aquest equip no vol governar com
l’anterior i entén que si està espantat és perquè s’està governant molt bé. No
està d’acord amb que tot depèn de com es miri, ja que no es pot mesclar el
superàvit amb el deute. Recorda que quan va entrar el nou govern hi havia un
deute de denou milions d’euros i en el 2008 de vint-i-cinc. Es remet a l’estudi
econòmic que es va fer. No entén que si el grup socialista diu que tot era tan
meravellós no es pagués als proveïdors. Entén que no es pagava perquè hi
havia molt de deute i que per molt superàvit que hi hagi pots no tenir liquiditat.
Conclou que s’ha de tenir molt superàvit per a tenir liquiditat i poder pagar als
proveïdors i les nomines del nostre personal. Recorda que la llei que no permet
emprar el romanent de tresoreria va sortir a mitjans de 2012 i no al
començament com ha dit el Sr. Malondra. Diu que l’equip de govern va fer les
coses com tocava, però que el govern central va posar una sèrie de restriccions
amb les que no està d’acord, però que són d’obligat compliment. Quant a la
rebaixa dels denou milions d’euros en dos anys recorda que va ser gràcies als
cinc milions d’euros l’IVA que varen arribar i que aquest equip va decidir aplicar
a pagar deutes que l’anterior govern havia deixat. Diu que, quant a la resta de
deute, el govern ha anat estrenyent en cada pressupost per a aconseguir
reduir-la. Quant als superàvits de les diferents àrees, respon que quan s’han de
fer retallades com aquestes s’han de fer per tot. Diu que en el cas de Serveis
Socials moltes decisions de despesa depenen més dels tècnics que dels
polítics. Respecte dels doblers que segons el Sr. Malondra no s’han posat al
carrer en temps de crisi, respon que té raó, però que si ha estat així és perquè
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havia un problema de liquiditat que feia por. Conclou que era el compromís
d’aquest equip. Quant a l’informe d’Intervenció, en relació a les inversions,
reconeix que podria ser l’única taca del Compte General, perquè del pressupost
inicial de 2.090.000 € s’ha fet 1.023.000 €, però que la gent no p ensi que són
doblers perduts, si no que queden i es gastaran durant la present legislatura, si
és possible, i si no els que venguin després. Recorda que moltes d’aquestes
partides són petites, que es posen al pressupost automàticament i que és on
s’ha mirat d’estrenyer més. En el 2012 estava previst un Pla d’Obres i Serveis
que suposava la inversió més important que es pretenia fer, però, tot i que es
va esperar fins al final d’any, l’ajuda no va arribar i això va afectar molt les
expectatives. Diu que també s’han trobat sorpreses no previstes al projectes de
l’anterior govern. També diu que hi hagut problemes burocràtics, com sempre.
D’altra banda diu que el Sr. Malondra no s’ha d’espantar tant, perquè l’any
2007 l’anterior govern va deixar de gastar cinc milions d’euros en inversions;
l’any 2008 quatre i mig; l’any 2009 un; i l’any 2010 3.800.000 €. Diu que per tot
això no s’entenen les crítiques del grup socialista i conclou que sembla que era
l’anterior govern el que no invertia, però que menys mal que no ho va fer
perquè no els hagués pogut pagar i ara tocaria a l’actual equip. Creu que si
l’anterior govern no invertia és perquè probablement tenia problemes similars a
l’actual i no admet les crítiques ni que es confongui a la gent, perquè la gestió
d’un ajuntament és problemàtica i la burocràcia frena moltes idees polítiques.
També diu, en relació amb les contractacions referides apuntades pel Sr.
Malondra, que hi ha proveïdors que durant el 2012 han anat acumulant factures
que, sumades, superen els límits de l’adjudicació directa. Explica que a EMSA
van sorgint diverses feines a diferents llocs i moments que, sumades,
excedeixen aquests límits; diu que és un mal endèmic perquè ja passava
durant les legislatures passades. Diu que s’han pres mesures amb els nous
contractes; que s’ha fet una borsa de proveïdors més grossa que abans,
principalment amb empreses alcudienques; i que s’han aprovat les Instruccions
Internes de Contractació d’EMSA, que faciliten, amplien i agilitzen les
contractacions. Creu que aquestes mesures ja s’estan notant, però que encara
hi ha feina a fer. Quant a les productivitats i hores extra, com a President
d’EMSA, demana al Sr. Malondra si ha mirat quins son els treballadors que han
passat les hores extra. Davant la resposta negativa del Sr. Malondra, el Sr.
González explica que tots són treballadors de la depuradora i, atesa la seva
qualificació, són feines que no es poden externalitzar. Assenyala que l’any
2012 ha estat problemàtica per mor de les baixes, sobre tot en els torns. Diu
que tot això ha suposat haver de demanar als nostres treballadors que facin
més hores i els ho agraïm. Considera que han estat poques les excedides en
comparació amb les que es passaven durant l’anterior govern i puntualitza que
es procuren compensar amb dies lliures i no, com abans, pagant-les totes.
Quant a les productivitats, diu que totes venen informades i avales tècnicament.
També recorda la manca de personal i restriccions quant a la seva contractació
que estam patint. Creu que si tot això sembla un “chiste” al Sr. Malondra és
perquè no vol assumir que les xifres que es presenten són bones i que ha
d’entendre que la política econòmica d’aquest govern és diferent a la seva.
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Per la seva banda, el Sr. Vera aclareix, quant al romanent de 200.000 € del
Patronat d’Esports, que es deu a la plaça del Sr. Vaquero, que rossegava des
de feia cinc o sis anys i que finalment s’ha desdotada; a la dotació de la plaça
del Sr. Monroig, que malauradament continua de baixa; 59.000 € de la piscina
municipal coberta i que s’han pagat en el 2013; i 30.000 € de gent que no s’ha
apuntat al “Viu l’Estiu”. Diu que el Sr. Malondra l’ha ofès quan ha dit que aquest
govern no pensa ni fa feina i li respon que es fa la mateixa o més feina que
l’anterior govern.
Pren la paraula la Sra. Garcia. Explica que la partida d’“Alter” de 1.500 € no
s’ha gastat, al igual que durant vuit o nous anys de l’anterior equip de govern.
Diu que es deu a què ni la treballadora social ni l’educadora social que duien
aquest programa coneixien l’existència d’aquesta partida. Comenta que
enguany s’ha augmentat a 3.500 € i s’estan gastant perquè les treballadores ja
ho saben. Quant als 4.000 € per a persones amb discapacitat diu que és una
partida de nova creació en el 2012 per a preveure un suport en el programa
“Compartim”. Aclareix que a la partida que emprava l’anterior govern a “Bon
Estiu” i “Quedam” hi havia la contractació externa del servei i una sèrie de
despeses que assumia l’Ajuntament (trasllat, benzina). Diu que aquest govern
va decidir obrir aquesta partida per aclarir-ho i que l’empresa que ho du ara
s’ha fet càrrec de totes aquestes despeses. Diu que el servei es presta per un
import sensiblement inferior i que això es deu al fet que aquesta empresa
disposa d’una sèrie d’instal·lacions pròpies. Quant a la partida de 1.000 € de
immigració, diu que la va crear aquest equip per fer qualque cosa en matèria
d’integració i treu a col·lació el ple en què el Sr. Malondra li va retreure la
pèrdua d’una subvenció. Reitera que ella mai ha participat en el procediment de
sol·licitud de subvencions i que totes es demanen sempre automàticament. Diu
que és evident que si havia una partida oberta per a immigració s’havia de
demanar la subvenció i que no entén que la tècnica competent no recordés a la
batlessa o al primer tinent de batle la conveniència o no de sol·licitar-la dins
termini. Quant a les beques de l’escoleta, recorda al Sr. Malondra que el seu
grup no va gastar res. Explica que les beques no es varen donar perquè no hi
havia ni bases ni reglament i que ara s’estan fent. Quant al romanent de la
partida d’ajudes per a persones necessitades diu que tampoc hi havia bases ni
reglament i que en breu es duran a ple; diu que el repartiment d’aquestes
ajudes no pot dependre del criteri d’una treballadora; i conclou que aquest
repartiment ha de ser net, clar i transparent.
Pren la paraula el Sr. Malondra i diu que de la intervenció de la Sra. Garcia es
conclou que no s’entera de res. Li recorda que es tracta del segon pressupost
d’aquesta legislatura i que no és admissible que la regidora desconegui allò
que està pressupostat i el perquè. Diu que la regidora no ha fet res que no es
fes ja durant l’anterior legislatura. També diu que la regidora no ha fet res del
que va dir que faria. Diu que si havia partides que no s’esgotaven durant
l’anterior govern el que havia de fer el grup de l’oposició era demanar
aclariments. Diu que és absurd que s’hagin incrementat partides i no s’hagi
gastat ni l’import inicial ni l’increment. Comenta que és la pròpia regidora la que
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ha admès que es va perdre una subvenció. Recorda que les ajudes a persones
es feien sota informe tècnic.
La Sra. Garcia respon que en cap moment ha dit que desconeixia el que havia
a les partides, si no que era la treballadora que duia el programa la que la
desconeixia. Demana a la Sra. Alaminos per què, si com ella sabia de
l’existència de la partida, no es va gastar res.
La Sra. Alaminos contesta que si així va ser degué ser perquè no es va
considerar necessari.
La Sra. Garcia diu que durant vuit o nou anys no es va fer res i que enguany
s’ha incrementat la partida perquè hi ha programa. Recorda al Sr. Malondra
que s’ha fet un curs de català per a dones magrebines. Li sorprèn que el
regidor digui que les ajudes es donaven sota informe tècnic i diu que només
faltaria, però el que passa és que sempre feia referència a la conveniència
d’ampliar les bases i finalment ha resultat que no existien.
El Sr. Malondra demana a la Sra. Garcia si és cert que a Benestar Social s’han
deixat de gastar 147.000 €.
La Sra. Garcia diu que si, com l’anterior govern.
El Sr. Malondra diu que la regidora es centra més en allò que succeïa fa tres
anys que en justificar el Compte General 2012. Demana al Sr. Vera si és cert
que en el Patronat sobraren 212.000 € i torna a desglossar els romanents.
El Sr. Vera diu que en el Patronat no només s’ha fet les coses que s’havien de
fer si no que a més cada any s’afegeixen altres noves. Creu que ja ha fet els
aclariments de les partides on han sobrat doblers i que el que li ofèn és que el
Sr. Malondra digui que no es fa feina i que no es pensa. Diu que si és raonable
i coherent veurà que té raó i conclou que es fa feina i es pensa igual o més que
l’anterior equip. Diu que altra cosa és que es faci la feina o es pensi de la
mateixa manera que el Sr. Malondra, que probablement és el que pretén el
regidor.
El Sr. Malondra es dirigeix al Sr. González i diu que el regidor ha comentat que
l’anterior govern va deixar de gastar cinc milions d’euros. Li demana que no faci
un ús pervers de les xifres perquè ha de saber que llavors hi havia uns doblers
que el govern balear havia d’aportar per a fer una escola i, per tant, no es pot
gastar allò que encara no ha arribat. Diu que atès que es paguen hores extra i
productivitats de manera irregular, probablement seria millor contractar un
parell de persones si és necessari. Recorda a la Sra. Garcia que no es pot
donar sempre la culpa als tècnics, perquè el regidor està per a coordinar l’àrea i
és la seva responsabilitat. Torna a dirigir-se al Sr. González i diu que el desset
milions d’euros de superàvit en dos anys demostren manca de feina i que això
no passava a l’anterior legislatura, on es feia allò que es pressupostava. Diu
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que el problema és que es feien les coses més aviat que l’arribada dels doblers
i el que havia era un problema de liquiditat. Diu que per això no es va pagar a
TIRME i perquè si no es podien pagar totes les factures primer es pagaven les
petites empreses. Diu que a mitjans 2012 ja es sabia que no es podia gastar el
romanent i encara així no es varen tirar endavant els set milions; conclou que
per això entén que fa falta gent que pensi.
El Sr. González diu que és el Sr. Malondra el que posa la baixesa política
damunt la taula i el que està espantat i té vergonya. Diu que és habitual que hi
hagi problemes burocràtics; que no pot ser que el regidor critiqui coses que ja li
passaven a ell i que això és demagògia. També diu, quant a les productivitats,
que no es diu que siguin il·legals, si no que no estan suficientment motivades, i
recorda que abans es donaven quatre vegades més. Comenta que la llei ara
només permet contractar personal per a determinats serveis i supòsits i que
això el Sr. Malondra ho hauria de saber. En relació al comentari de què és el
regidor el que ha de coordinar, respon que no es pot obligar als tècnics a seguir
un camí il·legal si no en troba altre conforme a llei. No entén com al Sr.
Malondra no li fa vergonya parlar de TIRME quan hi va haver anys que es
devien tres milions d’euros i els interessos que corrien. Troba indignant que si
les coses abans anaven tant bé no es paguessin els deutes. Diu que el Sr.
Malondra finalment ha reconegut que no tenia liquiditat i que això es deu a que
s’ingressava menys d’allò que es gastava. Entén que durant l’anterior
legislatura no és que els ingressos arribessin tard, si no que no arribaven mai
perquè eren inventats i el que es pretenia era quadrar els pressuposts a costa
de no pagar els deutes. Explica que els set milions de superàvit venen de les
retallades i d’uns pressuposts reals i tècnics, sense enganar a la gent com
abans.
Pren la paraula el Sr. Cantalapiedra i diu que la seva intenció és no repetir allò
que ja ha quedat suficientment reflectit. Ironitza i diu que els tècnics han d’estar
contents amb aquest govern perquè, després de congelar els seus sous i llevar
la paga extra de Nadal, resulta que quan les coses van bé es gràcies als
polítics i en cas contrari és culpa dels treballadors. Creu que hi ha memòria
selectiva a l’actual govern, que l’empresa que va fer l’auditoria externa va
informar que la situació quan es va produir el canvi de legislatura era bastant
bona, que així ho ha reconegut en diverses ocasions el Sr. González i que avui
no ho ha comentat. Diu que l’anterior govern va deixar quatre milions de
superàvit, però que avui s’ha de parlar del superàvit actual de l’Ajuntament.
Creu que aquest superàvit seria un resultat excel·lent a l’empresa privada, però
això és una institució que ha de donar un servei als ciutadans i aquests doblers
són els que els ciutadans ingressen religiosament. Recorda que
malauradament aquest debat coincideix amb el rebut de l’IBI dels ciutadans i
que aquests estan espantats. Comenta l’informe de Intervenció: demana si
realment s’ha començat l’inventari municipal i en quin punt està; que no es
podien superar els crèdits inicials dels pressuposts i s’han superat; que s’estan
cobrant diferents conceptes que no estan recollits a l’ordenança fiscal i que
voldria aclariments, atès que no s’ajusta a Dret; que no és tan difícil fer un
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expedient de contractació per a regularitzar casos com el de prevenció de riscs
laborals; i que s’han abonat despeses de material esportiu a escoles esportives
que no tenen cap vincle amb el Patronat.
El Sr. Vera respon que són aquestes escoles que no tenen instal·lacions
municipals i en contraprestació a que posin els monitors i instal·lacions
nosaltres paguem en espècie. Aclareix que es tracta de donar aquests serveis
sense que nosaltres tinguem las instal·lacions, com és el cas de l’escola
d’equitació.
El Sr. Cantalapiedra recorda que el Sr. González va dir que a EMSA no es
donarien obres sense el corresponent expedient de contractació i diu que s’ha
fer per tot: serveis, subministrament i obres. Li semblen adjudicacions a dit o
faltes de transparència. També diu que a l’Informe de Intervenció es comenta
que EMSA s’ha fet càrrec de despeses que corresponen a l’Ajuntament i creu
que pot ser una forma d’eludir el control de Intervenció. En relació als resultats
de l’Ajuntament, diu que són fantàstics per a una empresa privada, però un
Ajuntament ha de posar els doblers al carrer i gestionar. Creu que no són
admissibles aquests romanents i exigeix que es doni sortida a aquests
pressuposts.
Pren la paraula el Sr. Llompart. Diu que vol respectar els debats que hi ha
hagut i, sense ànim de repetir les intervencions, comenta que és esgotador que
el regidor d’Hisenda torni a dir que en el canvi de legislatura hi havia denou
milions de deute. Diu que no fa menció dels ingressos i que això si que és fer
demagògia. Recorda que hi ha un informe d’Intervenció que diu que en el canvi
de legislatura l’Ajuntament estava sanejat econòmicament i amb un superàvit
de quatre milions d’euros. Creu que és errada la política d’austeritat que
segueix aquest govern i que els doblers són per a posar-los en el carrer.
Defensa la necessitat de canviar els arguments dels debats perquè la gent està
cansada. Demana que, si dels dos milions d’euros d’inversió s’ha deixat de
gastar un 60%, no es doni la culpa als tècnics i que no es facin comentaris per
part del Sr. González com el de “Que vol dir que hem de treure el “látigo”?”,
“Que som massa suaus amb els tècnics?” o ”Que els hi hem de donar més
canya?”. Diu que la política del “i tu més” cansa a la gent. Creu que a aquest
govern no li ret, que durant aquests dos anys de legislatura han quedat moltes
coses sense fer i que la filosofia d’aquest govern no es pot compartir perquè no
es poden tenir onze milions d’euros dins el calaix en temps de crisi. Conclou la
seva intervenció i diu que la gent vol solucions.
Pren la paraula el Sr. González i diu que està d’acord amb evitar el “i tu més”,
però que tampoc li agraden comentaris com “me fa vergonya”, “estic espantat”
per part del grup socialista, perquè s’ha de tenir memòria històrica. Quant a
l’inventari municipal, recorda que abans del canvi de legislatura es va decidir
comprar un programa informàtic i posar un tècnic per posar-lo en marxa, atès
que és obligatori a partir del 2004; i que en vista de que no avançava es va
decidir posar més mitjans personals. Quant als tècnics i el comentari del
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“látigo”, creu que aquest govern confia més en els tècnics que els anteriors i
que sempre acata les seves decisions tècniques, malgrat no coincideixin amb
les polítiques. Quant a la situació del 2011, diu que és normal que es posés fre
perquè el deute dels anys anteriors feia por. Quant al superàvit de quatre
milions que l’oposició defensa quant es produí el canvi de govern, creu que
això és enganar a la gent, perquè aquí estan els doblers que estan en el banc,
allò que es deu a l’Ajuntament i allò que l’Ajuntament deu; diu que, per tant, als
bancs no havia quatre milions i que, per molt de superàvit que hi hagués, no
havia liquiditat i per això no es pagaven els deutes.
Demana la paraula el Sr. Cantalapiedra i recorda que ha distingit entre
superàvit, romanent de tresoreria i tresoreria i que té molt clar aquests
conceptes. Diu que ara hi ha deu milions als bancs i, per tant, hi ha liquiditat;
que hi ha superàvit perquè s’ha ingressat molt i s’ha gastat poc i que el que ara
es reclama a aquest govern és que gasti més. Diu que si en el canvi de
legislatura havia quatre milions de superàvit és perquè havíem ingressat una
sèrie de partides que eren quatre milions superiors a les que havíem gastat.
Diu que fa el mateix plantejament per ara i per llavors; que abans la situació era
bona i ara més; i que el que no és admissible és que no es posin doblers al
carrer amb desset milions de superàvit.
El Sr. González recorda que molts d’aquests doblers que estan als bancs no es
poden posar al carrer perquè la llei no ho permet, però n’hi ha per a pagar les
nòmines i els proveïdors. No comparteix la filosofia socialista que diu consistir a
gastar i gastar sense saber si es podrà pagar. Quant a l’IBI, torna a dir que és
injust però que no ha quedat més remei que acatar la llei. Quant a la
regularització del contracte de servei de prevenció de riscs laborals diu que és
vera que és necessari, però que és un problema que ve d’enfora. Quant als
contractes d’EMSA, creu que ja s’ha aclarit en anteriors intervencions i torna a
dir que es tracta de feines que, sortint en diferents moments i llocs, s’acumulen;
recorda que es fa feina amb una llista més ampla de proveïdors que abans
quan es contractava sempre amb els mateixos. Comenta factures de
l’Ajuntament d’anteriors legislatures per imports de 152.000 €, 43.000 €, 23.000
€, etc., sense cap tipus de contracte i amb pagades amb esment de
Intervenció. Quant als denou milions d’euros de deute que ha tornat a discutir el
Sr. Llompart per a dir que la gent està cansada, diu que encara no s’ha pogut
rebatre aquesta afirmació i es remet a l’informe que es va fer. Conclou que
l’Ajuntament no només està per a gastar, com diu el Sr. Llompart, si no també
per a pagar. Quant als onze milions en els bancs, recorda que només es poden
destinar a llevar deute bancari i s’ha decidit de moment no fer-ho perquè estam
pendents d’un possible canvi normatiu en breu que permeti gastar el romanent
de tresoreria. Reconeix que han quedat coses sense fer, que sempre en
queden, però que s’ha de tenir en compte que per mor de la situació de crisi
actual hi ha moltes noves normes que no permeten gastar ni contractar
personal. Conclou la seva interpretació i diu que la filosofia d’aquest govern ha
quedat reflectida als pressuposts, que s’han fet les explicacions i que s’han
aconseguit moltes de les coses que s’havien previst.
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Pren la paraula el Sr. Cantalapiedra i entén que el Sr. González es contradiu
quan diu que hem de tenir doblers per a poder pagar i que tenim deu milions en
el banc.
El Sr. González respon que no es contradiu perquè aquests doblers són per a
pagar els deutes que tenim amb els proveïdors i la resta són romanents de
tresoreria que no es poden gastar.
El Sr. Cantalapiedra demana que al menys s’aprofiti allò que es té
pressupostat.
El Sr. González recorda que a vegades no es poden fer les coses, que s’ha de
intentar estalviar i ajustar els serveis que tenim. Vol deixar clar que aquests
doblers no es perden i que algun dia serà possible gastar-los.
El Sr. Llompart demana si quan entra un nou govern i hi ha quatre milions de
superàvit es pot pagar tot.
El Sr. González diu que no perquè no hi ha liquiditat.
El Sr. Llompart diu que pot ser que no hi hagi liquiditat, però amb aquest
superàvit ho pots pagar tot. Conclou que són filosofies diferents que no es
poden trobar mai. Demana al Sr. González que assumeixi la seva
responsabilitat i que dir a la gent que no es pujaran els imposts i pujar-los un
40% és enganar a la gent.
El Sr. González no entén per què si havia doblers no es pagaven els deutes.
El Sr. Llompart recorda que els doblers de l’IVA varen arribar després del canvi
de govern.
El Sr. González diu estar d’acord amb què els doblers s’han de posar al carrer,
però que el que no pot ser és comanar feines i no pagar-les.
Pren la paraula la Sra. Garcia i assumeix la seva responsabilitat en la pèrdua
de la subvenció, però que el que no es pot comprendre es que la tècnica
competent emetés un informe on exposava que es va comunicar la seva
existència a la regidora i que va esperar resposta sense que arribés. Recorda
que el més normal era comunicar-ho a la batlessa o al primer tinent de batlessa
si la regidora no estava disponible.
Passat el dictamen a votació, s’aprova amb els nou vots a favor del grup
municipal del partit popular i de la regidora no adscrita Sra. Carme Garcia i els
vuits vots en contra dels grups municipals PSIB-PSOE i CxI.
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6. Proposta de Resolució de la sol·licitud de revisió de tarifes d’autotaxi
presentada pels Srs. Bartomeu Cladera Bauzà i Juan Vera Rotger.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 2 de setembre de 2013, que a continuació es
transcriu:
“Modificació puntual de la revisió de tarifes d’autotaxi 2013.
Per indicació del Sr. President, el Secretari informa i dóna compte de la proposta
d’acord següent:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE TARIFES
D’AUTOTAXI PRESENTADA PELS SRS. BARTOMEU CLADERA BAUZÀ I JUAN
VERA ROTGER
En sessió ordinària celebrada en data 2 de maig de 2013, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar la revisió de tarifes d’autotaxi en els següents termes:
Baixada de bandera; 2,30 €.
Quilometratge recorregut dia laborable: 0,92 €.
Quilometratge recorregut dia festiu o nocturn: 1,03 €.
Suplements:
 Nadal: 2,00 €.
 Teléfon: 1,10 €.
 Paquet o maleta (per unitat): 0,50 €.
 Hora d’espera: 16,50 €.
En data 24 de maig de 2013, aquest Ajuntament va presentar a la Conselleria
d’Economia i Competitivitat la sol·licitud d’autorització de la revisió esmentada,
la qual va ser concedida mitjançant resolució del conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori de 23 de juliol de 2013, d’acord amb el dictamen favorable
emès per la Comissió de Preus de les Illes Balears en sessió celebrada en data
12 de juliol de 2013. La resolució esmentada fou publicada en el BOIB nº 107,
d’1 de agost de 2013.
En data 14 d’agost de 2013 el Sr. Bartomeu Cladera Bauzá i el Sr. Juan Vera
Rotger presentaren un escrit davant l’Ajuntament on s’exposa que a l’acord de
Ple no es va tenir en consideració la sol·licitud d’aprovació d’un preu mínim on
s’inclogués, juntament amb la tarifa de baixada de bandera, el desplaçament
d’uns metres.
Vist l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal Sr. Jaume Grimalt Estelrich
en data 30 d’agost de 2013.
Vist el que disposa l’Ordre Ministerial de 30 de setembre de 1977, sobre
tramitació d’expedients de modificació de tarifes dels serveis de competència
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local, en el seu punt Primer.Dos i d’acord amb allò que preveu el seu punt
Segon.
És per tot això que proposo a aquest Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Informar desfavorablement la sol·licitud de modificació de tarifes
d’autotaxi presentada pels Srs. Bartomeu Cladera Bauzá i el Sr. Juan Vera
Rotger.
SEGON.- Comunicar el present acord, juntament amb l’expedient tramitat, a la
Comissió de Preus de les Illes Balears als efectes oportuns.
Alcúdia, 2 de setembre de 2013.
El Primer Tinent de Batle delegat d’Hisenda i Administració

Juan Luis González Gomila”.
Després d’unes breus explicacions per part del Sr. President, els membres de
la Comissió informen favorablement i acorden elevar aquest punt a la
consideració del Ple de l’Ajuntament.”
Pren la paraula la Sra. Presidenta i diu que, a la vista de l’informe desfavorable
de la sol·licitud per manca d’estudi econòmic, el més raonable és donar
l’oportunitat de presentar-lo degudament i deixar la proposta damunt la taula.
El Sr. Llompart comenta que també ho volia proposar així el seu grup, tot i que
considera que l’informe tècnic és inexacte.
El Sr. Malondra manifesta estar d’acord.
La Sra. Batlessa demana al Sr. Secretari si s’ha de votar.
El Sr. Secretari proposa votar una esmena que consisteixi a substituir l’acord
de informar desfavorablement la sol·licitud per la de requerir, com a esmena de
deficiències, l’esmentat informe econòmic que avali la sol·licitud.
La Sra. Batlessa proposa retirar-la de l’ordre del dia per donar l’oportunitat de
presentar-la degudament. Passada la proposta de retirada de l’ordre del dia
d’aquest punt s’aprova per unanimitat.
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7. Moció que presenta el grup Municipal Socialista sobre la retirada de
símbols i homenatges públics a persones condemnades per corrupció.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració de dia 2 de setembre de 2013, que a continuació es
transcriu:
“Moció que presenta el grup municipal socialista sobre la retirada de símbols i
homenatges públics a persones condemnades per corrupció.
El Sr. Joan G. Vallori, representant del Grup Municipal PSIB-PSOE, exposa la
moció que seguidament es transcriu:
“RETIRADA DE SÍMBOLS I HOMENATGES
CONDEMNADES PER CORRUPCIÓ

PÚBLICS

A

PERSONES

La corrupció política és la pitjor xacra de la democràcia. La ciutadania d’aquestes
illes contempla amb indignació com determinats dels que haurien d’haver estat els
seus servidors públics han aprofitat el seu càrrec per beneficiar-se’n personalment,
a costa de tothom.
De les parets de molts d’espais públics penjen les imatges i les referències a
persones condemnades –en ferm- per corrupció política, el que suposa un insult
per a la ciutadania. No hi pot haver símbols ni homenatges públics a qui ha traït a la
ciutadania.
Per a exemplificar la qüestió farem referència al Govern de José Ramón Bauzá.
Després de la condemna en ferm de l’expresident de la comunitat, Jaume Matas,
l’executiu autonòmic ha decidit retirar el seu quadre, que era penjat al Consolat.
Per aquests motius , instam al ple de l'Ajuntament d'Alcúdia l’adopció del següent
acord:
El Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia acorda la retirada de manera immediata dels
símbols i homenatges de tots els espais públics del municipi a persones
condemnades per corrupció, constatant que han traït la ciutadania que representen
i han perdut qualsevol tipus d’honorabilitat.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista.”.
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a consideració
del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula el Sr. Vallori i explica que als espais públics trobam imatges i
plaques amb referències a persones amb responsabilitats polítiques que per la
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seva mala praxis han estat condemnats en ferm per casos de corrupció i que per
això es demana la retirada d’aquestes plaques.
La Sra. Batlessa diu que el seu grup està d’acord amb el fons de la qüestió i de la
moció, però que hi ha detalls en la seva redacció que demostren manca
d’informació, atès que la condemna del Sr. Matas no és ferma, si no provisional.
Entén que mentre la condemna sigui provisional s’ha de respectar la presumpció
d’innocència. Proposa que es reflecteixi aquest matís, perquè s’ha de ser prudent
en les manifestacions.
El Sr. Vallori entén que s’ha fet la condemna, malgrat estigui recorreguda.
La Sra. Batlessa reitera que s’ha de substituir condemna en ferm per condemna
provisional.
El Sr. Malondra també entén que ja existeix condemna, tot i que no sigui ferma o
definitiva.
La Sra. Batlessa diu que no es pot parlar de condemna en ferm i proposa canviar la
redacció, al menys per a que no consti la paraula “en ferm”. També demana, per a
votar favorablement el dictamen, que a l’acord en lloc de dir “El Ple de l’Ajuntament
d’Alcúdia acorda la retirada de manera immediata dels símbols i homenatges...”
digui “El Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia acorda la retirada en el moment en que hi
hagi una condemna en ferm, dels símbols i homenatges...”.
El Sr. Malondra diu que el seu grup no està d’acord amb la segona proposta perquè
entén que hi ha condemna.
La Sra. Garcia, en vista del debat, proposa llevar el paràgraf de l’exemple.
El Sr. Malondra conclou que hi ha una condemna judicial, malgrat es pugui
recórrer, i entén que no es pot prescindir de la retirada immediata, tot i que es
podria llevar l’exemple.
La Sra. Batlessa diu que el seu grup ha de respectar la presumpció de innocència.
Per la seva part, el Sr. Llompart diu que si en el municipi hi ha alguna placa on surti
la Sra. Maria Antònia Munar es pot llevar demà mateix.
Després de diverses intervencions per tal d’acordar una nova redacció de la moció,
finalment no es sotmet cap esmena a votació i es passa el dictamen originalment
redactat a votació. Es produeix un primer empat amb els vuit vots a favor dels
grups municipals del PSIB-PSOE i CxI, els vuit vots en contra del grup municipal
del partit popular i l’abstenció de la regidora no adscrita Sra. Carme Garcia. Sotmès
novament el dictamen a votació es produeix el mateix resultat, de manera que el
dictamen queda sense aprovar, atès que el vot de qualitat de la Sra. Presidenta ha
estat en contra.

22

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

8. Moció que presenta el grup Municipal Socialista de suport a la comunitat
educativa.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 2 de setembre
de 2013, que a continuació es transcriu:
“Moció que presenta el grup municipal socialista de suport a la comunitat educativa.
El Sr. Malondra, representant del Grup Municipal PSIB-PSOE, exposa la moció que
seguidament es transcriu:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE SUPORT A LA
COMUNITAT EDUCATIVA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha incoat expedients disciplinaris
als directors de diversos centres de secundària de la nostra comunitat, els consells
escolars dels quals havien aprovat un projecte lingüístic d'acord amb el Decret de
Tractament Integrat de Llengües, però que segons observacions de la inspeccció
educativa no s'ajustaven a les instruccions dictades el 9 de maig. Aquest expedient
comporta la suspensió de les funcions de directors i del sou durant tres mesos tal
com es desprèn del comunicat emès per la pròpia conselleria.
Aquesta actitud de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats és intolerable,
perquè significa l'eliminació de la participació activa dels Consells Escolars en els
seus projectes pedagògics i vulnera l’autonomia dels centres.
Amb aquesta actitud, l’administració educativa de les Illes Balears provocarà més
crispació en els centres i un augment de la conflictivitat pel proper curs, tot molt
lluny del que necessiten les aules per lluitar contra el fracàs escolar. En el segle
XXI no es poden tolerar aquest tipus de pràctiques.
Bona part de la societat ha expressat la seva preocupació i el seu rebuig envers la
ruptura del consens educatiu. El Govern de les Illes Balears té la responsabilitat
d’escoltar els professionals i la resta de membres de la Comunitat Educativa, que
els han advertit que l’aplicació del TIL, amb les condicions d’improvisació amb les
que es vol iniciar, només generarà més fracàs escolar i un increment de les
desigualtats entre aquells alumnes que es puguin pagar les classes de repàs i els
que no -tant d’anglès com de les matèries no lingüístiques que s’han d’impartir en
anglès-.
És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Alcúdia
presenta la següent
MOCIÓ
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1 – L’Ajuntament d’Alcúdia manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb la
comunitat educativa, que ha expressat el seu rebuig envers el decret de
Tractament Integral de Llengües del Govern de les Illes Balears.
2 – L’Ajuntament d’Alcúdia insta el Govern de les Illes Balears que torni enrere els
expedients disciplinaris imposats als directors dels centres Ramis i Ramis, Cap de
Llevant i Pasqual Calbó de Maó.
3 – L’Ajuntament d’Alcúdia insta el Govern de les Iles Balears a que els nous
projectes que es vulguin aplicar en els centres educatius es facin sense
precipitacions i de manera consensuada amb aquells sectors que els han de portar
a terme i amb aquells que s’han de veure afectats.
4 – L’Ajuntament d’Alcúdia insta el Govern de les Illes Balears a derogar el Decret
de Tractament Integrat de Llengües i a seurer-se a dialogar i elaborar, sense
precipitacions i amb els recursos humans i econòmics necessaris, una nova norma
consensuada amb la comunitat educativa, que reforci l’aprenentatge d’una llengua
estrangera en els centres educatius sense que això vagi en detriment de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, que s’utilitza com a llengua vehicular del
nostre sistema educatiu.
5.- Donar-ne transita 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 Grup Municipal Socialista.”.
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a consideració
del Ple de l’Ajuntament.”
Pren la paraula el Sr. Malondra i explica que el sentit de la moció és que cap tipus
de mesura en matèria d’educació sigui en detriment de la nostra llengua vehicular,
que és el català; que es deixi de funcionar de manera dictatorial i que totes les
mesures que es prenguin, sobre tot en educació, siguin consensuades amb tots els
col·lectius afectats. Li sorprèn que la primera passa del govern fora que els pares
poguessin triar la llengua vehicular; comenta que va ser un fracàs; diu que la
següent passa ha estat aquesta, que és la dictatorial i que ha provocat una vaga
indefinida.
Per la seva banda, el Sr. Llompart diu que el seu grup votarà a favor de la moció i
que, malgrat es una qüestió prou discutida, cal destacar la caça de bruixes contra
els directors dels dos instituts menorquins.
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Pren la paraula la Sra. Batlessa i recorda que els directors són representants de
l’Administració i que quan reben instruccions o normes les han de complir i fer-les
complir, de manera que no es pot parlar de caça de bruixes. També apunta que
són temes que escapen a la política municipal, tot i que la educació és un tema
molt important a les Illes Balears. Recorda que aquesta reforma ja estava
anunciada en el programa electoral del partit popular, que no ha de sorprendre a
ningú i que en cap cas es pot qualificar de dictatorial. Sol·licita al grup socialista
una votació per separat dels acords de la moció.
El Sr. Malondra manifesta estar d’acord.
Sotmès a votació el primer punt de la moció, s’aprova amb els nou vots a favor dels
grups municipals PSIB-PSOE i CxI, així com de la regidora no adscrita Sra. Carme
Garcia, i els vuit vots en contra del grup municipal del partit popular.
Sotmès a votació el segon punt de la moció, s’aprova amb els nou vots a favor dels
grups municipals PSIB-PSOE i CxI, així com de la regidora no adscrita Sra. Carme
Garcia i els vuit vots en contra del grup municipal del partit popular.
Sotmès a votació el tercer punt de la moció, s’aprova per unanimitat.
Sotmès a votació el quart punt de la moció, s’aprova amb els nou vots a favor dels
grups municipals PSIB-PSOE i CxI, així com de la regidora no adscrita Sra. Carme
Garcia i els vuit vots en contra del grup municipal del partit popular.
Sotmès a votació el cinquè punt de la moció, s’aprova per unanimitat.

9. Moció que presenta el Grup Municipal del PSIB-PSOE sobre la Política de
Beques de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Tot seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica de dia 2 de setembre de 2013, que
a continuació es transcriu:
“Moció que presenta el grup municipal del PSIB-PSOE sobre la política de
beques de l’Ajuntament d’Alcúdia.
La Sra. Alaminos, representant del Grup Municipal PSIB-PSOE, exposa la
moció que seguidament es transcriu:
“Moció que presenta el Grup Municipal del PSIB-PSOE sobre la Política de
Beques de l'Ajuntament d'Alcúdia
L'Ajuntament d'Alcúdia, mitjançant l'Àrea de Participació Ciutadana i Joventut
dóna una sèria de beques a les que poden accedir els alumnes que estudien a
Universitats públiques espanyoles o de la Unió Europea, que realitzen estudis
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de FP de grau superior i grau mitjà i que han realitzat una beca Erasmus.
Aquestes beques ajuden als alumnes a poder pagar despeses com el lloguer,
llibres, matrícula,... La convocatòria de beques tenen diferents criteris de
baremació per poder atorgar el número de beques que es convoquen. L'any
passat un d'ells varen ser els criteris socials, amb un màxim de 30 punts i els
criteris acadèmics, amb un màxim de 70 punts.
Les beques han de servir per ajudar a les famílies amb menys recursos
econòmics a que la despesa en els estudis dels seus fills i filles no sigui tant
gran, en cap cas són un premi, és una eina de cohesió social, de justícia social,
de poder permetre a famílies amb menys ingressos econòmics, que els seus
fills i filles puguin estudiar una carrera universitària, fer un FP o poder gaudir
d'una experiència a una Universitat estrangera.
Per això, durant l'anterior legislatura, les beques incorporaven un requisit
econòmic que havien de complir totes les persones que ho sol·licitaven. Hi
havia una quantia a econòmica màxima que no podien sobrepassar les unitats
familiars per poder optar a la beca, per facilitar que optassin de manera
preferent a una beca les estudiants amb menys recursos econòmics. Aquest
requisit ha estat eliminat per les beques que dóna l'Àrea de Participació
Ciutadana i Joventut, però s'ha mantingut en les beques que dóna l'Àrea
d'Educació, abans donades per l'Àrea de Benestar Social.
Això evidencia una falta de criteri de l'equip de govern, i un tracte discriminatori
per les persones que més necessiten les beques de l'Àrea de Participació
Ciutadana i Joventut. Per tot això, instam al ple de l'Ajuntament d'Alcúdia
l'adopció del següent acord:
1.- L'Àrea de Participació Ciutadana i Joventut de l'Ajuntament d'Alcúdia tornarà
introduir el requisit econòmic a totes les convocatòries de beques que tregui,
per facilitar l'accés a les beques a les famílies amb menys recursos econòmics.

Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”.
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre la proposta a
consideració del Ple de l’Ajuntament.”.
Pren la paraula el Sr. Vallori i recorda que durant l’anterior legislatura a l’àrea
de joventut es donaven unes beques pels estudiants universitaris i de formació
professional on s’introduïa un criteri de renta, de manera que segons la unitat
familiar es fixava un màxim d’ingressos d’acord amb les mitjanes que treia
l’INE. Explica que es tractava de facilitar l’accés a les beques de les famílies
amb menys recursos econòmics. Diu que amb l’entrada d’aquest govern es va
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suprimir aquest criteri i opina que és un sistema injust i pervers amb l’objectiu
que té una beca.
Seguidament respon la Sra. Serra i diu que el grup popular premia
principalment l’esforç econòmic i considera que no es discrimina socialment a
ningú. Entén que s’han introduït criteris socials que abans no hi eren, com les
famílies monoparentals, famílies nombroses, persones amb minusvalidesa o
famílies on els pares es troben en situació d’atur.
El Sr. Vallori manifesta que li sorprèn la poca sensibilitat del grup popular
envers aquest tema. Diu que el seu grup no considera les beques com a un
premi, si no un ajuda per a les famílies amb poc recursos per a que els seus
fills puguin estudiar, un dret que ha costat molt aconseguir. Considera que votar
en contra d’aquesta moció és una injustícia social, vergonyós i indignant. No
entén que el criteri econòmic es mantingui a l’àrea d’educació i no a la de
Joventut.
La Sra. Serra diu que es segueixen criteris diferents i que no tenen perquè
coincidir.
Passat el dictamen a votació, s’aprova amb els nou vots a favor dels grups
municipals PSIB-PSOE i CxI, així com de la regidora no adscrita Sra. Carme
Garcia, i els vuit vots en contra del grup municipal del partit popular.

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

1. Decrets de Batlia
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la Sra. batlessa dóna succint
compte dels decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es corresponen
a la relació des del núm. 908/2013, de data 24 de juny de 2013, fins al núm.
1054/2013, de data 30 de juliol de 2013.
La corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes
Grup Municipal Socialista
1) El Sr. Vallori, en relació a una moció aprovada en el passat ple en defensa de
l’escola pública front les retallades i on un dels acords era donar-ne trasllat a
diferents llocs, comenta que el seu grup ha parlat amb diferents centres i diuen que
encara no se’ls ha notificat l’acord.
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R (Sra. Batlessa): Me consta que van sortint les notificacions d’acords del darrer ple
perquè les he signades.
2) El Sr. Vallori demana, en relació amb l’aula Mentor, si ja es poden matricular i fer
el curs a Alcúdia.
R (Sra. Serra): La matrícula i el pagament s’han de fer a Sa Pobla i nosaltres
facilitam els tràmits.
El Sr. Vallori diu que s’estan llevant serveis i que és evident que a l’àrea de
Participació Ciutadana s’hauria de contractar gent.
R (Sra. Serra): És veritat, però la llei no la considera un servei essencial i no ens
permet contractar a ningú.
3) El Sr. Vallori recorda que en el darrer ple ordinari va sol·licitar els tres
pressuposts de les festes 2011, 2012 i 2013 i prega que s’entreguin.
R (Sra. Amer): Em falta trobar els del 2011 i quan els tingui tots te’ls entregaré.
El Sr. Llompart demana la paraula per a comentar que abans era l’Ajuntament el
que organitzava les festes i ara és una empresa, fet que explica que abans no hi
hagués pressuposts.
4) El Sr. Malondra demana com es troba l’obra de Can Domenec,
R (Sra. Batlessa): En el darrer ple ordinari vaig comentar que estàvem pendents
d’una darrera certificació d’un modificat. Això ja està aprovat, però ara tenim
problemes amb els comptadors i els intentam solucionar amb Endesa perquè els
necessitam per les proves dels aires. Hi ha discrepàncies sobre la col·locació dels
comptadors, ja que segons la llei de patrimoni no es poden situar a les façanes
d’aquests tipus de edificis i Endesa no està d’acord. Esperam resposta en breu i
poder fer la recepció.
5) El Sr. Malondra comenta que fa uns mesos va sortir la notícia que la Guardia
Civil posava a la venda una sèrie de infraestructures i entre elles es troben terrenys
que l’Ajuntament va cedir per fer un quarter que mai es va a arribar a fer. Entén que
aquests terrenys haurien de tornar al patrimoni municipal.
R (Sra. Batlessa): No teníem notícia i l’hauríem d’estudiar.
6) El Sr. Malondra recorda que va demanar un informe sobre punts conflictius de
trànsit i demana si es pensa fer alguna cosa atès el seu contingut.
R (Sra. Batlessa): Ho deixarem pels pròxims pressuposts i s’estudiarà en base als
informes de la policia.
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7) El Sr. Malondra recorda que els dos grups de l’oposició varen demanar la
celebració d’un ple extraordinari per fer un debat sobre l’estat de la ciutat i que en
base a un informe jurídic es va denegar. Diu que s’ha recorregut i prega que es
celebri perquè entén que interessa tant el govern com a la oposició, que els
ciutadans es mereixen aquest exercici democràtic i que seria bo per a tots. No
entén la denegació.
R (Sra. Batlessa): Es va denegar en base a uns informes, es va passar per la
comissió informativa corresponent i aquesta va informar desfavorablement.
Entenem que no és obligatori com a instrument de control quan no es tracta de
municipis de gran població. Sempre s’han respectat les mocions, sempre hi ha un
torn de precs i preguntes, sempre teniu la informació a l’abast i sempre que teniu
dubtes estam a la vostra disposició. Vareu retirar els segon punt de l’ordre del dia
proposat, que eren propostes de resolució, perquè han d’informar-se prèviament
per la corresponent comissió. La llei no contempla aquests plens especials en els
municipis com el nostre i així es va exposar al decret que el denegava. Ara heu
interposat un recurs de reposició i esper que en breu tingui resposta. Per la nostra
part no hi ha intenció de fer aquest debat i ja es va explicar el perquè. Em remet a
l’informe de Secretaria.

Grup Municipal de Convergència per les Illes

1) El Sr. Bonnín demana com està el tema de la depuradora, atès que ha tornat ha
passar un altre estiu i duim tres anys així.
R (Sr. González): El problema és el projecte que l’Ajuntament va presentar a
Abaqua. Tots els tècnics que l’han vist diuen que és inviable i no és possible fer un
modificat, de manera que sembla que el que es farà es tornar enrere l’adjudicació i
començar de bell nou. Esperam que aquest mes de setembre es reuneixi el Consell
d’Administració d’Abaqua per a prendre una decisió.
El Sr. Bonnín no entén que hagin passat dos anys i mig per a arribar a aquesta
conclusió i mentrestant surti a les notícies que s’estan fent inversions en
depuradores d’altres llocs. Té la sensació que ens toregen.
R (Sr. González): Si ens toregen, us torejaven a voltros i ens toregen a noltros.
Tenc coneixement que estan damunt aquest tema.
El Sr. Bonnín té la sensació que l’equip de govern té molta facilitat per donar la
culpa de tot als altres, sigui als tècnics o als grups de l’oposició, i recorda que ja
duen dos anys governant.
2) El Sr. Llompart, en relació a la depuradora, entén que ja han passat dos anys i
que si passa res no serà responsabilitat de l’anterior govern, que va deixar un
projecte fet i presentat. En relació a la terciària, recorda que tenim una inversió feta
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que es va fer amb el Pla E, una infraestructura posada que ara té molt de sentit i
que està aturada. Demana si l’equip de govern creu en la terciària i si la posarà en
marxa.
R (Sr. González): Es posa en marxa perquè si no es rompria, però no es dóna
l’aigua als usuaris perquè el nivell de sal de l’aigua que arriba a Alcúdia no ens
permet donar-la. Fins que no s’arreglin les vies d’aigua no serà possible. Voltros no
vareu fer res per arreglar el clavegueram i no demaneu que arreglem en dos anys
el que voltros no vareu fer en dotze. Cadascú ha d’assumir la seva part de
responsabilitat i noltros anam a Palma per intentar arreglar-ho.
El Sr. Llompart recorda que l’any 2007 el seu equip de govern va veure que la
depuradora quedava justa i l’any 2010 es va presentar el projecte. Diu que l’actual
govern du dos anys i ara diu que s’ha de començar un nou projecte. Creu que
passarà la legislatura i no estarà fet. Critica que el Sr. González no respongui a les
preguntes, que doni la culpa als altres i que digui que l’anterior govern no va fer cap
millora a la xarxa, perquè es varen fer moltes. Demana al Sr. González quants
doblers té pressupostats per millorar la xarxa. Diu que el regidor ha d’admetre que
el govern balear no ens fa cas. Accepta fer autocrítica perquè el seu equip hauria
pogut fer més, però exigeix que es faci feina.
R (Sr. González): No és que noltros no puguem envestir aquesta obra, és que l’ha
de fer el Govern Balear. Creu que l’anterior equip té part de responsabilitat en tot
això i també ho ha d’assumir. No està d’acord amb que la feina va quedar feta,
perquè els tècnics digueren que el projecte no servia per res. Recorda que als
pressuposts d’EMSA mai ha hagut partides per a inversions, si no per a
reparacions de la xarxa. Si ens permeten disposar del romanent de tresoreria el
primer que faré es arreglar el tram més complicat d’Alcúdia.
3) El Sr. Llompart diu que ha sentit queixes de què hi ha contenidors de roba
d’establiments privats i que la roba no arriba on ha d’arribar.
R (Sra. Garcia): N’hi ha de diferents associacions i està pendent de firma un
conveni amb deixalles per a que posin aquests contenidors i controlar-ho.
4) El Sr. Llompart, en relació a la sol·licitud del ple extraordinari per a fer un debat
sobre l’estat de la ciutat, diu que tècnicament és sostenible la seva celebració i que
la seva denegació és mal de defensar des del punt de vista polític.
R (Sra. Batlessa): Crec que ja he contestat i que es tracta d’un debat contemplat
per a municipis de gran població i no obligatori per als altres. Hi ha instruments de
control suficients, com el ple de la corporació, la presentació de mocions i tota la
informació que tenir a l’abast.
Seguidament pren la paraula la Sra. Garcia i es dirigeix al Sr. Malondra. Li recorda
que la va acusar de provocar una situació de assetjament laboral. Comenta que ha
quedat demostrat que no va ser així i exigeix una disculpa.
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El Sr. Malondra diu que amb la informació a que va tenir accés considera que hi va
haver assetjament laboral i que no ha de demanar disculpes. Diu que el
procediment es va incoar d’ofici per part de la Conselleria, que va demanar que es
fessin unes actuacions, entre les que figurava la separació entre les persones
implicades, i considera que hi va haver una situació d’assetjament laboral.
La Sra. Garcia diu que l’informe de la Comissió d’Investigació conclou que no hi ha
indicis suficients per a apreciar assetjament laboral i es proposa l’arxiu, si bé
reconeix l’existència d’un conflicte laboral. Això atès, considera que les afirmacions
del Sr. Malondra són injurioses.
El Sr. Malondra diu que dels antecedents de què disposa i baix la seva opinió es va
produir una situació de assetjament laboral.
La Sra. Garcia demana que aquesta darrera afirmació consti en acta.

... / ...

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
El batle en funcions

Juan Luis González Gomila
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