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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 7 DE
NOVEMBRE DE 2013

DATA: 7/11/2013
CARÀCTER: Ordinària
COMENÇA: 12:05
ACABA: 16:00.
Lloc: Sala de sessions

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: Catarina Crespí Serra

SECRETARI: Joan Seguí Serra

A Alcúdia, el dia 7 de novembre de dos mil tretze, quan són les 12’00 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt anotats,
a fi de dur a terme una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la presidència
de la Batlessa Sra. Coloma Terrasa Ventayol i assistits per la interventora Sra.
Caterina Crespí Serra i pel secretari de la corporació, el Sr. Joan Seguí Serra, que
dóna fe de l’acte.
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Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució vàlida del
Ple, la Sra. Batlessa declara oberta la sessió.

Seguidament la Batlessa Sra. Coloma Terrasa Ventayol, manifesta el seu
agraïment per el serveis prestats al anterior Secretari Accidental, Sr. Miguel
Alejandro Dot Ramis i dona la benvinguda al nou Secretari, Sr. Joan Seguí
Serra.
Seguidament es passen a debatre els punts de l’ordre del dia següents:

PART RESOLUTÒRIA
ORDRE DEL DIA

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 ordinària que va tenir lloc dia 5 de setembre
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. Aprovació provisional de la modificació puntual del catàleg de protecció de
patrimoni Històric artístic de les Normes Subsidiàries de Planejament del
terme Municipal d’Alcúdia, consistent en la modificació de la fitxa AC41 “SA
BASSA BLANCA”.

Es presenta la proposta d’acord del regidor d’Urbanisme de dia 25 d’octubre de
2013, la qual diu:

“L’1 de febrer de 2007 la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Històric del Consell de Mallorca va aprovar definitivament, amb prescripcions, la revisió de
les Normes Subsidiàries de Planejament i el Catàleg de protecció del patrimoni historico-
artístic del municipi (BOIB núm. 33, de 03.03.07), on hi roman incorporada, entre altres, la
fitxa AC41 “Sa Bassa Blanca” –parcel·la 267, polígon 3.

Aquesta fitxa fou objecte d’una primera modificació que va ésser aprovada  per Acord
adoptat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de
Mallorca, en sessió de 23 de desembre de 2011 (BOIB núm. 2, de 5.01.2012), tot i amb la
prescripció de tenir que aclarir si s’assignava algun grau de protecció a la zona del jardí i,
en el seu cas, fer la delimitació física precisa de l’àmbit.
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Atesa aquesta prescripció i vista la instància presentada per la Fundació Yannick y Ben
Jakober, amb registre d’entrada de data 9 de març de 2012, de modificació del contingut de
la fitxa, el Ple d’aquest Ajuntament va acordar en sessió de 3 de maig de 2012 sol·licitar a
la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, la modificació de l’àmbit
establert al seu Acord d’incoació de l’expedient de Declaració de Bé Catalogat de la Finca
Sa Bassa Blanca, que finalment es va acordar pel Ple del Consell Insular, en sessió de 13
de setembre de 2012 (BOIB núm. 143, de 2.10.2012), modificat per acord del Ple del
Consell en sessió de dia 13 de juny de 2013, en el següents termes:

"Declarar com a Bé Catalogat a favor de la seu de la Fundació Yannick i Ben Jakober a la
Finca Sa Bassa Blanca del terme municipal d'Alcúdia, de conformitat amb l'informe tècnic
de dia 25-06-2012 que com a motivació i forma part integrant, del present acord."

L’esmentat informe tècnic proposa elevar al Ple del Consell Insular de Mallorca, la següent
proposta:

"Declarar Bé Catalogat de la seu de la Fundació Yannick i Ben Jacober a la Finca Sa Bassa
Blanca d'Alcúdia, en el que es refereix als següents elements:

- Edifici seu de la Fundació Yannick i Ben Jacober, construït a partir de plànols de
l’arquitecte Hassan Fathi.
-Zones enjardinades annexes al referit edifici, incloses en el polígon grafiat en el plànol de
la parcel·la cadastral de la finca i en la fotografia aèria, que s’annexen només a efectes
d’identificar les zones enjardinades i diferenciar-les de qualsevol altre espai, tant interior
com exterior."

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 9 de novembre de 2012, va
acordar, per unanimitat, l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Catàleg de protecció
del patrimoni històric artístic de les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal
d’Alcúdia consistent en la modificació de la fitxa AC-41 “Sa Bassa Blanca” (parcel·la 267 del
polígon 3),   l’obertura d’un període d’informació pública d’un mes, així com la suspensió de
durant un any o fins a l’aprovació provisional de la tramitació i atorgament de tota classe
d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en l’àmbit corresponent a la fitxa.

Atès que s’han complit els tràmits de informació pública, mitjançant la publicació del
corresponent anunci  per període d’un mes en el BOIB de dia 1 de desembre de 2012 (núm.
179), a un dels diaris de major difusió de les Illes (Diari de Balears de dia 8 de desembre de
2012),  en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i, a la pàgina web municipal, sense que
s’hagin presentat al·legacions.

Atès que en l’expedient s’ha seguit la tramitació establerta en el Reial decret 2159/1978, de
23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament Urbanístic atesa la incorporació
amb caràcter normatiu del Catàleg de protecció del patrimoni històric artístic a les Normes
subsidiàries de planejament del municipi.

Atès que a l'informe emès per la tècnica jurídica de data 30 d’octubre de 2012, de
conformitat amb la redacció vigent de l’annex III de la Llei 11/2006 de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, apartat 4 g) del Grup I, es considera que no té efectes significatius en el medi
ambient, i per tant no es subjecten als procediments d’avaluació ambiental estratègica, la
"implementació o extensió de mesures de protecció del medi ambient, del sòl rústic o dels
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béns integrants del patrimoni històric, incloent les modificacions dels catàlegs de protecció
del patrimoni històric, dels plans d’ordenació dels recursos naturals i dels plans rectors d’ús
i de gestió", per la qual cosa, donat que amb la present modificació s’amplia l’àmbit de
protecció de la fitxa, es considera que concorr el supòsit esmentat de no subjecció al
procediment d'avaluació ambiental.

Atès que per part dels serveis tècnics municipals s’ha incorporat a la fitxa la prescripció
assenyalada a l’informe de 12 de juny de 2013 de la Direcció General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar, pel que fa a la afecció del que disposa la Llei de Costes a la zona
afectada  per la servitud de protecció.

Vists els informes municipals adjunts tècnic i jurídic, emesos el 30 de setembre de 2013  i el
21 d’octubre de 2013 respectivament.

De conformitat amb l’apartat 3 de l’article 7 bis de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures
urgents per a un desenvolupament territorial sostenible en les Illes Balears, amb relació a
l’apartat 5 c) d’aquest article, l’aprovació provisional determina per si sola la pròrroga de la
suspensió durant un any o fins a l’aprovació definitiva, de la tramitació i atorgament de tota
classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en l’àmbit corresponent a la
fitxa, si bé, segons l’apartat 10, aquest acord haurà de publicar-se en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i en un dels diaris de major difusió a l’illa.

Atès que la competència per acordar l’aprovació provisional correspon al Ple de
l’Ajuntament d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la majoria absoluta
del número legal de membre d’aquest segons l’article 47.2.ll) de la norma esmentada.

Per tot l’exposat anteriorment, i fent ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del
Decret de Batlia de 15 de juny de 2012 (BOIB núm. 104, de 07/07/2011), PROPÒS elevar a
la consideració del Ple de l’Ajuntament  el següent     A  C  O  R  D  :

Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Catàleg de Protecció de
Patrimoni Històric i Artístic de les Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal
d’Alcúdia, consistent en la Modificació de la fitxa AC41 “Sa Bassa Blanca”, adjunta amb el
present Acord.

Segon.- De conformitat amb l’apartat 3 de l’article 7 bis de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible en les Illes Balears, amb
relació a l’apartat 5 c) d’aquest article, l’aprovació provisional determina la pròrroga de la
suspensió durant un any o fins a l’aprovació definitiva, de la tramitació i atorgament de tota
classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en l’àmbit corresponent a la
fitxa. (finca “Sa Bassa Blanca” Polígon 3, parcel·la 267).

Tercer.- Remetre el present acord acompanyat de còpia de l’expedient a la Comissió
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca per a la seva
aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 132 del Reial decret 2159/1978, de 23 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament Urbanístic.

Quart.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris de
major difusió de l’Illa, d’acord amb allò que disposa l’apartat 10 de l’article 7 bis de la Llei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible
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en les Illes Balears, introduït per l’article 8 del Decret Legislatiu 5/2009, 27 novembre, de
mesures relatives al servei públic regular de viatjers per carretera de las Illes Balears y
determinades disposicions en matèria urbanística.

Cinquè.- Que es notifiqui a la Fundació Yannick i Ben Jakober.”

INTERVENCIONS:

No hi ha cap comentari

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat que representa el vot favorable de la majoria absoluta
legal, acorden aprovar la proposta d’acord del regidor d’Urbanisme abans descrita
amb els acords que hi són proposats.

3. Aprovació inicial de la modificació núm. 3 de les NNSS relativa a la introducció
d’un plànol d’altures del casc antic d’Alcúdia amb qualificació Urbanística CA-1.
Es presenta la proposta d’acord del regidor d’Urbanisme de dia 25 d’octubre de 2013, la
qual diu:

“El 9 de gener de 2003 (BOIB núm. 13, de 28.01.03) es va aprovar inicialment el Pla
especial de protecció i reforma interior (PEPRI) del casc antic i, el 26 de març de 2004
s’aprovà provisionalment. No obstant això, la incoació el 10 de desembre de 2004
(BOIB núm. 32, de 24.02.05) de l’expedient de declaració de la nova delimitació del
conjunt històrica d’Alcúdia i la seva aprovació el 6 de febrer de 2006 (BOIB núm. 36
d’11.03.06) va paralitzar aquesta tramitació amb la finalitat de l’adaptar-la al nou àmbit.

El Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 4 de febrer de 2010 va acordar
informar favorablement com a instruments urbanístics de protecció del conjunt històric i
el seu entorn, assimilables a un Pla especial de protecció, el contingut de les normes
subsidiàries i el catàleg de protecció de patrimoni històric i artístic d’Alcúdia aprovats
definitivament amb prescripcions l’1 de febrer de 2007 per acord de  la CIOTUPH.
Posteriorment en sessió de 30 d’octubre de 2009 l’esmentat Organisme va acordar
donar per complimentades les esmentades prescripcions, i aprovà definitivament amb
prescripcions la modificació puntual núm. 1 de les NNSS.

De la mateixa manera, el Ple del Consell de Mallorca  en sessió de dia 12 de juliol de
2012 va acordar informar favorablement el contingut de la modificació puntual núm. 2
de les NN SS com a instrument de protecció del conjunt històric i el seu entorn de
protecció assimilable a un pla especial de protecció.

Amb l’aplicació de la vigent normativa dins l’àmbit de la nova delimitació del conjunt
històric, l’altura màxima dels edificis del casc antic CA-1 ve regulada per l’altura
mitjana segons tram de carrer amb un màxim de nombre de plantes de B+2P,
ocasionant a vegades distorsions en les altures dels carrers, com es d’apreciar en
casos d’edificacions en cantonada, o en les que disposen d’altells entre plantes, que
no sempre compleixen amb l’altura mínima exigible per considerar-la habitable.
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Per això, amb l’objecte de donar més claredat i seguretat jurídica a l’atorgament de
llicències dins l’àmbit de la nova delimitació del conjunt històric amb qualificació
urbanística CA-1,  els serveis tècnics municipals han redactat la Modificació núm. 3 de
les normes subsidiàries del planejament municipal,  consistent en la introducció d’un
plànol d’altures del casc antic que regula el nombre i les altures màximes  d’acord als
paràmetres següents:

4,20 m. als edificis en PB,
7 m. als de PB+1P, i,
10 m. als de PB+2P
S’avança així un document que en un futur integrarà el PEPRI i que es necessari
disposar del mateix el més aviat possible atès que la aplicació de l’anterior norma té
una component dinàmica que ocasiona distorsions en las altures dels carrers.

Atès que de conformitat a la llei 11/2006, de 14 de setembre,  d’AIA i AAE, prèvia
tramitació de la fase de consulta a les administracions públiques afectades (Direcció
Insular de Cultura i Patrimoni i al Departament d’Urbanisme i Territori, ambdós del
Consell Insular de Mallorca), la Comissió Balear de Medi Ambient de les Illes
mitjançant ofici de 17 de setembre de 2013 presentat a l’Ajuntament el 30 de setembre
de 2013  (R.E. núm. 6805) ha determinat que, la modificació puntual núm. 3 de les
NNSS d’Alcúdia, es troba dins el supòsit que estableix l’Annex III, grup 1 apartat 4
lletra d) de la referida Llei 11/2006, i per tant no està subjecte al procediment
d’avaluació ambiental estratègica.

Vists els informes tècnic  i jurídic adjunts emesos respectivament el 16 d’octubre de
2013 per l’arquitecte municipal i el 22 d’octubre de 2013  pel secretari de l’Ajuntament
conjuntament amb la T.A.G. adscrita a l’àrea d’Urbanisme.

Atès que la competència per acordar l’aprovació inicial correspon al Ple de
l’Ajuntament d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del seu numero legal de membres segons l’article 47.2.ll) de la norma
esmentada.

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

A  C  O  R  D  :

Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual  núm. 3 de les Normes Subsidiàries
del planejament municipal consistent en la introducció d’un plànol que regula les
altures del casc antic amb qualificació urbanística CA-1 i, la modificació de la
normativa que afecta a l’apartat de “nombre de plantes “ de la fitxa 01 de l’annex II de
les NN SS.

Segon.- .- Sotmetre a informació pública l’acord de aprovació inicial de la Modificació
esmenada, així com l’expedient tramitat a l’efecte, durant un termini d’un mes,
mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de
major difusió de l’Illa, a la pàgina web municipal www.alcudia.net,  i en el Tauler
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d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que qualsevol persona que n’estigui interessada
pugui formular les al·legacions que estimi pertinents. Igualment, durant aquest termini,
l'expedient quedarà a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho a les
dependències municipals ubicades al C/ Major, 9 d’Alcúdia.

Tercer.-. Fer constar que, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 7 bis de la Llei
4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible en les Illes Balears, amb relació a seu apartat 5 a), aquesta aprovació inicial
determina la suspensió durant un any o fins a l’aprovació provisional, de la tramitació i
atorgament de tota classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en
l’àmbit del casc antic d’Alcúdia amb qualificació urbanística CA-1. Tot això, sense
perjudici que puguin atorgar-se les llicències basades en el règim urbanístic vigent
sempre que es respectin les determinacions del nou planejament en tràmit.

Quart.- Donar audiència d’aquest acord remetent la documentació aprovada a les
administracions públiques afectades.”

INTERVENCIONS:

Pren la paraula Martí Ferrer per explicar el motiu que s’hagi fet el plànol d’alçades, diu que
es volia resoldre el problema de les dissencions entre els tècnics municipals i els tècnics
dels particulars en la interpretació de la norma existent a l’hora de calcular les alçades
mitjanes del carrer. Agraeix la feina als tècnics perquè ha estat una feina complicada i
llarga.

El regidor Miquel Llompart intervé per explicar que comparteix l’anàlisi anterior del regidor
d’Urbanisme emperò que s’abstindran perquè tenen una sèrie de dubtes de què volen
parlar amb ell.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comisió Informativa de Planejament i
Urbanisme, per el vot favorable de la majoria absoluta legal ((13 vots a favor (8 PP + 4
PSOE + 1 Carme Garcia) i 4 abstencions (4 CxI)), acorden aprovar la proposta d’acord del
regidor d’Urbanisme abans esmentada amb els acords que hi són proposats.”

4. Donar compte de la Resolució de Batlia sobre l’aprovació del Marc
Pressupostari.
Es presenta la Resolució de Batlia núm. 1.309 de dia 25 de setembre de 2013, la
qual diu:

“APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera estableix, en la seva exposició de motius, que cada Administració Pública
haurà de  donar informació sobre las línees fonamentals dels seus Pressupostos, amb
l’objecte de donar compliment als requeriments de la normativa europea, especialment
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a les previsions contingudes a la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre
de 2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres.

La Llei Orgànica 2/2012 en el seu article 29 estableix :

Artículo 29. Marco presupuestario a medio plazo.

“1. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo
en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del
cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres
años y contendrán, entre otros parámetros:

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas
Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en
cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a
modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo
considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y
gastos.

3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de
Estabilidad.”

Finalment, l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual se desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu
article 6, l’obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini
en els que s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals.

En el  seu article 15 l’Ordre  recull les obligacions anuals de subministrament
d’informació:

“Con carácter anual se remitirá la siguiente información:

1. Antes del 1 de octubre de cada año:

a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los
estados financieros.
b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.
c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos
de las líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de
financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad, de la regla del gasto y del límite de deuda.”
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La remissió, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, s´ha d’efectuar per
mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte.

D’acord amb la normativa exposada:

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar, , el marc pressupostari a mig termini en el que se emmarcarà
l’elaboració dels Pressupostos anuals, recollint les línees fonamentals dels
Pressupostos per els exercicis següents.

SEGON.- Remetre, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, per mitjans
electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte.

TERCER.- Donar compte d’aquest Resolució al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, en la
primera sessió que es celebri.”
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Estimació Drets reconeguts nets.

Ingressos Any 2013
% taxa
variació
2014/2013

Any 2014
% taxa
variació
2015/2014

Any 2015
% taxa
variació
2016/2015

Any 2016

Ingressos
corrents 34.017.824,95 -3,27 32.904.134,57 0,21 32.974.631,35 0,18 33.035.384,74

Derivats de
l’evolució
tendencial (no
afectats per
modificacions
politiques)

31.421.249,163 4,72 32.904.134,57 0,21 32.974.631,35 0,18 33.035.384,74

Derivats de
modificacions
de polítiques
(*)

2.596.575,79 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mesura 1:
Pujades
tributàries,
supressió
d’exencions i
bonificacions
voluntàries

2.596.575,79 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ingressos de
capital 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivats de
l’evolució
tendencial (no
afectats per
modificacions
politiques)

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Derivats de
modificacions
de polítiques
(*)

0 0 0 0 0 0 0

Ingressos no
financers 34.017.824,95 -3,27 32.904.134,57 0,21 32.974.631,35 0,18 33.035.384,74

Derivats de
l’evolució
tendencial (no
afectats per
modificacions
politiques)

31.421.249,16 4,72 32.904.134,57 0,21 32.974.631,35 0,18 33.035.384,74

Derivats de
modificacions
de polítiques
(*)

2.596.575,79 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingressos
financers 0 0 0 0 0 0 0
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Derivats de
l’evolució
tendencial (no
afectats per
modificacions
politiques)

0 0 0 0 0 0 0

Derivats de
modificacions
de polítiques
(*)

0 0 0 0 0 0 0

Ingressos
totals 34.017.824,95 -3,27 32.904.134,57 0,21 32.974.631,35 0,18 33.035.384,74

Derivats de
l’evolució
tendencial (no
afectats per
modificacions
politiques)

31.421.249,16 4,72 32.904.134,57 0,21 32.974.631,35 0,18 33.035.384,74

Derivats de
modificacions
de polítiques
(*)

2.596.575,79 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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A) Detall
d’ingressos
corrents

Any 2013
% taxa
variació
2014/2013

Any 2014
% taxa
variació
2015/2014

Any 2015
% taxa
variació
2016/2015

Any 2016

Capítol1 i 2:
Impostos
directes i
indirectes

18.148.247,54 -5,11 17.221.168,20 0,31 17.274.256,25 0,25 17.317.426,82

Impost sobre
Bens
Immobles

14.638.573,58 0,14 14.658.900,00 0,20 14.688.900,00 0,20 14.718.900,00

Impost sobre
Activitats
Econòmiques

814.088,00 0,13 815.173,00 0,13 816.232,00 0,13 817.293,82

Impost sobre
Vehicles de
Tracció
Mecànica

805.146,67 -1,00 797.095,20 -1,00 789.124,25 -1,00 781.233,00

Impost sobre
Increment del
Valor dels
Terrenys de
Naturalesa
Urbana

912.410,20 -23,28 700.000,00 0,00 700.000,0 0,00 700.000,00

Impost sobre
Construccions
Instal·lacions i
Obres

978.029,09 -74,44 250.000,00 12,00 280.000,00 7,14 300.000,00
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Cessió
d’impostos de
l’Estat

0 0 0 0 0 0 0

Ingressos de
capítols 1 i 2
no inclosos
anteriorment

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Capítol 3.
Taxes, preus
públics i altres
ingressos.

9.229.089,82 -3,57 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00

Capítol 4.
Transferències
corrents.

4.916.850,50 2,55 5.042.092,91 0,00 5.042.092,91 0,00 5.042.092,91

Participació en
tributs de
l’Estat

3.233.395,53 12,37 3.633.395,33 0,00 3.633.395,53 0,00 3.633.395,53

Resta de
Transferències
corrents (resto
Cap.4)

1.683.454,97 -16,32 1.408.697,38 0,00 1.408.697,38 0,00 1.408.697,38

Capítol 5.
Ingressos
patrimonials

1.723.637,09 1,00 1.740.873,46 1,00 1.758.282,19 1,00 1.775.865,01

Total
Ingressos
corrents

34.017.824,95 -3,27 32.904.134,57 0,21 32.974.631,35 0,18 33.035.384,74
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B) Detall
d’ingressos
de capital

Any 2013
% taxa
variació
2014/2013

Any 2014
% taxa
variació
2015/2014

Any 2015
% taxa
variació
2016/2015

Any 2016

Capítol 6.
Alienació
d’inversions

0 0 0 0 0 0 0

Capítol 7.
Transferències
de capital

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
Ingressos de
Capital

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Detall
d’ingressos
financers

Any 2013
% taxa
variació
2014/2013

Any 2014
% taxa
variació
2015/2014

Any 2015
% taxa
variació
2016/2015

Any 2016

Capítol 8.
Ingressos per
actius
financers

0 0 0 0 0 0 0

Capítol 9.
Ingressos de 0 0 0 0 0 0 0
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passius
financers
Total
Ingressos
Financers

0 0 0 0 0 0 0

Estimació Obligacions reconegudes
netes.

Despeses Any 2013
% taxa
variació
2014/2013

Any 2014
% taxa
variació
2015/2014

Any 2015
% taxa
variació
2016/2015

Any 2016

Despeses corrents 24.709.145,56 3,23 25.507.398,00 1,74 25.950.621,00 2,00 26.469.440,00
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques) 24.709.145,56 3,23 25.507.398,00 1,74 25.950.621,00 2,0 26.469.440,00

Derivades de modificacions de
polítiques (*) 0 0 0 0 0 0 0

Despeses de capital 2.286.270,55 -31,20 1.572.997,67 4,48 1.643.505,58 0,35 1.649.237,74
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques) 2.286.270,55 -31,20 1.572.997,67 4,48 1.643.505,58 0,35 1.649.237,74

Derivades de modificacions de
polítiques (*) 0 0 0 0 0 0 0

Despeses no financeres 26.995.416,11 0,31 27.080.395,67 1,90 27.594.126,58 1,90 28.118.677,74
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques) 26.995.416,11 0,31 27.080.395,67 1,90 27.594.126,58 1,90 28.118.677,74
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Derivades de modificacions de
polítiques (*) 0 0 0 0 0 0 0

Despeses financeres 1.121.131,28 -59,58 453.133,27 -1,29 447.275,80 0,06 447.564,90
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques) 557.700,00 -18,75 453.133,27 -1,29 447.275,80 0,06 447.564,90

Derivades de modificacions de
polítiques (*) 563.431,28 -100,00 0 0 0 0 0

Despeses totals 28.116.547,39 -2,07 27.533.528,94 1,84 28.041.402,38 1,87 28.566.242,64
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques) 27.553.116,11 -0,07 27.533.528,94 1,84 28.041.402,38 1,87 28.566.242,64

Derivades de modificacions de
polítiques (*) 563.431,28 -100,00 0 0 0 0 0

A) Detall de despeses corrents Any 2013
% taxa
variació
2014/2013

Any 2014
% taxa
variació
2015/2014

Any 2015
% taxa
variació
2016/2015

Any 2016

Capítol 1. Despeses de personal 9.467.939,90 5,97 10.033.500,00 1,85 10.218.700,00 1,28 10.349.500,00

Capítol 2. Despeses corrents en bens i
serveis 14.466.280,14 1,56 14.692.000,00 1,77 14.952.500,00 2,39 15.310.000,00

Capítol 3. Despeses  financeres 42.242,76 5,10 44.398,00 -5,58 41.921,00 -4,73 39.940,00

Capítol 4. Transferències corrents 732.682,76 0,66 737.500,00 0,00 737.500,00 4,41 770.000,00
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Total  Despeses Corrents 24.709.145,56 3,23 25.507.398,00 1,74 25.950.621,00 2,00 26.469.440,00

B) Detall de despeses de capital Any 2013
% taxa
variació
2014/2013

Any 2014
% taxa
variació
2015/2014

Any 2015
% taxa
variació
2016/2015

Any 2016

Capítol 6. Inversions reals 2.118.471,55 -30,80 1.465.997,67 4,81 1.536.505,58 0,37 1.542.237,74
Capítol 7. Transferències de capital 167.799,00 -36.23 107.000,00 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
Total  Despeses  Capital 2.286.270,55 -31,20 1.572.997,67 4,48 1.643.505,58 0,35 1.649.237,74

C) Detall de despeses financeres Any 2013
% taxa
variació
2014/2013

Any 2014
% taxa
variació
2015/2014

Any 2015
% taxa
variació
2016/2015

Any 2016

Capítol 8. Actius financers 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Aportacions patrimonials 0 0 0 0 0 0 0
Altres despeses en actius financers 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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Capítol 9. Passius financers 1.121.311,28 -59,59 453.133,27 -1,29 447.275,80 0,06 447.564,90
Total  Despeses Financeres 1.121.311,28 -59,59 453.133,27 -1,29 447.275,80 0,06 447.564,90

Saldos i altres magnituds Any 2013
% taxa
variació
2014/2013

Any 2014
% taxa
variació
2015/2014

Any 2015
% taxa
variació
2016/2015

Any 2016

Saldo operacions corrents 9.308.679,39 7.396.736,57 7.024.010,35 6.565.944,74
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques) 6.712.103,60 7.396.736,57 7.024.010,35 6.565.944,74

Derivades de modificacions de polítiques (*) 2.596.575,79 0,00 0,00 0,00

Saldo operacions de capital -
2.286.270,55

-
1.572.997,67

-
1.643.505,58

-
1.649.237,74

Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques)

-
2.286.270,55

-
1.575.997,67

-
1.643.505,58

-
1.649.237,74

Derivades de modificacions de polítiques (*) 0 0 0 0
Saldo operacions no financeres 7.022.408,84 5.823.738,90 5.380.504,77 4.916.707,00
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques) 4.425.833,05 5.823.738,90 5.380.504,77 4.916.707,00

Derivades de modificacions de polítiques (*) 2.596.575,79 0,00 0,00 0,00

Saldo operacions financeres -
1.121.131,28 -453.133,27 -447.275,80 -447.564,90

Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques) -557.700,00 -453.133,27 -447.275,80 -447.564,90

Derivades de modificacions de polítiques (*) -563.431,28 0 0 0
Saldo operacions no financeres 7.022.408,84 5.823.738,90 5.380.504,77 4.916.707,00
(+/-) Ajustos per el càlcul de cap. o neces.
Financ. SEC95

-
3.029.662,44

-
3.029.662,44

-
3.029.662,44

-
3.029.662,44
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Capacitat o necessitat de finançament 3.992.746,46 2.794.076,46 2.350.842,33 1.887.044,56
Deute viu a 31/12 4.277.537,32 -10,59 3.824.404,05 -11,70 3.377.128,15 -13,25 2.929.563,25
A curt termini 453.133,27 -1,29 447.275,90 0,06 447.564,90 0,10 448.000,00
A llarg termini 3.824.404,05 -11,70 3.377.128,15 -13,25 2.929.563,25 -15,29 2.481.563,25
Rati Deute viu/Ingressos corrents 0,13 -7,69 0,12 -16,67 0,10 -10,00 0,09
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INTERVENCIONS:

El regidor Pere Malondra pren la paraula i explica que la gestió del 2011 i del 2012
de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alcúdia, hi va haver un superàvit de 7 milions
d’euros cada any, ha provocat que els tres anys següents siguin nefasts per al
municipi d’Alcúdia perquè s’hauran de fer uns pressuposts forçosament restrictius.
Ho atribueix a la manca de gestió, de previsió, de feina.

Continua explicant que a partir de la disposició estatal de dia 27 d’abril del 2012 es
disposava que els pressuposts dels anys següents depenien de la concreció de la
despesa de l’any vigent, com que hi va haver tot aquest superàvit, ara les despeses
en inversió han quedat compromeses. Els anys següents les despeses seran de 25
milions quan els ingressos seran de 31 o 32 milions. Si s’haguessin complert les
despeses previstes el 2012 l’Estat hauria deixat gastar a l’Ajuntament fins a 6
milions d’euros més. Posa l’exemple d’enguany que la previsió d’inversions era de
3,5 milions i s’ha hagut de reduir a 2,2 milions d’euros i li agradaria saber en quins
conceptes es reduirà.

Per contra els ingressos de l’IBI pugen injustament fins al 2015, a partir del 2016 es
manté aquest ingrés tot i que es podria fer una rebaixa cosa que necessita una
explicació.

Afirma concloent que tot i saber que els pressuposts posteriors depenien de la
concreció de la despesa d’aquell any es consentís que l’Ajuntament tengués tant de
superàvit, tenint present les moltes necessitats que té l’Ajuntament d’Alcúdia.
Afegeix que aquest marc pressupostari condemna l’Ajuntament d’Alcúdia a
l’antigestió.

Demana al regidor d’Hisenda si és vera que l’Ajuntament disposa de 12 milions
d’euros al banc.

El regidor d’Hisenda contesta afirmativament a la pregunta sobre els doblers. I
explica que el discurs que acabam de sentir és molt repetitiu.

La batlessa li demana que se cenyesqui al punt de l’ordre del dia i explica que
l’Ajuntament ha de complir la normativa europea que obliga la institució dins una
marc d’estabilitat pressupostària a comunicar abans de dia primer d’octubre les
línies d’actuació del pressupost de la corporació de l’any següent.

Torna prendre la paraula el regidor d’Hisenda per afirmar que vista que la batlessa
ho acaba d’explicar no té res a afegir.

Els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat se’n donen per assabentats
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5. Examen i aprovació de la modificació pressupostaria 15/2013 per crèdit
extraordinari finançat amb baixa.

Es presenta la proposta d’acord del regidor d’Hisenda i Administració de dia 29
d’octubre de 2013, la qual diu:

“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 de turisme Fina Linares.

Vist l’informe emès per la interventora en data de 29 d’octubre de 2013.

PROPÒS, A aquest plenari:

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostaria 15/2013 que
consta de les parts següents:

Crèdit extraordinari finançat amb baixa:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:

Org. A
desp. Eco. DESCRIPCIÓ AUGMENT

TU 432 479000SUBVENCIO FUNDACION HISPANIA. TROFEU CONDE
DE BARCELONA 12.000,00

TU 432 479001
SUBVENCIO PROFI BUSSINES CONSULTANTS.
CONCURS MISS TOURISM SPAIN 12.100,00

Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:

Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ DECREMENT
TU 432 226004ACTIVITATS TURISTIC-ESPORTIVES 12.000,00

TU 432 226023PUBLICITAT I PROPAGANDA TURISME 12.100,00

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.”

INTERVENCIONS:
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Pren la paraula el regidor Pere Malondra que exposa que no votaran a favor perquè es
fa una subvenció nominativa a un concurs de miss, i demana si aquesta subvenció es
mantindrà en anys posteriors.

La regidora Fina Linares contesta que inverteixen doblers en esdeveniments que
puguin promocionar el turisme d’Alcúdia, i atenent a tots els sectors. Els serveis
jurídics han recomanat el canvi tècnic de contracte a subvenció.

La batlessa conclou que en aquest cas només es discuteix la modificació de crèdit no
el fons de l’assumpte.

El regidor Miquel Llompart demana si hi ha qualque informe econòmic que ajudi a
saber si els doblers invertits són rendibles o no. El seu sentit de vot serà abstenció
perquè no tenen aquests elements de judici.

La regidora Linares explica que tenen valoracions de les diferents empreses
implicades i totes positives.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria nou vots a favor ((8 del grup municipal del partit popular + 1 de la
regidora Sra. Carme Garcia)i (4 vots en contra del grup municipals PSIB-
PSOE)  i (4 abstencions del Grup Municipal CxI.)), acorden aprovar la proposta
d’acord de la Batlia abans esmentada, amb els acords que hi són proposats.

6. Aprovar la despesa plurianual relativa a l’execució del projecte de
REFORMA I EMBELLIMENT JAUME II

Es presenta la proposta d’acord del regidor d’Hisenda i Administració de dia 30
d’octubre de 2013, la qual diu:

“En el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013 s’inclou entre les inversions a
realitzar la partida OP 151 621020 REFORMA I EMBELLIMENT JAUME II amb un crèdit
pressupostat de 310.000,00 euros.

Una vegada redactat el projecte resulta que el pressupost d'execució per contracta és de
309.708,81 €.

El termini d’execució és de 4 meses, d’acord amb l’informe del Sr. Juan Morado Xumet i
el pla d’execució és el següent:

Despesa 2013 45.157,30
Despesa 2014 264.551,51
Total despesa 309.708,81
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Per tot l’exposat i a la vista de l’informe emès per la interventora en data de 30 d’octubre
de 2013,

PROPÒS A AQUEST PLENARI:

Primer.- Aprovar la despesa plurianual relativa a l’execució del projecte de REFORMA I
EMBELLIMENT JAUME II, en els termes següents:

Despesa 2013 45.157,30

Despesa 2014 264.551,51

Total despesa 309.708,81

INTERVENCIONS:

El regidor Miquel Llompart explica que està d’acord en el projecte, que ja estava fet
a final de legislatura passada, també constata la falta d’agilitat a l’hora d’executar
l’obra per tal com enguany no s’ha pogut acomplir i se’n retarda part a l’any qui ve.

El regidor Pere Malondra coincideix en l’anàlisi anterior i demana per què està
publicat el projecte a la pàgina web des del 9 de setembre sense que hi hagi
tramitació.

La batlessa li lleva importància a aquests problemes de tramitació i afirma la
importància de l’obra dins l’any qui ve.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord del regidor
d’hisenda abans esmentada amb els acords que hi són proposats.

7. Aprovar la despesa plurianual relativa a l’execució del projecte de
ACONDICIONAMENT DEPENDÈNCIES POLICIA LOCAL.

Es presenta la proposta d’acord del regidor d’Hisenda de dia 31 d’octubre de 2013,
la qual diu:

“En el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013 s’inclou entre les inversions a
realitzar la partida OP 151 6220074 ACONDICIONAMENT DEPENDENCIES POLICIA
LOCAL amb un crèdit pressupostat de 130.000,00 euros.

Una vegada redactat el projecte resulta que el pressupost d'execució per contracta és de
129.977,50€.



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

25

El termini d’execució és de 4 meses, d’acord amb l’informe del Sr. Juan Morado Xumet i
el pla d’execució és el següent:

Despesa 2013 14.745,63
Despesa 2014 115.231,87
Total despesa 129.977,50

Per tot l’exposat i a la vista de l’informe emès per la interventora en data de 31 d’octubre
de 2013,

PROPÒS A AQUEST PLENARI:

Primer.- Aprovar la despesa plurianual relativa a l’execució del projecte de
ACONDICIONAMENT DEPENDENCIES POLICIA LOCAL, en els termes següents:

Despesa 2013 14.745,63

Despesa 2014 115.231,87

Total despesa 129.977,50

INTERVENCIONS:

El regidor Pere Malondra pren la paraula per afirmar que veu més greu el cas d’aquest
punt perquè inicialment s’havia de fer un edifici nou per a la policia local sobre el qual
hi va haver opinions diferents. Considera que es fan les coses tard i s’han de treure
per urgència. Acaba demanant per què tan tard i si ja s’ha deixat de banda la idea de
fer l’edifici nou.

La batlessa pren la paraula per explicar que la seva idea era començar a l’octubre
perquè en l’estiu és impossible fer-hi res, i que la importància està en el fet que l’obra
es començarà el 2013 i s’acabarà el 2014. I afegeix que aquestes circumstàncies es
reprodueixen, sigui qui sigui que governi, en moltes obres.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord del regidor
d’hisenda abans esmentada amb els acords que hi són proposats.

8. Escrit presentat per el Grup Municipal PSOE sobre designació del seu
representants i suplents a les comissions Informatives.

Es presenta dictamen i proposta d’acord de la Comissió Informativa de dia 4 de
novembre de 2013, la qual diu:

“Vist l’escrit  presentat per el Grup Municipal del PSIB-PSOE de data 2 d’octubre de
2013 (R.E. 7044 de data 7 d’octubre de 2013), en el que sol·liciten canvi relatiu al
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nomenament del seus representants titulars i suplents en les diferents comissions
informatives, els reunits per unanimitat acorden proposar al Ple:

Únic.- Modificar l’acord de Ple de data 12 de juliol de 2013 en el sentit següent:

 Nomenar el Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta suplent a la comissió Informativa
de Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica.

 Nomenar a la Sra. Guadalupe Alaminos García, suplent de la comissió
Informativa de Planejament i Urbanisme.

 Nomenar a la Sra. Sofia Fernández Roldán, suplent de la comissió Informativa
d’Assumptes Socio-culturals, Patrimoni i RRHH.

Per la qual cosa la composició de les comissions Informatives quedaran formades de
la següent manera:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLANEJAMENT I URBANISME

TITULARS SUPLENTS

President President
Martí Ferrer Totxo (PP) Gaspar Vera Mills  (PP)

Vocals Vocals
Mateu Salort Bonafé (PP) Àngela Amer Mir (PP)
Domingo Bonnín Daniel (CxI) Miquel A. Llompart Hernández (CxI)
Sofía Fernández Roldán (PSIB-PSOE) Guadalupe Alaminos García (PSIB-PSOE)

Regidora no adscrita
M. del Carme García Cerdà

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES SOCIO-CULTURALS, PATRIMONI I
RECURSOS HUMANS

TITULARS SUPLENTS

President President
Àngela Amer Mir (PP) Laura Serra Martín  (PP)

Vocals Vocals
Gaspar Vera Mills (PP) Mateu Salort Bonafé (PP)
Miquel A. Llompart Hernández (CxI) Domingo Bonnín Daniel (CxI)
Pere J. Malondra Sánchez (PSIB-PSOE) Sofia Fernández Roldán (PSIB-PSOE)

Regidora no adscrita
M. del Carme García Cerdà
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I PROMOCIÓ
ECONÒMICA

TITULARS SUPLENTS

President President
Laura Serra Martín (PP) Martí Ferrer Totxo (PP)

Vocals Vocals
Àngela Amer Mir (PP) Gaspar Vera Mills (PP)
Beatriz Oneto Carmona (CxI) Domingo Bonnín Daniel (CxI)
Guadalupe Alaminos García (PSIB-PSOE) Joan Gaspar Vallori Guayta (PSIB-PSOE)

Regidora no adscrita
M. del Carme García Cerdà

INTERVENCIONS:

No hi ha intervencions.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per majoria amb nou vots a favor (4 del Grup Municipal PSIB-PSOE + 4
del Grup Municipal CxI + 1 del Sr. Martí Ferrer del Grup Municipal PP), i vuit
abstencions (7 del Grup Municipal PP + 1 de la Sra. Carme Garcia) acorden
aprovar el dictamen de la Comissió Informativa abans esmentada amb els acords
que hi són proposats.

9. Escrit presentat per el Grup PSOE sobre canvi de representant del seu
Grup al Consell Escolar Municipal.

Es presenta dictamen i proposta d’acord de la Comissió Informativa de dia 4 de
novembre de 2013, la qual diu:

“Vist l’escrit  presentat per el Grup Municipal del PSIB-PSOE de data 2 d’octubre de
2013 (R.E. 7045 de data 7 d’octubre de 2013), en el que sol·liciten canvi relatiu al
nomenament del seu representant en el Consell Escolar Municipal, reunits per
unanimitat acorden proposar al Ple:

Únic.- Modificar l’acord de Ple de data 12 de juliol de 2013 en el sentit següent:

 Nomenar el Sr. Pere Josep Malondra Sánchez com a titular, representant del
Grup Municipal del PSIB-PSOE, al Consell Escolar Municipal.
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 Nomenar el Sr.Joan Gaspar Vallori Guayta com a suplent, representant del
Grup Municipal del PSIB-PSOE, al Consell Escolar Municipal.”

INTERVENCIONS:

No es produeixen intervencions.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per majoria
((8 vots a favor dels grups 4 PSOE + 4 CxI, i 9 abstencions 8 del Grup PP + 1 de
Carme Garcia)) acorden aprovar el dictamen de la Comissió Informativa abans
esmentada amb els acords que hi són proposats.

10. Ratificació decret sobre convocatòria d’ajuts a Estudiants Universitaris
d’Alcúdia curs 2013/2014.

Es presenta la Resolució de Batlia núm. 1.505 de data 30 d’octubre de 2013, la qual
diu:

“L'Ajuntament d'Alcúdia mitjançant l'Àrea de Participació Ciutadana dins la tasca que
desenvolupa el Centre Universitari d'Alcúdia i per tal de fomentar els estudis superiors
dins el municipi d’Alcúdia, convoca una línia d’AJUTS PER A ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS que realitzin els seus estudis de diplomatura, llicenciatura o estudis
de grau a qualsevol universitat pública de l'Estat espanyol o dins la Unió Europea (UE)
per al curs 2013/2014.

En virtut de lo que s’ha exposat

RESOLC

1. Aprovar les bases i els annexes corresponents de la convocatòria per a
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS que realitzin els seus estudis de diplomatura,
llicenciatura o estudis de grau a qualsevol universitat pública de l'Estat
espanyol o dins la Unió Europea (UE) per al curs 2013/2014, les quals
s’adjunten a aquest document.

2. Donar compte d’aquesta resolució al plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia.”

INTERVENCIONS:

La Sra. Batlessa manifesta que els pròxims punts fins el núm. 15, que tenien
per objecte ratificar els decrets aprovant les convocatòries i bases de
subvencions, demanant la seva ratificació conjunta sense perjudici de les



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

29

intervencions que en alguns dels punts  poguessin realitzar els regidors, es
proposa i es acceptada per unanimitat.

VOTACIÓ:

Els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar i aprovar la resolució abans esmentada.

11. Ratificació decret sobre convocatòria d’ajuts a Estudiants d’Alcúdia,
beneficiaris del programa Socrates/Erasmus 2013.

Es presenta la Resolució de Batlia núm. 1.503 de data 30 d’octubre de 2013, la qual
diu:

“L’Ajuntament d'Alcúdia mitjançant l'Àrea de Participació Ciutadana i emmarcada dins
la tasca que desenvolupa el Centre Universitari d'Alcúdia orientada al foment d’estudis
superiors, convoca 5 ajuts amb dotació econòmica per a ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA BENEFICIARIS D’UNA BECA ERASMUS realitzada
entre l’1 d’octubre de 2012 i l’1 d’octubre de 2013.

En virtut de lo que s’ha exposat

RESOLC

1. Aprovar les bases i els annexes corresponents de la convocatòria per a
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA BENEFICIARIS D’UNA BECA
ERASMUS realitzada entre l’1 d’octubre de 2012 i l’1 d’octubre de 2013, les
quals s’adjunten a aquest document.

2. Donar compte al plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia.”

INTERVENCIONS:

El regidor Joan Gaspar Vallori, pren la paraula i fa una intervenció que
inclou aquest punt 11 de l’ordre del dia sobre el qual defensa que en les
beques de l’any qui ve s’hi inclogui el programa Sèneca i que sobre les
beques Erasmus, atès que per a l’any qui ve el Partit Popular fa canvis
legislatius que suposaran que hi hagi persones que perdin aquesta beca,
proposa que es tengui en compte i s’ampliï la quantia i el nombre de beques
que ofereix l’Ajuntament.
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Sobre els punts de l’ordre del dia 10 i 12 dóna la benvinguda del Partit
Popular al seny i diu que votaran amb molt de gust a favor perquè considera
que les bases actuals són molt més justes que en altres ocasions, inclouen
el requisit econòmic, i estableixen l’objectiu que les persones que tenguin
menys recursos puguin estudiar, és una ajuda a l’estudi i no un premi.

A més considera que les beques han sortit 2 mesos tard i amb la tramitació
fàcilment es perdrà tot el trimestre i no hauran cobrat. Demana que els
becats tenguin la beca com més aviat millor.

La batlessa agraeix l’oportació i afirma que miraran de tenir en compte el
cas del programa Sèneca.

VOTACIÓ:
Els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar i aprovar la resolució abans esmentada.

12. Ratificació decret sobre convocatòria d’ajuts a Estudiants de cicles
formatius de grau mitjà, grau superior i batxillerat per al curs 2013/14.

Es presenta la Resolució de Batlia núm. 1.504 de data 30 d’octubre de 2013, la qual
diu:

“L'Ajuntament d'Alcúdia mitjançant l'Àrea de Participació Ciutadana dins la tasca que
desenvolupa el Centre Universitari d'Alcúdia, i per tal de fomentar els estudis de cicles
formatius i de batxillerat dins el municipi d’Alcúdia, convoca una línia d’AJUTS PER A
DESPESES DE MOBILITAT per a ESTUDIANTS QUE CURSIN CICLES FORMATIUS
DE GRAU MITJA, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT i  que no es puguin realitzar
dins el municipi d’Alcúdia durant el curs 2013/2014.

En virtut de lo que s’ha exposat

RESOLC

3. Aprovar les bases i els annexes corresponents de la convocatòria per a
ESTUDIANTS QUE CURSIN CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA, GRAU
SUPERIOR I BATXILLERAT i  que no es puguin realitzar dins el municipi
d’Alcúdia durant el curs 2013/2014, les quals s’adjunten a aquest document.



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

31

4. Donar compte al plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia.”

INTERVENCIONS:

No es produeixen intervencions.

VOTACIÓ:

Els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar i aprovar la resolució abans esmentada.

13. Ratificació de la resolució núm. 892 per la qual s’aproven les bases
reguladores de la convocatòria de subvencions destinades al foment del
teatre escolar 2013.

Es presenta la Resolució de Batlia núm. 892 de data 21 de juny de 2013, la qual diu:

“Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria de
subvencions destinades al Foment del Teatre Escolar exercici 2013

Fets

1. Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment
de determinats programes d’interès general i, fins i tot, un procediment de
col·laboració entre l’Administració Pública i els particulars per a la gestió d’activitats
d’interès públic.

2. En aquest sentit l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia convoca aquestes
bases reguladores de subvencions destinades  al Foment dels cursos i tallers de
Teatre escolar duts a terme en els centres escolars d’Alcúdia per les Associacions
de Pares i Mares (APIMAS), i estableix el procediment que ha de regular les
subvencions abans esmentades.

3. Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, concurrència i
objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats i
d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Fonaments de dret

1. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2013, aprovat
definitivament dia 7 de març de 2013, en el què figura la partida pressupostària CU
334 489001 amb una dotació de 5400,00 €.

2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Per tot això, dict la següent
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Resolució

1. Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions destinades al Foment del
Teatre Escolar duts a terme en els Centres Escolars d’Alcúdia per les
Associació de Pares i Mares, tant en horari lectiu com extraescolar, que
s’adjunten amb la present Resolució.

2. Procedir a la convocatòria del procediment per a la presentació de sol·licituds
relatives a les presents subvencions amb subjecció a les presents bases.

3. Exposar aquesta Resolució al tauló d’anuncis de l’Ajuntament per tal que es
puguin presentar les sol·licituds entre dia 21 de juny i dia 15 de juliol de 2013
(ambdós inclosos).

4. Notificar aquesta resolució a les entitats interessades.”

INTERVENCIONS:

No es produeixen intervencions.

VOTACIÓ:

Els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar i aprovar la resolució abans esmentada.

14. Ratificació de la resolució núm. 1366 per la qual s’aproven les Bases que
regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text per al curs
2013-2014.

Es presenta la Resolució de Batlia núm. 1.366 de data 4 d’octubre de 2013, la qual
diu:

“Resolució per la qual s’aproven les bases que regulen la concessió d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text per al curs 2013/2014

Fets

4. L’Ajuntament d’Alcúdia convoca ajuts per a l’adquisició de llibres de text pel curs 2013-
2014 per a alumnes de qualsevol curs d’ensenyament obligatori, Educació Primària i
Educació Secundària (ESO, PQPI), empadronats a Alcúdia amb una antiguitat efectiva
i continuada de tres mesos anteriors a la sol·licitud i escolaritzats en els centres
escolars ubicats en el municipi.
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5. Aquests ajuts tenen la finalitat de donar suport econòmic a la despesa que suposa
l’adquisició de llibres de text a les famílies del municipi d’Alcúdia i està destinada a la
compra de llibres de caràcter obligatori per a l’alumne que cursa estudis.

6. En aquest sentit l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia convoca aquestes bases
que regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text per al curs
2013/2014, i estableix el procediment que ha de regular els ajuts abans esmentats.

7. Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, concurrència i
objectivitat, i també pels d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats i d’eficiència
en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Fonaments de dret

3. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2013, aprovat definitivament
dia 7 de març de 2013 en què figura la partida pressupostària EN 324 481001 Beques
per a llibres de text amb un import de 15.000 euros.

4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, dict la següent

Resolució

5. Aprovar les Bases, que regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text
per al curs 2013/2014 per a alumnes de qualsevol curs d’ensenyament obligatori,
Educació Primària i Educació Secundària (ESO, PQPI), empadronats a Alcúdia amb
una antiguitat efectiva i continuada de tres mesos anteriors a la sol·licitud i escolaritzats
en els centres escolars ubicats en el municipi, que s’adjunten amb la present
Resolució.

6. Iniciar la convocatòria del procediment de presentació de sol·licituds relatives als ajuts
per a l’adquisició de llibres de text, d’acord amb les  bases que s’adjunten.

7. Exposar aquesta Resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per tal que es puguin
presentar les sol·licituds entre dia 7 i dia 18 d’octubre de 2013 (ambdós inclosos).

8. Sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament.”

INTERVENCIONS:

No es produeixen intervencions.

VOTACIÓ:

Els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar i aprovar la resolució abans esmentada.
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15. Ratificació de la resolució núm. 813 per la qual s’aproven les bases
reguladores de subvencions de programes de suport a l’ensenyament
obligatori duts a terme en els centres escolars d’Alcúdia.

Es presenta la Resolució de Batlia núm. 813 de data 7 de juny de 2013, la qual diu:
“Resolució  per la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria de

subvencions de programes de suport a l’ensenyament obligatori duts a
terme en els centres escolars d’Alcúdia

Fets

8. Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment
de determinats programes d’interès general i, fins i tot, un procediment de
col·laboració entre l’Administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats
d’interès públic.

9. En aquest sentit l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant les bases
reguladores de subvencions de programes de suport a l’ensenyament obligatori
duts a terme en els centres escolars d’Alcúdia, estableix el procediment que ha de
regular les subvencions abans esmentades.

10. Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, concurrència i
objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats i
d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Fonaments de dret

5. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2013, aprovat
definitivament dia 7 de març de 2013, en el què figura la partida pressupostària EN
321 489000 Aportacions als Centres Escolars, amb una dotació econòmica de
28.300,00€.

6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Per tot això, dict la següent

Resolució

9. Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions de Programes de suport a
l’ensenyament obligatori duts a terme en els Centres Escolars d’Alcúdia, que
s’adjunten amb la present Resolució.

10. Procedir a la convocatòria del procediment per a la presentació de sol·licituds
relatives a les presents subvencions amb subjecció a les presents bases.

11. Exposar aquesta Resolució al tauló d’anuncis de l’Ajuntament per tal que es
puguin presentar les sol·licituds entre dia 7 i dia 28 de juny (ambdós inclosos).
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12. Notificar aquesta resolució a les entitats interessades.”

INTERVENCIONS:

No es produeixen intervencions.

VOTACIÓ:

Els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar i aprovar la resolució abans esmentada.

16. Aprovació proposta d’adhesió al conveni marc entre l’administració
general de l’estat i l’administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al desenvolupament d’una xarxa d’oficines integrades d’atenció al
ciutadà en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Es presenta la proposta d’acord del Regidor i primer Tinent-batle de dia 29
d’octubre de 2013, la qual diu:

“PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE L’ESTAT I L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE
LES ILLES BALEARS PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA XARXA D’OFICINES
INTEGRADES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES
BALEARS.

EXPOSICIÓ:

L’Administració té la responsabilitat de millorar l’atenció al ciutadà. A dia d’avui, la
ciutadania necessita moltes vegades presentar documentació per a molts de
procediments administratius davant les institucions públiques. És un fet que
l’existència de diferents administracions d’àmbit estatal, autonòmic, insular i local, amb
una concurrència multilateral en molts de casos, obligui al ciutadà al tràmit de
qualsevol sol·licitud entre diferents administracions amb una despesa de temps i
dedicació personal addicional. Sovint es té la percepció que l’Administració en lloc de
facilitar la gestió ens la complica. Per tant, les iniciatives i actuacions que millorin
l’agilització i facilitació de la tramitació administrativa, redundarà en una millora de
l’atenció de la ciutadana.

En aquest sentit, la Resolució de 7 de gener de 2008, per la qual es publica el Conveni
marc entre l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la CAIB per al
desenvolupament d’una Xarxa d’Oficines Integrades d’Atenció al Ciutadà, pretén
precisament resoldre en part aquesta situació. El dit conveni preveu que els ciutadans
puguin tramitar la documentació administrativa a través d’una única finestra, que en
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aquets cas, és la més propera i avinent, és a dir, la municipal. Amb aquest conveni es
facilita el tràmit administratiu, ja que, a través dels canals d’atenció al ciutadà del propi
Ajuntament, podran presentar de forma centralitzada la documentació dirigida a
qualsevol òrgan de l’Administració General de l’Estat o de l’Administració de la nostra
comunitat autònoma, incloses les entitats de dret públic vinculades, independentment
de la seva ubicació territorial.

Segons dades actuals, a més dels tres consells illencs, un total de 51 ajuntaments de
les Balears ja hi estan adherits, i possibilita que els seus ciutadans gaudeixin d’aquest
servei.

En conseqüència, l’Àrea de Participació Ciutadana en la tasca que se li encomana de
modernització administrativa, millora de la qualitat municipal i atenció a la ciutadania,
proposa al plenari la seva discussió, i si escau, l’aprovació següent:

Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni marc entre l’Administració General de l’Estat i
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a desenvolupament
d’una Xarxa d’Oficines Integrades d’atenció al ciutadà, en la categoria inicial “d’oficina
de contacte”: consisteix en recepció, registre i tramesa de sol·licituds, escrits i
comunicacions que dirigeixi el ciutadà a l’Administració pública d’acord amb les
especificacions i protocol d’adhesió que s’hi preveu.

Segon.- Donar trasllat del present acord als òrgans pertinents perquè es faci el
seguiment del seu tràmit.”

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el regidor Joan Gonález, explica que aquest punt es refereix a
allò que abans es deia la “finestra única”, consisteix que qualsevol ciutadà
d’Alcúdia podrà entregar a l’Ajuntament documents adreçats a la Comunitat
Autònoma o a l’Administració de l’Estat. I a l’inrevés si qualcú està fora
d’Alcúdia a través d’aquestes mateixes administracions ho podrà trametre a
l’Ajuntament.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord del regidor i primer
Tinent-batle, abans esmentada amb els acords que hi són proposats.

17. Aprovació proposta d’adhesió al conveni de col·laboració en matèria
d’interoperabilitat telemàtica entre les Administracions Públiques de l’àmbit
territorial de les Illes Balears.

Es presenta la proposta d’acord del Regidor primer Tinent-batle Sr. González de dia
29 d’octubre de 2013, la qual diu:
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“PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA
D’INTEROPERABILITAT TELEMÀTICA ENTRE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS.

EXPOSICIÓ:

L’Àrea de Participació Ciutadana en estreta col·laboració amb el Departament
d’Informàtica de l’Ajuntament d’Alcúdia té l’objectiu de seguir treballant
progressivament en la millora dels serveis ciutadans, la simplificació i modernització
administrativa del nostre Ajuntament. El Conveni de col·laboració en matèria
d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de
les Illes Balears fixa el marc de col·laboració per fer efectius serveis d’interoperabilitat
telemàtica entre l’Administració general de l’Estat, l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dels consell insulars i l’Ajuntament de Palma, i també
de les entitats que puguin adherir-se en un futur. En el present conveni s’entén per
servei d’interoperabilitat qualsevol mecanisme que permeti a les administracions
compartir dades i intercanviar informació telemàtica mitjançant plataformes digitals.

L’objectiu final del present conveni és que una vegada regulats els diferents processos
administratius segons un Catàleg de procediments que l’Ajuntament d’Alcúdia
determinarà al seu moment, els ciutadans, entitats o empreses que es relacionin amb
l’Ajuntament no hagin de presentar un ample ventall de documents que ja estan en
mans de l’Administració.

En conseqüència, l’Àrea de Participació Ciutadana en la tasca que se li encomana de
modernització administrativa, millora de la qualitat municipal i atenció a la ciutadania,
proposa al plenari la seva discussió, i si escau l’aprovació següent:

Primer.- Aprovar sol·licitar l’adhesió al Conveni de col·laboració en matèria
d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de
les Illes Balears.

Segon.- Nomenar el regidor delegat Sr. Juan Luis Gonzalez Gomila, com a
interlocutora de l’entitat davant la comissió de seguiment del Conveni esmentat, o si
s’escau,en qui delegui.

Tercer.- Donar trasllat del present acord als òrgans pertinents perquè es faci el
seguiment del seu tràmit.

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el regidor Joan González per explicar que la idea del conveni
és evitar que el ciutadà hagi de presentar la documentació que ja està en mans
de l’Administració, per això únicament s’haurà d’autoritzar l’Ajuntament perquè
la pugui demanar a l’Administració on estigui depositada.

VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord del regidor i primer
Tinent-batle, abans esmentada amb els acords que hi són proposats.

18. Aprovació proposta d’acord sobre concessió de la compatibilitat
d’activitats a favor de la Sra. Àngela Alemany Vives.

Es presenta la proposta d’acord de la Regidora de Recursos Humans de dia 4
d’octubre de 2013, la qual diu:

“Vist l’informe emès pel secretari de la corporació en relació a la instància de data 27
de setembre de 2013 (R.E. núm. 6754) presentada per Àngela Alemany Vives en la
qual es sol·licita la compatibilitat per  exercir l’activitat de professora d’idiomes en
règim de  treballador per compte aliena,

Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent

ACORD

Primer.- Declarar formalment la compatibilitat entre el lloc de feina que ostenta
la Sra. Àngela Alemany Vives com a professora de català d’aquest ajuntament i
l’activitat de professora d’idiomes que realitzi fora de  la jornada laboral de
l’ajuntament amb l’empresa Antonio Oliver Ensenyat, donat que l’esmentada
ocupació no provoca detriment en la seva dedicació com a treballadora de la
corporació.

Segon.- Notificar aquest acord a la interessada amb oferiment dels recursos
que hi pugui interposar.”

INTERVENCIONS:

No hi ha intervencions.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord de la regidora de
Recursos Humans abans esmentada amb els acords que hi són proposats.

19. Aprovació proposta sobre fixament de les dues festes locals per a 2014.

Es presenta la proposta d’acord de la Batlia de dia 17 d’octubre de 2013, la qual
diu:

“PROPOSTA DE BATLIA

Assumpte: fixament de les dues festes locals per a 2014.
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Vist l’escrit tramés per la Conselleria d’Economia i Competitivitat Direcció General de
Treball i Salut Laboral del Govern de les Illes Balears, de data 14 d’octubre de 2013
(Registre d’entrada de data 17 d’octubre de 2013), en la qual se sol·licita el fixament
per part d’aquest Ajuntament de les dues festes locals corresponents a l’any 2014.

Vist que el termini per determinar aquestes festes locals acaba el proper dia 15 de
novembre de 2013, és per això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels
següents

ACORDS

1r.- Fixar com a festes locals del municipi d’Alcúdia per l’any 2014 el dia de la Mare de
Déu de la Victòria (2 de juliol) i el dia de Sant Jaume (25 de juliol).

2n.- Traslladar el present acord a la Conselleria d’Economia i Competitivitat Direcció
General de Treball i Salut Laboral del Govern de les Illes Balears als efectes oportuns.”

INTERVENCIONS:

No hi ha comentaris.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord de Batlia abans
esmentada amb els acords que ho són proposats.

20. Aprovació conveni de col·laboració per a la recollida de roba usada en el
terme Municipal d’Alcúdia.

Es presenta la proposta d’acord de batlia de dia 30 d’octubre de 2013, la qual diu:

“PROPOSTA D’ACORD

Vista la proposta i projecte de conveni de col.laboració presentat per part de la
Fundació Deixalles, que fa referència a la ubicació de 7 contenidors de recollida
de roba repartits al terme municipal d’Alcúdia.

Considerant l’interès públic per aquest municipi l’aprovació de la
proposta de conveni de col.laboració per a la recollida de roba usada en el
terme municipal d’Alcúdia amb la Fundació Deixalles.

Examinada la documentació obrant a l’expedient i realitzada la tramitació
corresponent, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD
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PRIMER. Aprovar la proposta i projecte de conveni de col·laboració
entre aquest ajuntament i la Fundació Deixalles, amb el següent contingut:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE ROBA
USADA EN EL TERME MUNICIPAL D’ALCÚDIA

Alcudia, a 28 d’octubre de 2013

REUNITS

La Sra Coloma Terrasa Ventayol, amb DNI 42987249-L, en
representació de l’Ajuntament d’Alcudia, amb CIF P-07003009.

Francesca Maria Martí Llodrà, amb DNI 78206877-T, en representació
de la Fundació Deixalles, domiciliada al carrer de Son Gibert, 8-A, CP 07008,
de Palma de Mallorca, i amb CIF G07255953.

Ambdós parts, reconeixent-se mútuament i tenint la capacitat d'obrar i
legitimació prou en qualitat en què actuen, lliure i espontàniament

EXPOSEN

1.- Que l’Ajuntament d’Alcúdia i la Fundació Deixalles coincideixen en
l’interès comú en el desenvolupament, a tots els nivells, de la societat en que
estan immersos i en especial a l’àmbit del benestar i de la prevenció i promoció
social, així com en l’interès de reduir el residus, i en el seu aprofitament, en la
reutilització i el reciclatge.

2.- Que l'Ajuntament d’Alcúdia està interessat en la ubicació de 7
contenidors de roba en el seu municipi.

3.- Que la Fundació Deixalles empra la recollida, selecció i adequació
dels residus com a mitjà per afavorir la inserció social i laboral de persones en
situació o risc d’exclusió. Totes aquestes persones són derivades pels serveis
socials dels ajuntaments, amb un pla de feina i seguiment individualitzat que es
van desenvolupant en els Tallers d’Inserció de la Fundació.

4.- La Fundació Deixalles disposa de mitjans humans, materials i
experiència necessària per realitzar el servei de recollida de roba usada i la
seva manipulació per a la seva reutilització o reciclatge.

5.- Que la Fundació Deixalles està certificada segons la norma ISO
9001.
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Per tant, interessades ambdues parts en formalitzar aquest conveni
segons les següents:

CLÀUSULES DEL CONVENI

PRIMER.- .- L'Ajuntament  es compromet a:
Fomentar i difondre el servei de recollida de roba usada entre els ciutadans

del terme municipal d’Alcúdia mitjançant la pàgina web oficial.

SEGON.- La Fundació Deixalles es compromet a:
Ubicar els set contenidors de roba al municipi, propietat de  la Fundació

Deixalles, a les següents direccions:
a) Plaça de toros.
b) Plaça Jaume II
c) Aparcament Teodoro Canet
d) Estacionament Poliesportiu
e) Corral den Bennassar
f) Bodega Sol (Bonaire)
g) C/ Cranc (Alcanada)

Respectar els horaris i condicions municipals per a l'arreplegada de roba.
Complir les normes vigents en quant a seguretat i salut dels treballadors.
Revertir un percentatge del seu benefici empresarial a projectes socials i

informar a l'ajuntament sobre això.
Disposar d'una pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil.

TERCER.- La Fundació Deixalles planificarà la recollida de roba i
complement dels contenidors del municipi d’Alcúdia. Així mateix mantindrà els
contenidors en perfectes condicions de neteja i ús.

QUART.- El present conveni tindrà una duració anual, prorrogable
automàticament per períodes anuals llevat que alguna de les parts manifesti a
l'altra de forma fefaent la seva intenció de donar-ho per resolt amb una
antelació mínima de 2 mesos.

CINQUÈ.- El present Conveni es resoldrà per alguna de les causes
següents:

Per manifest incompliment de les obligacions per alguna de les parts.
Per mutu acord de les parts entrevinents
Per qualsevol altres causes de resolució establides en la legislació vigent.

Ambdós parts ratificant-se en allò que s'ha exposat ho firmen per
duplicat en data al principi indicada.”

SEGON.- Facultar a la Sra. Batlessa perquè adopti quantes disposicions
i resolucions estimi oportunes pel bon funcionament i correcte
desenvolupament del conveni, així com per a l’execució del present acord i
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signatura en nom i representació d’aquest ajuntament del conveni abans
descrit.

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.”

INTERVENCIONS:

La regidora Carme Garcia pren la paraula per explicar que s’ha triat la Fundació
Deixalles, encara que tenien propostes d’altres empreses, perquè la Fundació i
l’Ajuntament ja col·laboren en la reinserció laboral i en el programa de persones
en risc d’exclusió social.

El regidor Miquel Llompart demana que es farà amb els contenidors que hi
havia, i en alguns casos encara hi ha, d’una altra empresa.

La regidora de Benestar Social contesta sobre aquests contenidors que estan
situats en espais privats i si no tenen llicència per fer aquesta activitat es
retiraran, per tant tots els que sigui possible.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord de Batlia abans
esmentada amb els acords que hi són proposats.

21. Adhesió al manifest sobre declaració institucional del Parlament de les
Illes Balears amb motiu del 40è aniversari de la creació del front Polisario
aprovada per unanimitat el dia 1 d’octubre de 2013.

Es presenta dictamen de la Comissió Informativa i proposta d’acord, la qual diu:

“Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu del 40è
aniversari de la creació del Front Polisario, aprovada per unanimitat el dia 1
d’octubre de 2013

Commemoració del 40è aniversari de la creació del Front Polisario

L’any 2013 es commemora el 40è aniversari de la creació, l’any 1973, del Front
Polisario que es va constituir per aconseguir la independència nacional del Sàhara a
través d’una descolonització d’Espanya.
El conflicte del Sàhara continua sense resoldre’s i continua sent, al conjunt del
continent africà, l’única ex colònia que no ha passat per un procés de descolonització
que la dugués a l’exercici de la sobirania.

El Parlament de les Illes Balears, quan ja fa més de 36 anys que el poble sahrauí
espera de la comunitat internacional una solució justa i pacífica a la situació sense
sortida a què la història l’ha portat, conscient de la responsabilitat històrica, legal i
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política que l'estat espanyol té amb la situació al Sàhara Occidental i de cara a
promoure i reforçar l'amistat amb el poble sahrauí:

Primer. Manifesta el seu suport al dret del poble saharià a l’autodeterminació en el
marc de recerca de solucions pacífiques al conflicte en els termes establerts a la Carta
de les Nacions Unides, tal com reconeixen de manera permanent des de fa dècades
les Nacions Unides, la Unió Europea i el conjunt de la comunitat internacional, amb
totes les garanties de llibertat, seguretat i transparència.

Segon. Insta el Govern de l’Estat a promoure totes les iniciatives polítiques
necessàries dirigides a facilitar el dret legítim del poble sahrauí a la seva
autodeterminació.

Tercer. Reitera la seva denúncia de la greu situació de violacions dels drets humans
que es viu al Sàhara ocupat i expressa el seu convenciment que el conflicte no té una
altra solució que la plena aplicació de la legalitat internacional.

Quart. Sol·licita al Govern de l’estat espanyol que atorgui un estatus diplomàtic a la
representació del Front Polisario com a legítim representant del poble sahrauí, així
reconegut per l’ONU.

Cinquè. Demana al Govern de l’estat espanyol que promogui en el Consell de
Seguretat de l’ONU, la incorporació en el manament de la MINURSO de competències
en matèria de drets humans al Sàhara.

I sisè. Insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat que intensifiqui i
ampliï, en la mesura de les seves possibilitats, la cooperació humanitària amb el poble
sahrauí atesa la crisi alimentària que actualment pateixen els campaments de
Tindouf.”

Desprès d’unes breus explicacions, els membres de la Comissió per unanimitat
proposar al Ple l’adopció del següent acord:

L’Ajuntament d’Alcúdia s’adhereix integrament a la declaració institucional del
Parlament de les Illes Balears amb motiu del 40è aniversari de la creació del Front
Polisario aprovada per unanimitat el dia 1 d’octubre de 2013.”

INTERVENCIONS:

No hi ha intervencions especifiques.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord de la Comissió
Informativa abans esmentada amb els acords que hi són proposats.

22. Moció que presenta el Grup Municipal Convergència per les Illes del
Municipi d’Alcúdia a favor d’uns pressuposts generals de l’estat per 2014 just
per Balears.
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Es presenta la moció del Grup Municipal Convergència per les Illes (CxI), de data
10 d’octubre de 2013, la qual diu:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PER LES ILLES
DEL MUNICIPI D’ALCÚDIA A FAVOR D’UNS PRESSUPOSTS GENERALS DE
L’ESTAT PER 2014 JUSTS PER BALEARS

Amb l’inici de la tramitació dels Pressuposts Generals de l’Estat (PGE) per a l’exercici
2014, s’ha pogut conststar que que d’acord amb el projecte aprovat pel Govern es
preveu invertir 74 milions d’euros a les Illes Balears. Així, cada ciutadà de illenc rebrà
66 euros de l'estat, cinc vegades menys que la mitjana estatal de 268 euros i a una
vergonyosa distància dels 547 que rebran els ciutadans de Castella i Lleó. El Govern
de Rajoy atorga caritat a les Illes, una de les comunitats que, d'altra banda, és de les
que més aporten a l'estat en imposts.
Els PGE mostren la manca absoluta de pes que té el Govern Balear dins Madrid. Són
uns pressuposts discriminatoris, espoliadors i sagnants i ens tracten com a ciutadans
de segona classe. Ni tan sols s’inclouen els 47 milions d’euros pel conveni de
carreteres. Hem de lamentar que després de l'experiència de fa un any, quan només
es reberen 78 milions d'euros de proposta inicial, l'executiu de Bauzà, no hagi sabut
reaccionar i encaixi la inversió més pobre de la història. Mai cap Govern estatal havia
maltractat d'aquesta manera la nostra comunitat.

La balança fiscal de Balears, que reflecteix la diferència entre el que una comunitat
aporta a l'estat i el que li és retornat en forma d'inversió en els PGE, és demolidora. A
les darreres dades, publicades l'any 2008 i corresponents a l'exercici de 2005, cada
balear va enviar a Madrid, sense retorn, 3500 euros, un 48% d'imposts que pagam i
que no tornen. Uns doblers que l'Estat distribueix entre la resta de comunitats o gasta
en projectes absurds com per exemple l'AVE, mentre que aquí encara sembla que
haguem d’agrair que no ens llevin el descompte de resident.

Les retallades en educació, sanitat i serveis socials són la principal conseqüència
d’aquesta la balança fiscal tan desfavorable. El PI vol recordar que, per exemple, la
nostra comunitat és la que té menys despesa sanitària per habitant amb uns 1000
euros, mentre que la mitjana estatal està en els 1200.

A tot això cal afegir el flagrant incompliment de les inversions estatutàries. És a dir,
s'incompleix de nou amb l'Estatut d'Autonomia, Llei Orgànica de l’estat, atès que els
PGE no inclouen la partida corresponent per donar compliment a la Disposició
Transitòria Novena de l’Estatut

Davant aquest panorama, encara resulta més lamentable l'actitud del Govern, incapaç
de negociar amb el Govern “amic” de Madrid un tracte mínimament digne i d’acord
amb l’esforç fiscal que feim els illencs, i que per tota resposta els ciutadans haguem de
suportar el cinisme de que a damunt ara es facin l’ofés, quan han tengut temps de
sobra per exigir el tracte que ens mereixem.

Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament d’Alcúdia

ACORDA:
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1. Exigir al Govern de l’Estat uns PGE pel 2014 justs per Balears i, per tant, amb una
inversió per habitant o PIB que estigui a la mitjana estatal, evitant aquestes diferències
tan grans entre els ciutadans en funció del lloc de residència..
2. Exigir al Govern de l’Estat uns PGE pel 2014 en els que s’inclogui les partides per
donar compliment a la Disposició Transitòria Novena de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.
3. Exigir als diputats i senadors elegits per les Illes Balears a les Corts espanyoles que
no votin a favor dels PGE 2014 si no incloues les mesures expressades abans.
4. Demanar al Govern que, en el cas de que els PGE no ens tracti de manera
equitativa amb la resta de les Comunitats i continuïn els incompliments de les
obligacions estatutàries i dels convenis signats, emprengui les mesures legals
oportunes.
5. Remetre el present acord a Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, als
diputats i diputades al Congreso de los Diputados Srs Miquel Ramis Socias, Sr
Enrique Fajarnés Ribas, Sr. Juan Carlos Grau Reinés, Sr. Rogelio Araujo, Sra. Maria
De La O Ares Martínez-Fortún, Sr. Pablo Martín Peré, Sra Sofia Hernanz Costa i Sr.
Guillem Garcia Gasulla,  als Senadors i Senadores Sr. Llorenç Bosch, Sra. Margalida
Duran, Sr. Antoni Manchado, Sra. Joana Francisca Pons, Sr. Josep Sala, Sr. Francesc
Antich Oliver i Sra Maria Antònia Garau i Juan i al President del Govern de la CAIB, Sr
José Ramón Bauza.”

INTERVENCIONS:

El representant de Convergència per les Illes, Joaquim Cantalapiedra, pren la paraula i
manifesta que la reclamació que s’hi fa és de sentit comú i de justícia. Considera que
no es pot seguir aguantant aquesta sistema tan discriminatori per als habitants de les
Illes Balears.

Pren la paraula el representant del PSOE, Joan Gaspar Vallori, per comentar que la
Comunitat Autònoma en el període 2012-2014 rep finançament 21 punts per davall la
mitjana espanyola (322 milions d’euros). Si ho comparam amb el període de govern
del Partit Socialista 2008-2011 (1585 milions d’euros) estava per damunt la mitjana.
Afirma que encara és més sagnant el fet que el Govern de les Balears no ha presentat
cap projecte per inversions estatutàries en el període 2011-2014, com si no es volgués
complir l’Estatut d’Autonomia. Vol afegir que el Partit Popular no va presentar cap
esmena als pressuposts estatals perquè varen arribar tard i les esmenes que
presentaven eren inconcretes i buides.

La batlessa pren la paraula per explicar que el Partit Popular està d’acord en el fons de
la proposta, no en la redacció concreta, i hi votarà a favor perquè considera que la
discriminació de les Illes Balears és un fet persistent històricament parlant.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar integrament la moció abans esmentada.

23 Moció que presenta els grups Municipal del PSIB-PSOE en defensa de
l’educació Pública i la retirada del Til.
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Es presenta la moció del Grup Municipal DEL PSIB-PSOE (PSIB-PSOE), de data
18 d’octubre de 2013, la qual diu:

“MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUP MUNICIPAL DEL PSIB-PSOE EN DEFENSA
DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA I LA RETIRADA DEL TIL

A les retallades que s'estan produint en el món educatiu, ens trobam que en les
darreres setmanes s'està realitzant una vaga indefinida per part dels professors i
professores d'ensenyament obligatori degut a la implantació per part del Govern de les
Illes Balears del Tractament Integrat de Llengües (TIL).

Aquest Decret, el 15/2013 de 19 d'abril, té com a objectiu fonamental, segons la
Consellera d'Educació d'assolir les competències lingüístiques i comunicatives en les
dues llengües oficials i una estrangera, prioritàriament l'anglès.

El 29 de setembre va tenir lloc una manifestació històrica a les Illes Balears, a Mallorca
més de 100.000 persones varen sortir al carrer a demanar una escola pública i de
qualitat.

Durant dies posteriors s'ha produït negociacions entre la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats i el Comitè de Vaga per arribar a un acord per la implementació
del TIL, sense acord.

El dia 7 d'octubre es varen tornar a reiniciar amb normalitat les classes, a la vegada
que es mantenen les converses per arribar a un consens educatiu.

Per aquests motius , instam al ple de l'Ajuntament d'Alcúdia l’adopció dels següents
acords:

1.- Demanar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats la derogació del Decret-
Llei de Tractament Integrat de Llengües i l'aplicació en el curs 2013-2014 dels
mateixos projectes lingüístics que en el 2012-2013 davant la inseguretat jurídica que
ha provocat el Govern amb la publicació de dos Decrets en menys de quatre mesos
sobre la mateixa matèria..
2.- Conscients de la necessitat de que cal reforçar les competències lingüístiques dels
infants a les Illes Balears, i recolzant com sempre que hem governat els projectes de
seccions europees, demanam la creació d'un equip d'experts de tots els àmbits
educatius per estudiar com es pot continuar millorant l'aprenentatge de llengües a les
Illes Balears.

3.- Donar-ne trasllat al President de les Illes Balears, a la Consellera d'Educació,
Cultura i Universitat del Govern de les Illes Balears, a les direccions dels centres de
primària i instituts d'Alcúdia i a les APIMAS de dits centres.
Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista

INTERVENCIONS:
El regidor Pere Malondra, explica que la moció va contra el Tractament Integrat de
Llengües, a més afirma que sap que la batlessa va donar la raó als mestres i als
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representants dels pares al Consell Escolar Municipal, Per acabar demana a la
batlessa que defensi l’opinió del plenari a l’assemblea de batles de l’endemà.

El regidor Llompart pren la paraula per donar suport a la moció.

La batlessa explica que ella té un paper diferent com a representant del consistori,
que hi trasllada l’opinió de l’acord democràtic, com a president del Consell ha de
recollir les opinions dels membres, i això a banda, defensa la posició del Partit
Popular que no està per la derogació del TIL. Tot plegat en el marc del compliment
de les normes aprovades. A part afegeix responent al regidor Malondra que
defensarà l’acord que aquest Ajuntament aprovi oficialment.

També demana la batlessa que es voti els punts de l’acord separadament, amb la
qual cosa el Partit Popular votaria en contra de l’aprovació del punt 1, i votarà a
favor del 2 i 3. El regidor Pere Malondra afirma que el seu grup accepta la votació
separada dels punts, i torna insistir que els membres del Consell Escolar Municipal
se’n va anar amb la idea que la batlessa estava en contra del Til i a favor de tornar
als projectes lingüístics anteriors.

En Miquel Llompart pren la paraula i diu que la batlessa en cap moment va dir en el
dit Consell que estigués a favor de la derogació del TIL, pensa que el posicionament
de la batlessa va ser que el TIL s’havia d’aplicar amb més seny i mentre no hi
hagués acord s’havien d’aplicar els projectes lingüístics anteriors.

La batlessa i el regidor Llompart tenen un diàleg i fan algunes consideracions més,
sobre la convocatòria del Consell Escolar Municipal, sobre altres votacions anteriors
en el Ple de l’Ajuntament sobre el TIL i finalment sobre friccions entre la batlessa i
una directora per l’autorització per fer una concentració al passeig en contra del TIL,
que surt a una acta del Consell Escolar Municipal.

VOTACIÓ:

Seguidament la Sra. Presidenta va proposar als reunits i als proponents de la moció que el
punt primer de la moció fos votat per separat dels punts segon i tercer de la mateixa. La
proposta va ser acceptada de forma unànime, singularment pel grup municipal.

Seguidament, vist el dictamen de la comissió informativa, els reunits, per majoria, (9 vots a
favor: 4 PSOE; 4 CxI i la regidora Carme García; i 8 vots en contra; PP), acorden aprovar
el punt primer contingut en la proposta de la moció abans descrita.
Acte seguida, se sotmeten a votació el punt segon i tercer de la proposta descrita en la
moció, que són aprovats per unanimitat.
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24. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de condemna actes
vandàlics al Municipi d’Alcúdia.

Es presenta la moció del Grup Municipal DEL PSIB-PSOE (PSIB-PSOE), de data
18 d’octubre de 2013, la qual diu:

“Moció  que presenta el Grup Municipal Socialista de condemna actes vandàlics
al municipi d'Alcúdia

Durant els darrers mesos estam vivint la ruptura de consensos històrics a la nostra
terra degut a les decisions polítiques del Govern de les Illes Balears, comandat per
José Ramón Bauzá.

Exemples d'això són l'aprovació de la Llei de Funció Pública, que relega al català,
llengua pròpia de les Illes Balears, com a mèrit; o l'aprovació, mitjançant un Decret-
Llei, del Tractament Integrat de Llengües, rompent un altre consens històric. En aquest
cas la seva aprovació ha estat mitjançant el Consell de Govern, validat posteriorment
pel Parlament, sense parlar amb els professors, pares, mares, alumnes,...

S'ha establert una manera de governar sense escoltar ningú, rompent la cohesió
social. Hem vist com, en el cas del TIL, tampoc s'ha escoltat la Universitat, el seu
Rector, els Inspectors,...

Tot això ha fet que es produeixi un augment de la crispació social. Mai tantes persones
i de tant diversos col·lectius han sortir al carrer per protestar pels seus drets i dels seus
familiars.

Una de les conseqüències de tots aquests enfrontaments ha estat que es produeixin
altercats aïllats, però que mereixen la seva total condemna. Per tot això es proposa al
ple de l'Ajuntament d'Alcúdia l’adopció dels següents acords:

1.- Condemnar les pintades aparegudes a les cases de dos mestres d'Alcúdia i
mostrar la nostra solidaritat amb ells.

2.- Condemnar les pintades aparegudes contra la batlessa d'Alcúdia i mostrar-ne la
nostra solidaritat amb ella.

Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”
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INTERVENCIONS:

El regidor Llompart està d’acord amb la moció, i també pensa, com el representant
del PSOE, que les pintades s’expliquen per la convulsió política que el Govern
Bauzá ha produït.

La batlessa intervé per demanar que es condemni qualsevol tipus de pintada del
municipi, i que no està d’acord amb la forma de la moció, afirma que sempre n’hi ha
hagut de pintades. Emperò agraeix la mostra de suport que li ofereixen.

VOTACIÓ:

Acte seguit els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per unanimitat,
acorden aprovar la moció abans esmentada.

25. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la retirada de
símbols i homenatges públics a persones condemnades per corrupció.

Es presenta la moció del Grup Municipal DEL PSIB-PSOE (PSIB-PSOE), de data
18 d’octubre de 2013, la qual diu:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA
RETIRADA DE SÍMBOLS I HOMENATGES PÚBLICS A PERSONES
CONDEMNADES PER CORRUPCIÓ

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.
En el darrer ple ordinari el Grup Popular va votar en contra de dita moció argumentat
que hi havia condemnes que eren “provisionals”, quan aquesta figura legal no existeix.
En el cas de Jaume Matas, comentat al ple, la seva condemna és ferma, ja que ha
estat ratificada pel Tribunal Suprem.
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.
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Pere Josep Malondra Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista”

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el regidor Joan Gaspar Vallori, explica que aquesta moció és
semblant a la presentada al Ple anterior i espera que el resultat sigui diferent per tal
com s’ha constatat la fermesa de la sentència contra l’expresident Jaume Matas.
Que és necessari esborrar els símbols de persones condemnades per corrupció.

Pren la paraula el regidor Miquel Llompart, que diu que ja s’havien posicionat, i que
estan d’acord d’aprovar-la amb la mateixa contundència i llevar qualsevol memòria
de persones condemnades.

VOTACIÓ:

Acte seguit els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per unanimitat,
acorden aprovar la moció abans esmentada.

26 Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència per les Illes per la
regularització del lloguer vacacional d’habitatges a les Illes Balears.

Es presenta la moció del Grup Municipal de Convergència per les Illes (CxI), de
data 10 d’octubre de 2013, la qual diu:

“TÍTOL

Alcúdia a 10 d’octubre de 2013

En Miguel Àngel Llompart Hernandez portaveu del Grup Municipal de Convergencia
per les Illes a l’Ajuntament d’Alcúdia presenta per a sotmetre a la propera sessió
plenària la següent proposta de resolució
MOCIÓ PER LA REGULARITZACIÓ DEL LLOGUER VACACIONAL D'HABITATGES
A LES ILLES BALEARS

Exposició de Motius
La modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans (Llei 4/2013, de 4 de juny, de
mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges) afirma a la seva
exposició de motius que l’ús de l’allotjament privat per al turisme estaria anant en
contra de la qualitat de les destinacions turístiques i per això els exclou específicament
(de la llei d’arrendaments urbans) perquè quedin regulats per la normativa sectorial
específica o, en el seu defecte, se’ls apliqui el règim dels arrendaments de temporada.

La Llei Balear 8/2012 del Turisme estableix que està prohibida la comercialització
d’estades turístiques a edificis plurifamiliars o adosats sotmesos al règim de propietat



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

51

horitzontal, que no es podran comercialitzar estades turístiques a habitatges que no
hagin presentat la declaració responsable i que això només és possible als habitatges
unifamiliars aïllats o aparellats (no als que estiguin entremitgeres). Finalment, la llei
turística diu que es considera una infracció greu l’oferta o comercialització d’estades
turístiques a habitatges que no compleixin aquesta llei.

Vist que el Govern Balear ha anunciat que no regularia aquesta figura del lloguer
turístic, cosa que suposa una oportunitat perduda a l'hora de donar sortida a una
realitat econòmica amb un clar mercat potencial: el lloguer d'habitatges per a ús
turístic. La immobilitat de l'executiu davant aquesta qüestió fa que aquests
arrendaments de temporada quedin en una situació jurídica de gran inseguretat.

Fins la Llei 4/2013, juny d’enguany, els lloguers turístics fora de la Llei Turística podien
trobar una cobertura jurídica en la normativa d’arrendaments urbans estatal, ara la
cosa no està gens clara tot i que existeixen arguments legals per considerar que això
continua essent possible.

Per tot plegat, el PI considera que aquesta és una qüestió d'Estat per a Balears, ja que
gran part de nostre model econòmic hi està relacionat. En conseqüència, demana
diàleg i consens, en el qual hi participin des d'institucions públiques fins a sectors
afectats.

Consideram que no és possible, ni raonable, prohibir una modalitat de contractació
turística que existeix i que té un mercat. Fer-ho, suposaria restringir les opcions
d'aquesta comunitat davant els seus competidors i, per tant, actuar en contra dels
propis interessos. Tot i que les comunitats de propietaris han de tenir la llibertat
d’establir prohibicions i limitacions a aquest lloguer turístic si ho consideren pertinent.

En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia que adopti el
següents:
ACORDS
Primer. Instar al Govern Balear a preparar i presentar al Parlament un canvi legislatiu
en matèria de turisme consistent en que no només es puguin oferir en arrendament
habitatges unifamiliars aïllats o aparellats. Aquesta modificació ha d’anar en un doble
sentit: a) Ampliar la figura de les estades turístiques a tots els habitatges unifamiliars
també, per tant, als unifamiliars entremitgeres; b) Contemplar una nova figura de
regulació: el lloguer turístic en edificis plurifamiliars.
Segon. Instar al Govern Balear que aquesta regulació vagi en el sentit següent:

1)  Que el lloguer de temporada turístic estigui subjecte a un control
administratiu a través de la realització d'una comunicació prèvia davant la
Conselleria de Turisme.
2)  Que els habitatges tinguin una antiguitat mínima de tres anys com a criteri
per evitar un excés d'oferta i impacte territorial innecessari.
3)  Que s'estableixi una taula de places màximes en funció de les habitacions
o superfície de l'habitatge per evitar la massificació.
4)  Que s'estableixi un sistema de qualitat del producte amb un pla de
modernització temporalitzat. Així mateix s’establiran diferents categories
d’habitatge a efectes de mesurar la qualitat.
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Tercer. Instar al Govern Balear a que aquesta regulació no quedi en mans dels
Consells Insulars ja que fa falta una clarificació a nivell legal per evitar la inseguretat
jurídica.
Atentament, Miguel Angel Llompart Hernandez”

Per part del Sr. Regidor Sr. Malondra del Grup Municipal PSOE, presenta l’esmena afegint
un punt 5 que es assumida per el portaveu proponent:

5) Que l’habitatge vacacional tengui subscrit una assegurança  de Responsabilitat Civil per
eventuals responsabilitats que es puguin generar.

INTERVENCIÓ:
Pren la paraula el regidor Domingo Bonnín per explicar que a la Llei de turisme
8/2012 no ha quedat ben regulada tota la realitat d’aquesta classe d’allotjaments
com queda ben clar amb la redacció de la moció; a continuació llegeix els acords,
amb la inclusió del punt 2.5 proposat pel Sr. Malondra del PSOE.

Pren la paraula el regidor Malondra per explicar que l’oferta d’allotjament de què
parla la moció suposa el repartiment més just de la riquesa entre la comunitat ben
al contrari del perjudici que comporta la proliferació de la figura del tot inclòs als
hotels.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per majoria ((nou vots a favor (4 del Grup Municipal PSIB-PSOE + 4 del
Grup Municipal CXI + 1 de la Sra. Carme Garcia) i vuit abstencions del Grup
Municipal PP)) acorden aprovar la moció abans esmentada, juntament amb
l’esmena formulada per el Regidor Sr. Malondra.

27. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència per les Illes de la
proposta de resolució a favor del servei de radioteràpia a Eivissa.

Es presenta la moció del Grup Municipal de Convergència per les Illes (CxI), de
data 22 d’octubre de 2013, la qual diu:

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A FAVOR DEL SERVEI DE RADIOTERAPIA A
MENORCA I  EIVISSA
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Exposició de Motius
La ciutadania de Menorca, Eivissa i Formentera, ha manifestat de forma clara que una
prioritat per tota la gent de Menorca, Eivissa i Formentera és la posada en
funcionament de forma urgent del servei de radioteràpia als seus hospitals.
Malauradament, alguns partits polítics només es fan ressó d’aquestes demandes
durant les campanyes electorals. Es un deure i una responsabilitat, escoltar la
ciutadania en les seves demandes mes urgents, com és ara la realitat del servei de
radioteràpia a les illes.

El cost econòmic, social i personal que suposa al Govern de les Illes el fet dels
menorquíns eivissencs o formenterers haver de desplaçar-se a Mallorca cinc dies per
setmana, durant vàries setmanes, per un tractament de cinc minuts és motiu de danys
psíquics i econòmics per la gran majoria dels pacients. Les persones malaltes
d’Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca, han de tenir els mateixos drets i les
mateixes oportunitats.

A més a més, el fet que hagi persones que hagin hagut de renunciar al tractament de
radioteràpia per no poder assumir el desplaçament i el manteniment durant vàries
setmanes a Palma, ja és motiu suficient perquè aquest servei es posi en marxa des del
minut cero del nou hospital.

Per posar només un exemple a les Balears, a Eivissa, el cost de les “autopistes”,
s’eleva a més de 17 milions d’euros anyals, uns 44.000.-€ diaris. La radioteràpia
suposa un cost aproximat de 3 milions. No s’entén que un cost tan petit en comparació
a altres i tan necessari, no es contempli al pressupost de les Illes Balears.

Consideram que és necessari promoure la solidaritat entre les illes i que cal rebutjar la
discriminació de les més petites en els assumptes que tenen idéntica importància i
gravetat per qualsevol ciutadà, visqui on visqui.

En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament d’alcúdia que adopti el
següents:

ACORDS

Instar al Govern de les Illes Balears a realitzar de forma urgent els tràmits
pressupostaris necessaris per adquirir la maquinària i contractar el personal qualificat
necessari per tal que el dia que s’obri el nou hospital de Can Misses a Eivissa compti
amb el servei de radioteràpia i per dotar del mateix serveis a l’Hospital Mateu Orfila de
Menorca, per tal que tots els ciutadans de les Illes Balears puguin accedir en igualtat
de condicions a les prestacions de la sanitat pública.”

INTERVENCIONS:

A continuació pren la paraula la regidora Guadalupe Alaminos que anuncia que el
grup socialista votarà a favor de la proposta, considera que el servei de radioteràpia
ha de ser un servei que arribi a tots els ciutadans sense altre cost per a l’usuari
sigui on sigui que visqui i a més afirma que ha de ser un servei completament
públic, perquè pensa que la privatització podria anar en perjudici de l’usuari.
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La batlessa explica que dia 7 de novembre passat el president del Govern de les
Illes Balears, José Ramon Bauzá, conjuntament amb altres autoritats, va anunciar
que atendran una reivindicació històrica i dins el 2014 hi haurà aquest servei de
radioteràpia a Eivissa i Formentera, al nou hospital de Can Misses, que serà el
segon hospital que donarà aquest servei, per tant hi votaran a favor.

Torna intervenir la senyora Oneto i afegeix que voldrien també aquest servei a
Menorca. La senyora batlessa afegeix que és molt just que es demani per a
Menorca però que és un gran avenç que el Govern l’hagi anunciat per a Eivissa.

EL regidor Vallori intervé i explica que a la Comissió el grup del PSOE va demanar
que s’afegís a la moció que el servei fos públic. Així ho confirma el secretari.

VOTACIÓ:

Acte seguit els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per unanimitat,
acorden aprovar la moció abans esmentada, juntament ens l’esmena que el
servei fos públic.

28. Moció sobre el Dia Internacional contra la violència de gènere.

La Sra. Carme García Cerdà, exposa la moció que seguidament es transcriu:

“Moció que presenta Carme García Cerdà, sobre la Violència de gènere.

Exposició de motius:

El dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la Violència de
gènere.

La violència de gènere com a vulneració dels drets humans i les llibertats fonamentals
és una conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals entre dones i
homes i afecta a tota la societat en general. Ni el silenci ni la resignació en són la
resposta.

Un dels objectius importants com a administració ha de ser el d’informar i formar la
població i el personal implicat sobre la violència de gènere i els seus processos. No hi
ha millor manera de rebutjar que ser conscient de la xacra social que suposa.

En coherència amb tot allò exposat i donant suport a iniciatives de la societat civil, per
tal que entre tots i totes donem una resposta unànime de condemna i suport cap a les
dones i homes que pateixen qualsevol forma de maltractament, proposem l’adopció
dels següents acords:

Primer.- Convocar, l’endemà que es produeixi un assassinat, com a conseqüència de
la violència de gènere, la ciutadania d’Alcúdia a dur a terme un minut de silenci davant
l’Ajuntament a les 12 hores del migdia.
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Segon.- Dur a terme un minut de silenci en el ple del mes de novembre de
l’Ajuntament d’Alcúdia en commemoració del dia internacional contra la violència de
gènere.

Tercer.- Penjar l’endemà de l’assassinat, al balcó de l’Ajuntament un element que
mostri el rebuig a la violència.

Quart.- Proposar als centres educatius del municipi que facin, si cal encara, més
incidència en aquesta xacra per tal de formar en la convivència i conscienciar als
nostres infants i joves, futurs adults.

Cinquè.- Convidar, especialment les associacions de dones ( Institut Balear de la
Dona), així com a la resta d’entitats del municipi a participar dels minuts de silenci de
manera activa.

Sisè.- Enviar còpia d’aquesta moció al Consell de Mallorca, al Govern Balear i a
l’Institut Balear de la Dona.”

INTERVENCIONS:

A continuació la regidora Carme Garcia explica que desgraciadament ha estat
assassinada una altra dona a Màlaga, que cada setmana hi ha algun cas de
violència contra les dones, per això proposa que l’Ajuntament s’adhereixi a la
iniciativa per mostrar el rebuig a aquests actes.

Pren la paraula la regidora Guadalupe Alaminos i afirma que donaran suport a
la proposta perquè condemnen qualsevol classe de violència i demana que el
Govern faci inversions per lluitar contra aquesta xacra.

El secretari fa una precisió sobre el fet que si s’aprova aquest acord és
immediatament executiu i correspon a la batlessa de fer executar els acords del
Ple, per tant qui ha de decidir en quina part del present Ple es fa el minut de
silenci. La batlessa decideix que es faci a final del plenari.

VOTACIÓ:

Acte seguit els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per unanimitat,
acorden aprovar la moció abans esmentada.”

29. Mocions i/o propostes d’urgència.

No se’n proposen

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

1. Decrets de Batlia
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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. 1055/2013, de data 30 de juliol de 2013, fins al núm.
1513/2013, de data 5 de novembre de 2013.

La corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes

Grup Municipal Convergència per les Illes

-Pren la paraula el regidor Domingo Bonnín, explica que el seu grup ha sabut que
la batlessa i el tinent de batlessa varen tenir una reunió amb el Govern sobre la
depuradora. Finalment demana quines conclusions n’han tret, quins resultats va
donar i si hi ha qualque novetat important sobre l’obra.

La batlessa contesta que s’ha rescindit l’adjudicació que hi havia a la UTE, s’ha
establert una comissió de seguiment amb la participació d’Abaqua, també dels
nostres tècnics, per saber les necessitats reals que hi ha en aquests moments, i
l’Ajuntament s’ha compromès amb Abaqua a revisar i millorar el projecte. Estan en
aquest punt de revisió del projecte.

El senyor Domingo Bonnín torna intervenir per repassar aquest mateix procés a
manera de resum de les paraules de la batlessa: es torna enrere tot el que s’havia
fet, es rescindeix el contracte amb l’empresa que havia aconseguit l’adjudicació de
l’obra i es reinicia una altra vegada el procés.

La batlessa explica que és així com diu perquè el segon projecte modificat era
inviable, que han tornat examinar el primer que es va fer per veure si poden
aprofitar la feina feta.

En Domingo Bonnín afirma que si l’Ajuntament torna al començament del procés
s’ha de tenir present que hi havia un conveni signat amb el Govern de sis milions
d’euros per executar aquesta obra, pregunta si es respectarà aquest conveni? Li
contesta que sí. Continua dient que s’ha perdut molt de temps i ofereix la seva
participació en les reunions sobre l’assumpte.

-El regidor Miquel Llompart pregunta si l’Ajuntament ha anat a veure els béns de la
donació del Sr. Felicià Fuster i també si l’equip de govern ja té pensat què se’n farà.

La batlessa contesta que s’ha anat a veure-ho però que és un procés molt llarg,
primer s’ha d’arreglar els papers de l’herència, hi ha molts d’hereus, s’està fent
feina amb tots els secretaris de les viles que han rebut part de l’herència.
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-El senyor Llompart pregunta a la regidora delegada de Comerç, Carme Garcia,
sobre la peixeteria, explica que estava dit que hi havia d’estar la Regidoria de
Comerç però fa dos anys que se’n parla i no s’acaba de concretar, proposa que es
dediqui a associacions relacionades amb el comerç.

Li contesta la regidora Carme Garcia que hi ha una sèrie de dificultats entre l’ús
dels banys i la proposta inicial. També hi ha la possibilitat de quedar a Can Ramis.

-El regidor Miquel Llompart fa una nova pregunta en aquest cas sobre l’ocupació de
la via pública, explica que se’n va parlar molt durant la campanya electoral en el
sentit que hi havia massa ocupació. Parla d’un cas concret recent de
sobreocupació que va tenir conseqüències en la impossibilitat de desenvolupament
normal de la festa de s’Estol del Rei en Jaume, tant davant l’Ajuntament com a la
plaça hi va haver un gran embós.

La regidora Carme Garcia explica que van parlar amb s’Estol per mor de la queixa
dels comerciants, no dels bars, per la brutor que fa “l’Amo de so na Moixa” amb la
farina que pot arribar a perjudicar el gènere exposat, i s’Estol havia avisat
l’Ajuntament del canvi d’itinerari.

El regidor Llompart explica que almenys els de davant l’Ajuntament és impossible
que no ho retirin perquè la gentada no hi cabia, i pot ser fins i tot perillós. I sobre
l’itinerari consideren s’Estol com un signe d’identitat d’Alcúdia i són partidaris que
els comerciants aquest dia i moment ho tenguin present perquè puguin passar pels
llocs de sempre.

La regidora delegada de Comerç afirma que comparteix l’opinió de la importància
de S’Estol però també veu les dificultats dels comerciants per parar i desparar els
expositors. Afegeix la consideració que a conseqüència del gran augment de
població d’Alcúdia i de la realitat física dels nostres carrers i places hi ha una
dificultat creixent en les diferents festes que suposen que s’aplegui molta de gent al
nucli històric i per ventura s’haurien de desplaçar als llocs més amples, sobre la
qual cosa el regidor Llompart s’avé a reflexionar.

-El regidor Llompart pregunta sobre la situació de Can Domenec.

Contesta la batlessa que han tengut una sèrie de problemes amb el comptador de
l’empresa Gesa, que pretenia que estigués a l’exterior de l’edifici, per contra
Patrimoni els exigia que estiguessin a l’interior. Al final Gesa va entendre l’excepció
i donaren el vistiplau que es mantingués així com estava pensat. Llavors hi va
haver el cas dels aparells d’aire condicionat que també es va solucionar.

Afegeix el regidor Llompart que pensen que Can Domenec per les seves
dimensions podria allotjar el Museu Monogràfic de Pol·lèntia, i també podria ser la
seu del departament de Patrimoni.

La batlessa recull la idea i l’agraeix.
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-El regidor Miquel Llompart intervé per preguntar sobre l’augment de la pressió
fiscal. Parla del cas de l’impost de béns immobles a l’increment del qual fa
corresponsables el Govern estatal i l’equip de govern de l’Ajuntament per una
pujada que considera sagnant, al costat d’aquest hi ha els petits increments dels
preus públics amb els quals tampoc no estan d’acord com el de l’Escoleta o els de
la Tardor Cultural que van en una línia diferent de la que defensa el seu grup que
aquestes activitats no han de ser rendibles econòmicament per a l’Ajuntament
perquè no ho ha de mester.

Pren la paraula la regidora Àngela Amer i li contesta que en el cas de l’Escoleta es
cobra 20 euros més només per als que utilitzen el nou servei del temps de la sesta
sinó no hi ha hagut augment, els pares poden anar a cercar els infants tot d’una
després de dinar, a les 13 hores, sense cap canvi. Sobre la Tardor Cultural els
augments responen també a canvis en els cursos, hi ha un únic curs que ha pujat 5
euros i els cursos continuaran essent deficitaris i els seguiran fent perquè són per al
poble i poden ajudar molta de gent.

Torna intervenir el senyor Llompart que agraeix a la regidora que continuï fent la
Tardor Cultural! Sobre l’Escoleta el regidor posa el cas del seu fill com a exemple,
que és el de moltes famílies. Anava a cercar-lo a les 15 hores tant l’any passat com
enguany, i ara amb aquesta reestructuració que l’equip de govern ha fet ha suposat
200 euros més cada any per a cada família en el mateix cas.

La regidora Amer no està d’acord amb aquesta interpretació i insisteix que ha estat
una reestructuració fruit de les necessitats de l’empresa que se n’encarrega a la
qual cosa el regidor Llompart, que està d’acord que l’empresa cobreixi les seves
necessitats, replica que tot plegat ha perjudicat les famílies i que l’Ajuntament
l’hauria pogut resoldre d’una altra manera.

-Continua el regidor Llompart amb una altra pregunta, en aquest cas directament a
la regidora Fina Linares, sobre com està l’assumpte de l’advocada que l’equip de
govern havia acomiadada.

La regidora Linares confirma que l’Ajuntament li paga el salari de tramitació i
explica que ja va parlar de l’assumpte el dia que n’havia de parlar. El cas segons el
seu parer no és un acomiadament, és el cas d’una persona que treballava per una
empresa externa, que no va fer unes oposicions mai.

Replica el senyor Llompart que un jutge ha resolt dues vegades que se l’ha de
tornar readmetre al treball o indemnitzar. I considera que almanco se li hauria de
demanar que tornàs a la feina.

La senyora Linares respon que segons els serveis jurídics no es pot readmetre
aquesta treballadora, i menys amb les mateixes condicions amb què feia feina
abans perquè venia 3 dies la setmana i cobrava com a tècnic a temps complet. Li
demana al senyor Llompart si ell ho troba just.
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El regidor Miquel Llompart afirma que la gestió és nefasta perquè tenim una
persona a qui pagam el salari de tramitació sense venir a fer feina. que esperam
que es resolgui el recurs i no podrem recuperar aquests doblers, se li hauria pogut
pagar la indemnització tot d’una quan ens constava 80.000 euros, que no pensa
entrar a valorar si troba les sentències judicials justes o no i finalment afegeix que
no té més remei que demanar la dimissió del responsable polític.

Grup Municipal Socialista

Pren la paraula el regidor Joan Gaspar Vallori per demanar informació sobre la
reunió de la regidora de Contractació i la d’Educació amb les treballadores de
l’Escoleta en què es va arribar al compromís d’augmentar el sou d’aquestes. I
suposa que si hi ha d’haver unes noves bases de contractació reflectiran aquest
compromís.

La regidora Fina Linares explica que hi va haver una reunió a l’escoleta i després
varen venir a l’Ajuntament a parlar amb nosaltres. Resultava que els treballadors de
l’Escola s’Estol del Rei en Jaume tenien uns sous més alts que els de sa Pilota. Tot
era que un any amb la idea de posar dues àrees més dins l’escola s’Estol, es va
pujar la licitació del contracte, llavors la legislatura anterior vàreu tornar treure el
contracte de sa Pilota amb unes condicions segons conveni amb uns preus més
baixos dels que hi havia a s’Estol. L’equip de govern va parlar amb els serveis
jurídics sobre quina era la manera d’arreglar aquest desnivell salarial i l’única cosa
que es podia fer era posar dins als plecs un augment, amb dos punts. Finalment es
va decidir fer un estudi econòmic, es va demanar la documentació, però legalment
no es poden pujar els sous.

El regidor Vallori demana si es va prometre un augment d’entre un 15 i un 20 % del
sou. A la qual pregunta la regidora Linares respon que no va ser així.

-El regidor Joan Gaspar Vallori demana al regidor d’Informàtica, vista que els Plens
de l’Ajuntament són tan llargs, una connexió Wifi per poder-hi utilitzar els
ordinadors i no haver d’imprimir tota la documentació.

El regidor Joan González respon que aquesta pregunta ja s’havia fet i que ja va
contestar l’altra vegada que no hi ha d’haver cap problema.

-El regidor Vallori reprèn la paraula i demana per què un horabaixa entre setmana
estava tancada la Seu del Moll i una persona que hi va anar a treure un certificat no
ho va poder fer.

La regidora Laura Serra contesta que és un problema de manca de personal.

El regidor Joan Gaspar Vallori afegeix que aquesta persona dissabte matí havia
d’agafar un vol, i va haver de treure un altre bitllet perquè l’Ajuntament tenia tancat.
Sense el personal no es dóna el servei que mereix el ciutadà, i no s’entén que
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altres àrees contractin i aquesta no. D’altra banda teniu present que hi ha
ajuntaments que tenen un conveni amb La Caixa segons el qual poden anar a
treure els certificats de residència a qualsevol caixer automàtic.

Li contesta la regidora Laura Serra que està d’acord que s’ha de mirar alguna
manera que es pugui treure el certificat les 24 hores, però sobre la proposta del
caixer respon que s’ha de ser client de La Caixa.

-El regidor Joan Gaspar Vallori fa un prec al regidor d’Esports perquè es liciti amb
temps els plecs de contractació de les escoles esportives, si és necessari a partir
de començament d’any, i no torni passar això d’enguany que dues escoles
esportives no varen començar dia primer l’octubre, ho feren amb retard.

El regidor Gaspar Vera contesta que això mateix quasi va passar amb ‘Viu l’estiu”
que s’havien posat a tramitar l’expedient 6 mesos abans i quasi no hi varen ser a
temps, de vegades les coses es demoren aquí i ell no hi pot fer res.

-Torna intervenir el regidor Vallori per fer una altra pregunta al mateix regidor
d’Esports sobre la conveniència de convocar el Patronat d’Esports en convocatòria
ordinària en què es pugui debatre sobre un ordre del dia amb precs i preguntes,
que no estigui tancat, com ha passat en aquestes darreres convocatòries
extraordinàries.

El regidor d’Esports exposa que es va trobar que el mes d’agost no hi havia d’haver
reunió i llavors us vàrem fer esperar per tenir més informació sobre l’esborrany de
pressupost.

-Continua les preguntes el senyor Vallori i exposa que ha demanat moltes vegades,
a través de sol·licituds per registre d’entrada o peticions al Ple, que els mostrin els
pressuposts de la festa romana, pirata i de color 2012 i 2013 i no hi ha manera que
la regidora de Festes els els entregui, a dia d’avui no té aquests pressuposts.

La senyora Àngela Amer afirma que li donarà la informació quan tengui el
pressupost de la festa pirata 2011, que no el troba i que tampoc no era
responsabilitat seva.

El regidor Joan Gaspar Vallori demana empara a la batlessa perquè considera que
la senyora Amer no li vol donar els pressuposts, i fa vuit mesos que els hi ha
demanats.

La regidora Amer explica que la darrera sol·licitud tracta de la festa dels colors
2013, per tant no pot dir que faci vuit mesos.

La batlessa demana a la regidora Amer que prepari la documentació i la faci arribar
al senyor Vallori, i afegeix que no fa vuit mesos de totes les peticions com li acaben
d’explicar.
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-Continua amb les preguntes el senyor Vallori, explica que la majoria va aprovar
una ordenança reguladora de renous i vibracions a la qual s’han presentat
al·legacions, i a dia d’avui no s’han resolt les al·legacions ni s’ha fet l’aprovació
definitiva.

La batlessa respon que se’n fan els informes i pensa que aviat es podrà presentar
al Ple.

-El mateix regidor Vallori fa la darrera pregunta a la regidora de Festes, explica que
hi ha un decret sobre comptabilització de factures (una de les quals la dels focs
artificials) en què segons la interventora no s’han presentats els tres pressuposts
convinguts, i jo tenc en mans meves els tres pressuposts dels focs artificials de
Sant Pere i Sant Jaume que vaig reclamar a la Regidoria i que aquesta em va
entregar. No lliga el contingut del decret amb els fets.

Llavors el senyor Vallori analitza els tres pressuposts dels focs, dos datats i un
sense data, precisament el de l’empresa que va fer la feina. Afegeix que els
pressuposts no són comparables; si els comparam en funció dels serveis que
s’ofereixen es dóna la feina a l’empresa més cara. Demana sobre la minva entre
els pressuposts de Sant Pere de l’any passat i d’enguany; i també per què els
Plans d’emergència dels focs de Sant Pere i Sant Jaume redactats l’any passat per
una empresa mallorquina varen costar 1800 euros cadascun i enguany fets per la
mateixa empresa que ha tirat els focs han costat cadascun 1200 euros més.

La senyora Àngela Amer explica que les normatives sobre la seguretat dels focs
han canviat, que Intervenció d’Armes demana que qui fa el Pla d’emergència sigui
present el moment de l’activitat, esmenta el cas dels focs de Sant Jaume que varen
ser revisats durant dues hores i mitja per la Guàrdia Civil. D’altra banda explica que
el 2013 hi havia Triennal i va considerar que s’havia de donar un plus als focs de
Sant Jaume que es va estalviar amb els de Sant Pere. Els dos pressuposts s’han
d’avaluar conjuntament, i així es veu que no és l’empresa més cara. Els varen
treure conjuntament per qüestions de temps i permisos.

Insisteix el senyor Vallori que els tres pressuposts no són comparables perquè hi
ha diferències de condicions, i si ajuntam els preus dels dos pressuposts s’ha de fer
un procediment negociat amb unes bases que s’han de donar a totes les empreses,
que no s’ha fet, i això no és correcte.

-Pren la paraula el regidor Pere Malondra, demana al regidor Joan González sobre
una qüestió que havia sortit quan debatien el punt del marc pressupostari. Havia
demanat quines inversions s’han deixat de fer amb la disminució pressupostària
dels 3,5 milions inicials als 2,2 actuals. Li diu que no és necessari que contesti ara.
Continua demanant sobre per què el tercer any, el 2016, que ja no hi ha imposició
estatal per mantenir l’ibi es manté la pujada, considera que hauria estat bé que es
baixàs.
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El regidor González respon que ja li dirà la llista de les inversions que s’han deixat
de fer, que ara no té les dades. Sobre la qüestió de l’ibi afirma que es varen fer les
previsions dels tres anys a partir dels condicionants que tenen ara. I que han
intentat estudiar amb el Cadastre si hi havia solucions per baixar l’ibi tot aquest
temps, que és injust per als alcudiencs, i no n’han trobades.

Fa una altra pregunta el regidor Malondra, si considera l’equip de govern que els 25
milions d’euros bastaran per al funcionament de l’Ajuntament, ja que la despesa
corrent s’atraca molt a aquesta quantitat.

El regidor Joan González contesta que sí que ho han calculat, considera que la
gran pujada per mor de l’iva va ser l’any passat, i que li dóna la raó en el fet que
són mesures injustes per al cas d’Alcúdia que durant molt d’anys s’ha intentat fer
les coses bé, per ventura són apropiades per a altres pobles que no les hi han
fetes. Aquestes mesures van en contra de la feinada que va fer aquest equip de
govern quan varen començar la legislatura. i sí que podríem discutir com hem
arribat a aquesta situació i qui ens hi ha duit en l’àmbit estatal.

-El regidor Malondra fa un prec, parla de dues mocions del Ple de juliol i del de
setembre sobre qüestions relacionades amb la comunitat educativa, que
convendria que es fessin arribar també, a part dels organisme on s’han enviades, a
les direccions i a les apimes dels centres d’Alcúdia.

La batlessa afirma que s’ha de demanar a Secretaria que s’hi traslladin.

-Continua el regidor Malondra preguntant si s’ha sol·licitat cap subvenció a la
Conselleria d’Educació per desenvolupar els mòduls obligatoris dels programes de
qualificació professional inicial de les corporacions locals durant el curs 2013 -2014.
Li contesta digen que ho mirarà amb els tècnics.

-El regidor Malondra demana al regidor d’Esports sobre una factura de 7700 euros
de l’empresa Escuela de Mar Aisa SL, batejos nàutics, amb un esment
d’Intervenció, que considera que és una activitat privada i no hi ha motivació per
invertir-hi doblers públics.

El regidor d’Esports respon que aquesta escola esportiva està pendent de regular,
és la més complicada per fer un plec de condicions, la més difícil i sempre
l’Ajuntament els ha pagat els batejos de la mar. Els joves dels instituts i els nins de
les escoles van a una iniciació dins aigua amb embarcació sense motor, l’empresa
que fa l’activitat és Sports and Nature. S’han intentat una sèrie de solucions en
diverses legislatures que no han anat bé, però espera que es regularà i no hi
tornarà haver esments amb la sortida a concurs.

-El regidor Malondra continua les seves preguntes en aquest cas també dirigides al
regidor d’Esports. S’interessa per la col·laboració de l’Ajuntament amb Desafio
Balear, una selecció balear de jugadors de bàsquet. Es participava en aquesta
activitat a través d’un conveni de 12.000 euros a canvi d’una sèrie de
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contraprestacions, en què s’incloïa que els jugadors venguessin a entrenar a
Alcúdia, que havia de ser subseu. No es va complir el contracte però l’Ajuntament
sí que ha aportat la quantitat íntegra.

El regidor Gaspar Vera respon que efectivament l’activitat a Alcúdia no va anar bé,
estava pensada com a promoció turisticoesportiva, i n’hi va haver (camisetes,
vàrem sortir a IB3 una setmana, publicitat als marcadors del Palma Arena i de
Bintaufa...). Varen ser errors no atribuïbles del tot als organitzadors, que varen
mostrar cara i afegeix que la contraprestació pels errors comesos per part
d’aquesta està més que garantida en una propera edició.

-El regidor Pere Malondra s’interessa per dos escrits de la batlessa referents a Can
Domenec, en els quals es reclamava el pagament de quantitats pendents al Govern
de les Illes Balears: el primer sobre l’aportació del Govern al Consorci de l’any 2012
i l’altre que reclamava el pagament de les anualitats del 2010-2011-2012 de l’obra
de l’edifici. Afegeix que el seu grup algunes vegades ha presentat mocions en la
mateixa direcció a què no s’ha donat suport. Finalment demana si ja s’ha tengut la
resposta.

La batlessa respon que l’equip de govern no s’ha aturat de fer aquestes
reclamacions dels deutes. Considera que si es fan per escrit les coses no s’obliden
i en queda constància. Sobre el cas concret diu que encara no han contestat.

-El regidor Malondra demana per què tots els contractes que es tramiten es fa amb
el procediment d’urgència: escoleta, obres de Jaume II, passeig de la platja, quiosc
de la platja... és la manera habitual de funcionar quan ell considera que hauria de
ser només per als casos que no s’ha pogut preveure. Aquest funcionament provoca
conflictes a l’Ajuntament com ha estat el cas de l’equivocació a les bases de
l’escoleta i a les empreses interessades que tenen menys temps per presentar les
ofertes, no estaran tan ben definides ni depurades com un contracte normal.

La regidora Fina Linares contesta que actualment tenen dos problemes afegits que
no es tenia fa anys. Un relacionat amb el procediment, que ha augmentat de volum
(es requereixen més documents) i abriga molt més casos (ara es contracta tot,
factures de poca quantia incloses); i l’altre que no es pot contractar el personal
necessari perquè el treball surti sense problemes. Tot i això considera que es va
resolent el problema

El regidor Malondra considera que l’Ajuntament sí que contracta personal, hi ha
àrees de l’Ajuntament que contracten personal per urgència i per puntes de feina.
La regidora Fina Linares diu que només en els serveis essencials.

-El regidor Malondra exposa el diferent tracte entre dues sol·licituds de permís, una
per fer una festa a la platja i l’altra un sopar benèfic a la plaça de toros. En els dos
casos la tècnica municipal fa un informe negatiu, amb els mateixos arguments. I
doncs en el cas de la festa a la platja s’acaba fent i el sopar benèfic no es fa.
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El regidor Joan González contesta que en el cas de la plaça de toros hi ha la
complicació del pla d’emergència que s’exigeix, que l’empresa no tenia.

La regidora Àngela Amer explica que en el cas de la platja l’informe era negatiu
perquè feien falta una sèrie de documents que posteriorment es varen aportar.

Finalment la batlessa informa que el mateix organitzador del sopar benèfic li va
telefonar per dir-li que l’anul·lava.

-Continua el regidor Malondra i explica que ja han demanat, i altres membres
també ho han fet amb registre d’entrada, que les reunions del Consell Escolar
Municipal es facin els capvespres a partir de les 19 hores.

La batlessa recull el prec i afirma que ho estudiaran.

-Explica el regidor Malondra que ha recollit 3 retalls de premsa sobre inversions del
Govern de les Illes Balears en depuradores, i el grup del PSOE viu amb angoixa
que a Alcúdia és de les poques depuradores en què no es fa inversió. Com
interpreta l’equip de govern que el Govern de les Illes Balears no tengui en compte
la depuradora d’Alcúdia?

El regidor Joan González, sense donar una exactitud total a la premsa, interpreta
que hi surten futures inversions, i afirma que en el cas d’Alcúdia no és una futura
inversió, ja fa sis anys que hauria d’estar feta, amb els doblers damunt la taula i que
qualque dia es resoldrà.

-El regidor Malondra explica que fa mesos va informar l’equip de govern que
s’havia desprès la paret en un punt del passeig d’Alcanada, vol saber com està
l’assumpte.

En Joan González explica que anaren a parlar amb Costes del Govern estatal i els
seus responsables els informaren que no hi havia recursos per arreglar el
problema. Els representants de l’Ajuntament els demanaren almenys un projecte,
que ja ha arribat a l’Ajuntament, i tot i que no correspon a l’Ajuntament per
seguretat se solucionarà el problema amb els nostres recursos, quan hi hagi
disponibilitat.

El regidor Malondra demana si pogués estar resolt abans de l’estiu vinent.

-El regidor Malondra explica que es va sol·licitar a l’equip de govern fer un ple
extraordinari per parlar de l’estat de la ciutat, que l’equip de govern va denegar.
Posteriorment es va fer un recurs que no s’ha contestat, demana si hi ha un termini
per contestar.

El secretari informa que és d’un mes.
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Demana la resposta al recurs, encara que sigui fora de termini, i sinó el seu grup ja
continuarà amb les passes que siguin necessàries.

La batlessa afirma que la resposta està donada.

-El regidor Pere Malondra fa una pregunta a les dues parts que feren el pacte de
govern de la present legislatura. Una de les raons de la signatura era que es faria
una escola d’hostaleria.

La batlessa explica que està molt malament aquesta inversió perquè la Conselleria
no té recursos.

Per acabar la batlessa i el regidor s’intercanvien informacions sobre com han anat
les inversions en infraestructures a Alcúdia i qui les ha protagonitzat aquests
darrers anys.

Seguidament es realitzar un minut de silenci amb compliment de l’acord adoptat en
el punt número 28 d’aquest plenari.

... / ...

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


