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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 19
DE DESEMBRE DE 2013
DATA: 19/12/2013
CARÀCTER: Extraordinària
COMENÇA: 9:00 h.
ACABA: 9:35 h.
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
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

NO HI ASSISTEIX:

Laura Serra Martín

INTERVENTORA:

Catarina Crespí Serra

SECRETARI:

Joan Seguí Serra

A Alcúdia, el dia 19 de desembre de dos mil tretze, quan són les 9:00 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 extraordinària 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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Seguidament la Sra. batlesa (dóna els molts d’anys per les festes propvinents, i
també) excusa l’absència de la regidora Sra. Laura Serra Martí per motius
personals.
Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució vàlida del
Ple, la Sra. Batlessa declara oberta la sessió.
Seguidament es passen a debatre els punts de l’ordre del dia següents:
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 7 de
novembre de 2013.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.

2. Proposta d’aprovació de l’addenda pel finançament de la modificació del
Projecte d’obres de construcció d’un nou IES pel pagament de la certificació
final.
Es presenta la proposta d’acord de Batlia de data 12 de desembre de 2013, la qual
diu:
“Addenda al Conveni pel finançament de la modificació del projecte d’obres de
construcció d’un Nou IES pel pagament de la certificació final.
Per indicació del Sr. President, el Secretari, informa i dóna compte de la proposta de
data 12 de desembre de 2013, formulada per la Batlessa, que seguidament es
transcriu :
“Vist l’escrit tramès per la Conselleria d’Educació i Cultura, de data (5 de
desembre de 2013), relatiu al conveni pel finançament de la modificació del
projecte d’obres de construcció d’un Nou IES pel pagament de la certificació
final i de l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Alcúdia pel finançament de la
modificació del projecte d’obres de construcció d’un Nou IES, pel pagament de
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la certificació final, a efectes de recaptar la seva aprovació i signatura de les
còpies corresponents.
Fets
1. El dia 27 d’agost de 2009 es va signar el conveni entre la Conselleria
d’Educació i Cultura i l’Ajuntament d’Alcúdia per al finançament de la
modificació del projecte d’obres de construcció d’un nou IES amb càrrec al
conveni de finançament signat entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i Deixa Sabadell, SA el 2 de juny de 2008.
2. Una vegada adjudicades les obres per un import de 911.198,63 €,
l’Ajuntament d’Alcúdia va signar amb l’entitat financera el contracte de cessió
dels drets de crèdit el dia 14 de desembre de 2009 i es va preveure
desemborsar a l’Ajuntament d’Alcúdia la quantitat total de l’import d’adjudicació
en un únic pagament dia 21 de desembre de 2009.
3. La clàusula segona del conveni establia que qualsevol actuació o modificació
del contracte que impliqués augment de la despesa, s’hauria d’instrumentar
mitjançant addenda al citat conveni.
4. Atès que l’import desemborsat per l’entitat financera és insuficient per poder
dur a terme el pagament de 27 d’agost de 2009, que estableix que qualsevol
actuació o modificació del contracte que impliqui augment de la despesa,
s’haurà d’instrumentar mitjançant addenda.
5. Atès que el dia 15 de novembre de 2011 es va donar el vistiplau per part del
servei de projectes, obres i supervisió i, dia 6 d’agost de 2013 es va donar el
vistiplau per part de la secretària general de la conselleria a la certificació final
d’obra.
Fonaments de dret
1.- La Llei 3/2033, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la
Comunitat Autònoma de els Illes Balears.
2.- Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desenvolupament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts de la CAIB.

Per tot això, propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar l'addenda al conveni de data 27 d'agost de 2009 entre la
Conselleria d'Educació i Cultura i I'Ajuntament d'Alcúdia per al finançament de
la modificació del projecte d'obres de construcció d'un nou lES per al pagament
de la certificació final d'obra, per un import de 546.359’52 €.
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Segon.- Facultar a la Sra. Batlessa perquè en nom d’aquesta corporació signi
els documents precisos per a l’execució dels acords precedents.
No obstant, el Ple acordarà.”
INTERVENCIONS:
La batlessa explica resumidament la proposta. No hi ha cap altra intervenció.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, d’Hisenda i
Administració acorden aprovar per unanimitat la proposta d’acord abans descrita i
els acords que hi són proposats.
3. Proposta de Concessions i Renovacions del Distintiu Ecoturistic per a
Establiments Hotelers i de Restauració.
Es presenta la proposta d’acord del regidor de Medi Ambient de dia 31 d’octubre de
2013, la qual diu:
“Vistos els informes tècnics i l’acta de la Comissió de Promoció i Concessions
de Distintius Ecoturístics de l’Ajuntament d’Alcúdia, que va tenir lloc a
l’Ajuntament el dia 31 de octubre de 2013, el regidor delegat que subscriu,
proposa a l’ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
- Primer: Renovar el Distintiu Ecoturístic als següents establiments de
restauració per continuar realitzant una correcta gestió ambiental:
- RESTAURANT CAN COSTA
- RESTAURANT LA PORTASSA DE CAN COSTA
- Segon: Concedir el Distintiu Ecoturístic als següents establiments de
restauració per realitzar una correcta gestió ambiental i complir els requisits
obligatoris i opcionals establerts en el Reglament :
-

RESTAURANT S’ALHAMBRA
RESTAURANT DULCINEA
RESTAURANT ES CANYAR
RESTAURANT JARDIN

- Tercer: Concedir el Distintiu Ecoturístic als següents establiments hotelers
per realitzar una correcta gestió ambiental i complir els requisits obligatoris i
opcionals establerts en el Reglament :
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-

HOTEL SATURNO
HOTEL JUPITER

No obstant, l’ajuntament Ple acordarà.”
INTERVENCIONS:
El regidor Joan Lluís González agraeix la participació, i els felicita, als establiments
que reben o conserven les distincions perquè es comprometen en una gestió
correcta dels assumptes mediambientals.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comisió Informativa d’Hisenda i
Administració, prèvia deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta
d’acord del regidor delegat de Medi Ambient abans esmentada amb els acords que
hi són proposats.
4. Proposta de Pròrroga del Conveni d’encomanda de Gestió de Recollida
Selectiva de les Fraccions Paper-cartró, vidre i envasos lleugers entre el
Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Alcúdia.
Es presenta la proposta d’acord del regidor de Medi Ambient, Serveis General i
Manteniment de dia 26 de novembre de 2013, la qual diu:
“Vist que el 25 de maig de 2012 es va signar el conveni d’encomanda de gestió
entre l’Ajuntament d’Alcúdia i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida
selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers.
Vist que la durada inicial de l’esmentat conveni és fins a 30 de maig de 2014.
Vist que el pacte 5è de l’esmentat conveni preveu la possibilitat de pròrroga
expressa d’ambdues parts per períodes bianuals, que s’haurà de comunicar dos
mesos abans de la seva finalització.
Vistes les atribucions que l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora
de les bases del règim local confereix a aquest Ple, sent necessari per adoptar
acords sobre aquesta matèria el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.
Això atès, propòs l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni d’encomanda de gestió entre
l’Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les
fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins a 30 de maig de 2016,
segons l’addenda que s’annexa.
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SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció Insular de Residus del Consell
de Mallorca, per al seu coneixement o als efectes oportuns.”
INTERVENCIONS:
No hi ha cap comentari.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comisió Informativa d’Hisenda i
Administració, prèvia deliberació, per unanimitat que representa el vot favorable de
la majoria absoluta legal, acorden aprovar la proposta d’acord del regidor delegat de
Medi Ambient, Serveis General i Manteniment abans esmentada amb els acords
que hi són proposats.
5. Proposta de nomenament de nous suplents a la representació del Grup
Municipal del partit popular a la comissió informativa d’Hisenda i
Administració i als Consells Escolars dels CPS i IESS del Municipi d’Alcúdia.
Es presenta la proposta d’acord de Batlia de dia 13 de desembre de 2013, la qual
diu:
“Mitjançant acord d’aquest Ple en la sessió extraordinària celebrada en data 12
de juliol de 2011, es va nomenar, com a suplent de la Cinquena Tinent de
Batlessa Sra. Josefina Linares Capó a la Comissió Informativa d’Hisenda i
Administració d’aquest Ajuntament, la regidora Sra. Laura Serra Martín. D’altra
banda, es va nomenar la Tècnica de Cultura Sra. Carme Suàrez Gómez com a
suplent de la Tercera Tinent de Batlessa Sra. Àngela Amer Mir als Consells
Escolars del CP Porta des Moll, CP Norai, CP S’Albufera, CP S’Hort des
Fassers, IES d’Alcúdia i IES Port d’Alcúdia.
Vist l’escrit presentat pel portaveu del grup municipal del Partit Popular a
aquesta Presidenta d’acord amb l’article 29 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Vist l’informe del Lletrat municipal 18-13/Organització emès en data 13 de
desembre de 2013.
Vistes les competències que l’article 38.c) ROF atribueix a aquest Ple, aquesta
batlia sotmet a consideració del plenari l’adopció següents:

ACORDS
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PRIMER.- Nomenar com a suplent de la Cinquena Tinent de Batlessa Sra.
Josefina Linares Capó a la Comissió Informativa d’Hisenda i Administració
d’aquest Ajuntament, la Segona Tinent de Batlessa Sra. Àngela Amer Mir.
SEGON.- Nomenar com a suplents successius de la Tercera Tinent de Batlessa
Sra. Àngela Amer Mir als Consells Escolars del CP Porta des Moll, CP Norai, CP
S’Albufera, CP S’Hort des Fassers, IES d’Alcúdia i IES Port d’Alcúdia, la
Regidora Sra. Laura Serra Martín i el Primer Tinent de Batlessa Sr. Juan Luis
González Gomila.”
INTERVENCIONS:
No hi ha cap intervenció.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comisió Informativa d’Hisenda i
Administració, prèvia deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta
d’acord de Batlia, abans esmentada amb els acords que hi són proposats.
6. Proposta reconeixement extrajudicial de crèdit.
Es presenta la proposta d’acord del Regidor d’Hisenda de dia 12 de desembre de
2013, la qual diu:
““Vistes les relacions de factures corresponents per a l’aprovació de la
relació de factures corresponents a l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a
l’aprovació del Ple, amb import de 591.304,12€ euros .
Vist l’informe emès per la interventora i el secretari, de data 12 de
desembre de 2013.
PROPÒS:
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a l’Ajuntament
d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb import de 591.304,12€
euros i , que s’adjunten com a annex.
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost
corrent.
Tercer.-Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient
corresponent, prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se
als interessats.”
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PARTIDA

EMPRESA

IMPORT

ANY
FRA.

TU432226004

AUTOCARES MALLORCA SL

950,55 €

25/6/13(2012)

SERVEI BUS IRON MAN 2012

EN323226993

RICOH ESPAÑA SLU

50,52 €

03/04/2012

QUOTA COPIADORA ESTOL-ABRIL 2012

PO132213004

PERES'SPORTS SL

1.056,33 €

19/10/2012

ROTLLOS CINTA SENYALITZ.POLICIA

FI431226080

CLUB HIPIC I CULTURAL ES RAIGUER

300,00 €

08/10/2012

COL.LABOR.CARRUATGES FIRA 2012

FI431226080

ASOCIACION MALLORCA WESTERN

300,00 €

08/10/2012

COL.LABOR.EXHIB.WESTERN FIRA 2012

SA313226054

FUNERARIA MOLONDRO SL
ALEÑAR
MARTORELL
VICTORIA
AUTORIDAD
PORTUARIA
BALEARES

1.016,40 €

19/10/13(2012)
22/08/13
(2012)
29/08/13
(2012)

SERVEIS DEL 7-9-12 AL 26-12-12
MENJAR BANDA MUSICA SANT PERE
2012

FE338226081
FI431226083

MARIA
990,00 €
DE
1.625,22 €

DE

DESCRIPCIO

TAXA OCUP.MERCADILLO JUNY-SET.12

TU432479001

PROFI BUSINESS CONSULTANTS SL

12.100,00 €

30/09/2013

FASHION
TOUR.

FI431226080

NATURA PARC STA.EUGENIA SL

2.227,50 €

08/10/2012

MOSTRA ANIMALS FIRA 2012

NATURA PARC STA.EUGENIA SL

1.963,50 €

08/10/2012

MOSTRA
FIRA12

FI431226080
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BS231226055

TOMAS PLOMER CATALINA

FE338226081

372,60 €

27/05/2012

GENERE PANADERIA 3EDAT ANY 12

30/06/2012

GENERE PASTISSERIA SANT PERE 2012

TU432479000

TOMAS PLOMER CATALINA
168,48 €
FUNDACION HISPANIA DE BARCOS DE
EPOCA
12.000,00 €

26/08/2013

29 REGATA CONDE DE BARCELONA 13

FI431226080

GRUP TRUI MALLORCA SL

9.823,50 €

30/10/2011

DESPESES CARPA FIRA 2011

EN322622002

COPASA SA DE OBRAS Y SERVICIOS

546.359,52 €

16/11/2011

MODIF. NOU INSTITUT PORT ALCUDIA
2011

591.304,12 €
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INTERVENCIONS:
Intervé el senyor Joan Lluís González, que explica que dues d’aquestes factures la
de la Fashion Week i la Regata del Compte de Barcelona estava previst que fossin
a través d’un contracte de patrocini i finalment varen ser subvencions nominatives
per la qual cosa es va fer la modificació de crèdit, afegeix que si no s’aprovàs
definitivament aquesta modificació de crèdit no es podrien pagar. A banda d’això diu
que puja molt la quantitat del reconeixement perquè també hi ha la factura de
Copasa que acabam d’aprovar.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comisió Informativa d’Hisenda i
Administració, prèvia deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta
d’acord del regidor d’Hisenda abans esmentada amb els acords que hi són
proposats.

7. Proposta d’Adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup
tancant d’usuaris del Govern de les Illes Balears.
Es presenta la proposta d’acord de Batlia de dia 2 de novembre de 2013, la qual
diu:
““L’Ajuntament d’Alcúdia, d’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, té competències en matèria de
seguretat en llocs públics, ordenació del trànsit de vehicles i persones en les
vies urbanes, així com de protecció civil.
En els darrers anys s’ha fet evident que les administracions públiques que
tracten amb matèries de seguretat i rescat de les persones, les emergències, el
control i la prevenció dels riscos han de prendre una especial atenció als
serveis de telecomunicacions. La població reclama un nivell de resposta més
eficient als incidents que es produeixen, i les institucions responsables
reclamen serveis de comunicacions mòbils i connectivitat a través de xarxes
que permetin l’accés a informacions i continguts de dades específics per
desenvolupar la seves tasques de forma coordinada.
També es reconegut que els recents avanços en la tecnologia de les
comunicacions i dels sistemes de tractament de la informació ofereixen
solucions avançades per a facilitar la presa de decisions i l’intercanvi
d’informació en temps real. Així mateix, aquestes organitzacions han de
resoldre situacions amb un alt nivell de compatibilitat i d’interoperatibilitat
funcional.
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L’empresa pública Multimèdia, adscrita a la Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears, s’encarrega del desplegament de la Xarxa Digital
de Comunicacions Mòbils ‘tetraIB’, per oferir serveis de comunicacions mòbils
en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En el conjunt de les administracions públiques, el personal a càrrec del
comandament i control, i el personal d’intervenció en la prevenció i control de la
seguretat pública i les emergències a les Illes Balears, tenen la necessitat diària
de comunicar-se entre si, en temps real, per coordinar-se i realitzar les tasques
corresponents a les competències que les lleis els hi encomanen.
La resposta a les situacions abans esmentades precisa de mecanismes
conjunts de col·laboració i coordinació operativa entre entitats públiques, amb
la finalitat d'evitar una duplicitat d'actuacions i optimitzar els recursos operatius.
En aquest sentit, cal disposar dels mitjans tècnics més segurs i eficients en els
serveis de comunicacions mòbils.
Per les seves característiques tècniques, la xarxa tetraIB pot integrar a totes les
entitats públiques de les Illes Balears en les matèries abans dites, i es
converteix així en la plataforma corporativa de comunicacions mòbils de la
Comunitat Autònoma amb més capacitat de gestió i tècnicament més avançada
per oferir serveis de comunicacions mòbils.
Multimèdia s’estableix com Operador en Autoprestació dels Serveis de
Comunicacions Mòbils en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i negocia
acords i convenis amb les entitats interessades en adherir-se als serveis que
ofereix la xarxa tetraIB.
L’Ajuntament d’Alcúdia requereix per al millor exercici de les seves funcions en
matèria de prevenció i control de la seguretat, i de les emergències, la
disponibilitat dels Serveis de Comunicacions Mòbils que ofereix la xarxa tetraIB
entre els mitjans tècnics desplegats en el terreny per les seves unitats
d’intervenció i els seus corresponents centres de despatx, així com per a la
coordinació amb altres institucions.
Això atès, es considera oportú i convinent l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia
als Serveis de Comunicacions Mòbils que ofereix la xarxa tetraIB, mitjançant la
signatura del corresponent conveni amb l’empresa pública Multimèdia de les
Illes Balears, S.A., a l’empara de l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 68 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Atès el contingut del conveni adjunt a la present proposta.
Ateses les competències que l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, atribueix a aquest Ple, sent necessari
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per a l’adopció d’acords en aquestes matèries el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació en data 3 de desembre de
2013.
És per tot això que propòs a aquest Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Adherir l’Ajuntament d’Alcúdia als Serveis de Comunicacions Mòbils
que ofereix la xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears, mitjançant la
signatura del corresponent conveni amb l’empresa pública Multimèdia de les
Illes Balears, S.A.. i que s’adjunta a la present proposta.
SEGON.- Designar com a membre integrant de la Comissió de Seguiment del
Conveni en representació de l’Ajuntament el funcionari Sr. Abelardo Mesías
Vidal.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.
QUART.- Publicar el conveni subscrit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

INTERVENCIONS:
La batlessa intervé i explica que es proposa l’adhesió a aquesta Xarxa Digital de
Comunicacions Mòbils, TetraIB, que basteix l’empresa pública Multimèdia de les
Illes Balears S.A. del Govern de les Illes Balears, perquè es vol millorar la
coordinació de l’Ajuntament amb altres organismes com la Guàrdia Civil, o
institucions com el mateix Govern en assumptes de seguretat i de protecció civil, i
aquesta xarxa serà una eina eficaç. També proposa que el responsable de
l’Ajuntament sigui Abelardo Mesías Vidal.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comisió Informativa d’Hisenda i
Administració, prèvia deliberació, per unanimitat que representa el vot favorable de
la majoria absoluta legal, acorden aprovar la proposta d’acord de Batlia abans
esmentada amb els acords que hi són proposats.
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8. Ratificació dels decrets de Batlia 1.545, de 12 de novembre de 2013, i 1.701
de 12 de desembre de 2013, pels quals s’acorda satisfer els drets legitimaris
dels fills de la Sra. Gilberte Antoinette Garrouste.
Es presenten les Resolucions de Batlia núm. 1.545 de dia 11 de novembre de 2013
i núm. 1.701 de data 12 de desembre de 2013, així mateix es dona compta de la
proposta de batlia de data 26 de novembre de 2013 que seguidament es transcriu:
“El dia 22 de juny de 2012 va morir la Sra. Gilberte Antoinette Garrouste, viuda,
de nacionalitat francesa, amb domicili a la ciutat d’Alcúdia, titular de la targeta
de residència X00036030N, Passaport francès nº 99AE50083, havent atorgat
testament obert en data 17 de febrer de 2012 davant el Notari del I·lustre
Col·legi Notarial de les Illes Balears Sr. Bartolomé Bibiloni Guasp.
En aquest testament la Sr. Garrouste va instituir hereu l’Ajuntament d’Alcúdia
quant al 40,00 per cent dels seus bens situats a Espanya, per destinar-ho a
l’Àrea de Sanitat i Benestar Social, amb la condició que la meitat es destini a
cobrir les necessitats bàsiques de la gent de la tercera edat que no tingui
recursos; una quarta part es destini als nins amb deficiències i minusvalideses
sense recursos; i la quarta part restant a les persones discapacitades sense
recursos.
Mitjançant Decret de Batlia núm. 1.002, de data 13 d’agost de 2012, es va
resoldre acceptar a benefici d’inventari l’herència deferida a l’Ajuntament
d’Alcúdia en virtut del testament esmentat i es va atorgar davant el Notari de
l’Il·lustre Col·legi de les Illes Balears Sr. Bartolomé Bibiloni Guasp la
corresponent escriptura de manifestació, acceptació i adjudicació d’herència en
data 14 d’agost de 2012, consistent en un dipòsit en compte corrent per import
de 274.133,14 €.
Mitjançant diligencia de notificació de 31 de maig de 2013 (reg. d’entrada de
l’Ajuntament nº 3.790, de 3 de juny) el Jutjat de Primera Instància nº 4 d’Inca
donà trasllat a aquesta corporació de l’escrit de demanda presentada a França
pels fills de la testadora, el Sr. Rogert Robert Vilgrain i la Sra. Jeannine
Antoinette Vilgrain, on es reclama a l’Ajuntament, per una part, l’abonament de
la suma de 182.755,42 € en concepte de legitima de descendents; i, per altra,
una indemnització de 10.000 € a pagar entre els tres hereus (Sr. Martí Garcias
Plomer, Asociación Española contra el Cáncer i Ajuntament d’Alcúdia) per
despeses de defensa jurídica.
Aquest Ajuntament, amb la mediació de l’advocada Sra. Aina Castillo Ferrer, ha
traslladat des de llavors als fills de la testadora que la legítima que pertoca
abonar és la contemplada en el Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre,
pel qual s’aprova el Text Refús de la Compilació del Dret Civil de les Illes
Balears.
Atès que els legitimaris de la Sra. Garrouste estan disposts a signar un acord
transaccional homologat judicialment mitjançant el qual l’Ajuntament els
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abonarà la quantitat de 95.000 € en concepte de drets legitimaris, renunciant
aquells a exercir qualsevol acció relacionada amb aquests envers aquest
Ajuntament.
Per tot això, a l’empara de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, dels articles 1.809 a 1.819 del Codi Civil, i fent ús de les atribucions que
l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, confereix a la Batlia d’aquest Ajuntament en casos d’urgència, es
va resoldre per decret, rectificat per mor d’errada material detectada, satisfer
els drets legitimaris dels fills de la Sra. Garrouste mitjançant acord
transaccional homologat judicialment, on l’Ajuntament abonarà la quantitat de
94.400 € als Srs. Rogert Robert Vilgrain i Jeannine Antoinette Vilgrain i aquests
donaran per satisfets els drets que li puguin correspondre a l’herència referida,
renunciant a exercir contra aquest Ajuntament qualsevol acció relacionada amb
aquells.
Vist l’informe emès per l’advocada Sra. Aina Castillo Ferrer, en data 8 de
novembre de 2013.
Vist l’informe emès pel Lletrat municipal, en data 7 de novembre de 2013.
Atès que l’òrgan competent per a transigir és aquest Ple i l’article 21.1.k) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local disposa que
la batlia ha de retre compte de l’acord pres per urgència al Ple de l’Ajuntament,
a la primera sessió que celebri, per a la seva ratificació.
És per això que propòs l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Ratificar els decrets de batlia nº 1.545, de 12 de novembre de 2013 i
1.701, de 12 de desembre de 2013, pels quals es va acordar satisfer els drets
legitimaris dels fills de la Sra. Garrouste mitjançant acord transaccional
homologat judicialment, on l’Ajuntament abonarà la quantitat de 94.400 € als
Srs. Rogert Robert Vilgrain i Jeannine Antoinette Vilgrain i aquests donaran per
satisfets els drets que li puguin correspondre a l’herència referida, renunciant a
exercir contra aquest Ajuntament qualsevol acció relacionada amb aquells.
SEGON.- Notificar la present resolució als demandants i resta d’hereus
codemandats, als efectes oportuns.”

INTERVENCIONS:
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La batlessa explica que els fills de la Sra. Garrouste varen posar una demanda
davant la Justícia francesa per aconseguir la llegítima dels béns que havia llegat a
l’Ajuntament d’Alcúdia (un 40% de l’herència) destinats a tota una sèrie d’objectius
socials. Afegeix que s’ha lluitat per aconseguir que es resolgués aquesta qüestió
amb el fur espanyol de les Illes Balears, que era més beneficiós per a l’Ajuntament, i
més d’acord amb la voluntat de la testadora, i no amb la jurisdicció francesa. Afirma
que s’ha aconseguit aquest objectiu i agraeix una vegada més la deixa a la Sra.
Garrouste.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comisió Informativa d’Assumptes
Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans, prèvia deliberació, per unanimitat
acorden aprovar la proposta d’acord de Batlia abans esmentada amb els acords que
hi són proposats.
9. Proposta de ratificació del decret de Batlia 1.694, de 10 de desembre de
2013, pel qual s’acorda la terminació convencional del procediment abreujat
nº 215/2013 seguit davant el jutjat de lo contenciós-Administratiu nº 3 de
Palma.
Es presenta la Resolució de Batlia núm. 1.694 de dia 10 de desembre de 2013, així
mateix es dona compta de la proposta de batlia de data 11 de desembre de 2013,
que seguidament es transcriu:
““Mitjançant escrit amb registre d'entrada nº 1.442, de 5 de març de 2012,
l'entitat mercantil Global Eventos Palma, S.L. formulà reclamació de pagament
d'una factura corresponent a l'organització, coordinació i gestió d'espais a la VI
Fira Nàutica d'Alcúdia, per import de 7.080 € , incrementada per 313,19 € en
concepte d'interessos de demora i 808,40 € per costos de cobrament , resultant
un total de 8.735,59 € .
Amb data 29 de maig de 2012 (registre d'entrada n º 5.893 , de 30 de juliol de
2012) es va anunciar recurs contenciós - administratiu per la mercantil referida
contra la presumpta inactivitat de l'Ajuntament d'Alcúdia davant la seva
reclamació.
Mitjançant ofici amb registre d'entrada d'aquest Ajuntament nº 8.988, de 5 de
desembre de 2013, es va traslladar a aquest Ajuntament la demanda
presentada pel recurrent referit en la qual es demana la condemna de
l'Ajuntament al pagament de la quantitat de 9.248,98 € més els interessos de
demora que estableix la Llei 3/2004, de 29 de desembre de Mesures de
Morositat en les Operacions Comercials des de la interposició de la demanda i
l'expressa imposició de costes a aquesta Administració.
Mitjançant Decret nº 1.694, de 10 de desembre de 2013, es va acordar la
terminació convencional del procediment judicial a dalt referit, mitjançant
contracte de transacció adjunta a la resolució i homologada judicialment.
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Mitjançant aquest acord l’Ajuntament abonarà a l’entitat demandant la quantitat
de 6.832,20 €.
Atès l'informe del Lletrat Municipal 16-13/Contractació, emès en data 10 de
desembre de 2013, i que motiva el decret de batlia que ara es proposa ratificar.
Atès que consten a l’expedient administratiu el pressupost acceptat per
l’anterior Batle de l’Ajuntament Sr. Miquel Àngel Llompart Hernández, així com
la seva conformitat amb l’execució del contracte.
Atès el contracte de transacció que s'adjunta al decret.
Vist el que disposen els articles 88 de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i 77.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Atès que l’òrgan competent per a transigir és aquest Ple i l’article 21.1.k) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local disposa que
la batlia ha de retre compte de l’acord pres per urgència al Ple de l’Ajuntament,
a la primera sessió que celebri, per a la seva ratificació.
És per això que propòs a aquest Ple l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Ratificar el Decret de batlia nº 1.694, de 10 de desembre de 2013,
pel qual s’acorda la terminació convencional, mitjançant contracte de
transacció, del procediment abreujat nº 215/2012 seguit davant el Jutjat de lo
Contenciós-Administratiu nº 3 de Palma a instancia de la mercantil Global
Eventos Palma, S.L..
SEGON.- Abonar la quantitat de 6.832,20 € a l’entitat demandant, mitjançant
dipòsit judicial, una vegada es rebi la notificació de l’acte judicial que homologui
la transacció i declari la terminació convencional del procediment de que es
tracta.
TERCER.- Notificar el present acord al Jutjat de lo Contenciós-Administratiu nº
3 de Palma i a la mercantil Global Eventos Palma, S.L. als efectes oportuns.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció municipal als efectes
oportuns.”
INTERVENCIONS:
El secretari explica que arran d’una feina que l’Ajuntament va comanar a l’empresa
Global Eventos Palma S.L hi va haver una divergència sobre la quantia de la
factura. L’empresa va reclamar a la Justícia la manca d’acceptació d’aquesta, però
poc abans d’anar a judici es va aconseguir un acord transaccional entre
l’Ajuntament i l’empresa.
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La batlessa afegeix que l’empresa reclamava 9.248,98 euros més interessos, que
finalment es va arribar un acord amb aquesta, després d’haver parlat amb els
anteriors responsables de l’Ajuntament, d’abonar-los aquests 6.832,20 euros.

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comisió Informativa d’Assumptes
Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans, prèvia deliberació, per majoria (15
vots favorables i una abstenció per part de la regidora Sra. Carme Garcia Cerdà),
acorden aprovar la proposta d’acord de Batlia abans esmentada amb els acords que
hi són proposats.
10. Proposta declaració compatibilitat a la Sra. Eulàlia Ochogavía
Bennàssar.
Es presenta la proposta d’acord de la Regidora de Recursos Humans de dia 2 de
desembre de 2013, la qual diu:

“Vista la instància de data 22 de novembre de 2013 (R.E. núm. 8707)
presentada per Eulàlia Ochogavía Bennàssar en la qual es sol·licita la
compatibilitat per exercir l’activitat d’advocacia en règim de treballadora per
compte pròpia i l’informe emès pel secretari de l’ajuntament per aquests
efectes.
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. Eulàlia Ochogavía Bennàssar com a assessora jurídica amb
l’exercici de la seva professió d’advocada per compte pròpia que realitzi els
dilluns, dimecres i divendres a partir de les 15 hores i tot el dia de dimarts i
dijous, és a dir fora de la jornada laboral de la corporació, donat que
l’esmentada ocupació no provoca detriment a la seva dedicació com a
treballadora de la corporació. Compatibilitat que serà revisable en cas de que
es modifiquin les circumstàncies laborals de la sol·licitant.
El present acord de reconeixement de compatibilitat de l’activitat privada
queda subordinada al fet que la mateixa, en cap concepte, pugui implicar un
conflicte d’interessos amb les funcions inherents al lloc de treball i al fet que no
es retribueixi a l’empleat públic mitjançant un complement retributiu o factor
d’incompatibilitat o de dedicació exclusiva. De la mateixa manera queda
condicionada la compatibilitat a l'estricte compliment de l'horari i jornada en
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aquest Ajuntament i a l’avaluació positiva de l’acompliment, devent l’Ajuntament
revocar l’autorització o reconeixement de compatibilitat si s’incompleixen
aquestes condicions.
Segon.- Notificar el present 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 Comisió Informativa d’Assumptes
Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans, prèvia deliberació, per unanimitat
acorden aprovar la proposta d’acord de la regidora delegada de Recursos Humans
abans esmentada amb els acords que hi són proposats.
11. Proposta creació llocs de feina al catàleg de llocs de treball.
Es presenta la proposta d’acord de la Regidora de Recursos Humans de dia 2 de
desembre de 2013, la qual diu:
Vista la proposta de la regidora delegada de Recursos Humans, de modificació
del catàleg de llocs de treball de l’ajuntament d’Alcúdia, i els informes de
secretaria i intervenció municipal.
Atès que s’ha procedit a la preceptiva negociació de la proposta amb la Mesa
General de Negociació de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- La creació de la plaça de Tècnic d’Administració Especial de l’àrea
d’Intervenció (codi 4010), de l’Escala Tècnica d’Administració Especial (TAE),
assignant-li les següents característiques, funcions i denominació:








Denominació: Tècnic d’Administració Especial (T.A.E.).
Tipus: Funcionari.
Grup: A1
Escala: Tècnica d’Administració Especial.
Subescala: Tècnica.
Nivell Complement de Destí: 25.
Complement Específic: 13.834,80 euros anuals.
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 Titulació acadèmica: Títol universitari de Grau
Econòmiques, A.D.E, i equivalent.
 Forma de provisió: oposició o concurs-oposició.

en

Dret,

T.A.E. Intervenció
(funcionari)
Responsabilitats generals:
-

Organitzar, supervisar i distribuir entre el personal que integra al unitat
administrativa les tasques, tant ordinàries com puntuals corresponents a
funcions pròpies de la Intervenció municipal, d’acord amb les directrius,
instruccions i indicacions de la persona titular de la Intervenció.

Treballs més significatius:
-

Informar i assessorar els serveis gestors de la Corporació sobre els
requisits formals i documentals que han de complir els expedients que
s’hagin de trametre a la Intervenció, o la tramitació i supervisió dels
quals sigui competència la Intervenció.

-

Dissenyar, elaborar i preparar els expedients la tramitació dels quals
sigui competència de la Intervenció (aprovacions i liquidacions del
pressupost municipal, comptes generals de la Corporació, modificacions
de crèdits, expedients de gestió de despeses i d’ingressos, expedients
d’operacions de crèdit, etc.), d’acord amb les directrius i instruccions de
l’interventor/a.

-

Formular propostes d’informes d’intervenció dels dits expedients i, en
general, preparar la documentació corresponent.

-

Dur a terme operacions i procediments comptables que s’escaiguin en
l’àmbit de la Intervenció.

-

Seguiment de l’execució del pressupost de despeses i d’ingressos de la
Corporació i dels seus ens depenents.

-

Substituir, amb caràcter accidental, la persona titular del lloc de treball
d’interventor/a.

-

Qualsevol altres funcions de caràcter anàleg, pròpies del grup i nivell del
lloc de treball, que li siguin atribuïdes, de forma ordinària o puntual, per
l’interventor/a.

- CODI 4010.
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- Grup A1.
- Complement de Destí, nivell 25.
- Complement Específic anual: 13.834,80 euros.

Segon.- La creació de la plaça d’Assessor/a Jurídic/a de l’àrea de Secretaria
(codi 2200), personal laboral, assignant-li les següents característiques
funcions i denominació:








Denominació: Assessor Jurídic.
Tipus: Personal Laboral.
Grup: 1
Jornada: 46%.
Sou Brut anual: 18.372,68 euros anuals.
Titulació acadèmica: Títol universitari de Grau en Dret.
Forma de provisió: oposició o concurs-oposició.

ASSESSOR/A JURÍDIC/A
(personal laboral)
Responsabilitats generals:
-

Assessorament jurídic urbanístic.
Seguiment legal dels expedients
administratius de l’àrea d’urbanisme.

i

informe

dels

recursos

Treballs més significatius:
-

Assessoria legal sobre aquelles matèries o assumptes municipals no
reservats a informe preceptiu de funcionaris, que a títol indicatiu a
continuació es detallen:







Responsabilitat patrimonial.
Recursos en matèria de recursos sòlids urbans.
Publicitat estàtica i dinàmica.
Tramitació de tancaments d’activitats no permeses.
Informe de recursos i al·legacions en matèria d’expedients
sancionadors.
Qualsevol altre que se li pugui encomanar relacionat amb la seva
categoria professional
- CODI 2200.
- Grup 1.
- Tipus: Personal Laboral.
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- Jornada: 46%.
- Sou Brut Anual: 18.372,68 euros.
- Titulació acadèmica: Títol universitari de Grau en Dret.
Tercer.- La creació de la plaça d’Inspector de Policia Local (codi 9010),
assignant-li les següents característiques, funcions i denominació:










Denominació: Inspector.
Tipus: Funcionari.
Grup: A2
Escala: Executiva.
Subescala: Serveis Especials.
Nivell Complement de Destí: 22.
Complement Específic: 16.023,42 euros anuals.
Titulació acadèmica: Títol universitari de Grau.
Forma de provisió: Lliure designació.

INSPECTOR POLICIA LOCAL
(funcionari)
Responsabilitats generals (art. 27 Decret 67/2007 de la CAIB):
-

Direcció, coordinació i supervisió de les actuacions operatives del cos,
com també l’administració que n’asseguri l’eficàcia.
Informació als superiors sobre el funcionament del servei.
Comandament immediat sobre totes les unitats i els serveis.

Treballs més significatius:
-

-

Exigir als subordinats el compliment dels seus deures.
Elaborar la memòria anual del cos de policia local.
Elevar a la batlia els informes que, sobre el funcionament i
l’organització dels serveis, estimi pertinents o li siguin requerits.
Proposar al batle la iniciació de procediments disciplinaris als
membres del cos, quan la seva actuació així ho requereixi.
Proposar al batle la concessió de distincions de les quals el personal
cel cos es faci mereixedor.
Proposar al batle la cobertura de places d’especialitats i de les
corresponents a l’escala tècnica, sense perjudici del que disposa
l’article 20 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears.
Elevar a la batlia les propostes de formació del personal del cos.
Formar part dels òrgans col·legiats que es determinin
reglamentàriament, en representació del cos de policia local.
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-

Presidir la Junta de Comandaments de les plantilles que, pel nombre
de comandaments, aconsellin que es constitueixi.
Acompanyar la corporació en els actes públics als quals concorri i
sigui requerit a aquest efectes.
Representar el cos de la policia local.
Totes les que s’estableixin reglamentàriament i les que li assigni el
batle com a superior autoritat del Cos.
-

CODI 9010.
Grup A2.
Complement de Destí, nivell 22.
Complement Específic anual: 16.023,42 euros.

Vuitè.- Exposar al públic l’esmentada modificació del catàleg durant un període
de quinze dies a partir del següent a la publicació en el BOIB, a fi que s’hi
presentin les reclamacions que es creguin oportunes. Cas que no se’n
presentin dins l’esmentat termini, la modificació es considerarà definitivament
aprovada, i a continuació es publicarà el text íntegre en el BOIB. Igualment, es
trametrà còpia de l’esmentat catàleg a les administracions estatal i autonòmica
en el termini de 30 dies.”
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor Miquel Llompart i explica que estan d’acord en la creació
d’aquestes tres places però pensa que l’Ajuntament ha de mirar més enfora i s’ha
de plantejar el cas de Contractació, que cada vegada requereix més esforços.
La batlessa li dóna la raó al regidor Llompart, afirma que s’haurà d’estudiar la
necessitat de més personal perquè cada vegada hi ha més exigències de
fiscalització exigida per l’Administració central.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comisió Informativa d’Assumptes
Socio-Culturals, Patrimoni i Recursos Humans, prèvia deliberació, per unanimitat
acorden aprovar la proposta d’acord de la regidora delegada de Recursos Humans
abans esmentada amb els acords que hi són proposats.

12. Comunicació canvi de denominació del Grup Municipal Convergència per
les Illes (CxI) que passa a denominar-se El Pi-Proposta per les Illes Balears.
Donar compte de l’escrit de data 28 de novembre de 2013, presentat per el Grup
Municipal Convergència per les Illes (CxI), que seguidament es transcriu:
“MIQUEL ANGEL LLOMPART HERNANDEZ, amb DNI 43049819Y, JOAQUIN
CANTALAPIEDRA ALOY, amb DNI 43041797B, BEATRIZ ONETO
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CARMONA, amb DNI 43132454W i DOMINGO BONNIN DANIEL, amb DNI
42978359F; en la seva condició de membres integrants del Grup Municipal de
CONVERGÈNCIA PER LES ILLES (CxI), comuniquem que hem acordat al
canvi de denominació de l’esmentat grup, que passarà a denominar-se El PIPROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.”
INTERVENCIONS:
No hi fan cap comentari.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comisió Informativa d’Hisenda i
Administració, prèvia deliberació, per unanimitat acorden donar-se per assabentat
del canvi de denominació del esmentat Grup Municipal.
13. Moció que presenta el Grup Municipal d’El Pi – Proposta per les Illes
Balears en contra de la privatització dels Aeroports de les Illes Balears i a
favor d’un model de gestió individualitzat i amb participació decisiva de les
institucions Balears.
El representant del Grup Municipal d’El Pi – Proposta per les Illes Balears, exposa la
moció que seguidament es transcriu:
“MOCIÓ EN CONTRA DE LA PRIVATITZACIÓ DELS AEROPORTS DE LES
ILLES BALEARS I A FAVOR D’UN MODEL DE GESTIÓ INDIVIDUALITZAT I
AMB PARTICIPACIÓ DECISIVA DE LES INSTITUCIONS BALEARS
Alcúdia a 13 de desembre de 2013
En Miguel Angel Llompart Hernandez portaveu del Grup Municipal de El Pi –
Proposta per les Illes Balears a l’Ajuntament d’Alcúdia presenta per a sotmetre
a la propera sessió plenària la següent proposta de resolució
Exposició de Motius
L’anunci per part del Consejo Consultivo de Privatizaciones de
l’aprovació de la privatització de l’empresa estatal Aena-Aeropuertos, S.A. inicia
un procés que pot donar com a resultat un model aerorportuari en que un reduït
grup d’inversors controlin de forma conjunta la totalitat dels aeroports de l’estat
Espanyol.
Aquest procés cobra una especial importància per les Illes Balears on la
mobilitat dels seus ciutadans depenen gairebé exclusivament del transport aeri,
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per tant aquest procés de privatització pot generar molta inseguretat per als
ciutadans d’aquesta comunitat.
S'ha de tenir en compte que els aeroports són la porta d’entrada de la
pràctica totalitat dels turistes i, per tant, qualsevol canvi al model de gestió i de
propietat pot afectar negativament al principal motor de la nostra economia.
Posar el nostres aeroports en mans d’un reduït grup empresarial, que
prioritzarà els interessos econòmics per sobre dels generals, és un risc que la
nostra comunitat no es pot permetre i manco dins un context de crisi
generalitzada com l’actual. Els nostres aeroports no han d’estar al servei del
compte de resultats d’Aena o d’un grup d’inversors si no al servei d’aquesta
terra, de les seves empreses i de la seva gent. La gestió privada d'un servei tan
estratègic, en règim de monopoli i sense control per part de les nostres
institucions, és un risc que no ens podem permetre ja que afecta a un element
essencial de la nostra economia (turisme) i del nostre benestar (connectivitat).
Un altre risc afegit i molt preocupant és la influència negativa que pot
tenir aquest procés privatitzador sobre les illes de Menorca i Eivissa, les quals
veuen sotmeses les seves rutes a declaracions d'Obligació de Servei Púbic i
que aquest procés pot empitjorar encara més la seva escassa connectivitat.
El Parlament de les Illes Balears aprovà per unanimitat al febrer del 2011
una iniciativa demanant al Govern central que excloguessin d'una possible
privatització als aeroports de Balears, alhora que en sol·licitava una cogestió
conjunta dels centres aeroportuaris, sempre tenint en compte les necessitats
dels ciutadans per sobre dels interessos privats. En contra de la privatització
també s'han manifestat en diferents ocasions, associacions empresarials, molt
recentment la Federació Hotelera i la Cambra de Comerç de Mallorca,
sindicats,... en definitiva la societat civil balear.
Tal com s'ha pogut constatar als darrers anys, el conjunt dels aeroports
de Balears al contrari de la majoria de l'Estat són rendibles econòmicament i els
seu beneficis es destinen a cobrir les immenses pèrdues d'altres aeroports de
la xarxa d'AENA fruits d'errònies decisions polítiques. Entenem que aquests
beneficis haurien de ser una eina que generàs recursos per a la nostra
economia i que permetés una major competitivitat a través d’una baixada de les
taxes aeroportuàries.
En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia que
adopti el següents:
ACORDS
Primer.- Manifestar el rebuig al procés privatitzador d'Aena pel que afecta als
aeroports insulars, ja que no es té en compte l’opinió d’aquesta comunitat
autònoma, posada de manifest al Parlament de les Illes Balears.
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Segon.- Manifestar el rebuig a l'informe del Consejo Consultivo de
Privatizaciones que en cap moment fa menció sobre la funció social dels
aeroports insulars, ni a la participació de les comunitats autònomes a la seva
gestió.
Tercer.- Demanar que els aeroports illencs, donada la seva peculiaritat
d’interès públic i general per a la seva població, quedin exclosos d’aquest
procés de privatització en conjunt, ja que l’economia i el desenvolupament de
les Illes Balears han de dependre de la nostra realitat social i turística.
Quart.- Instar al Govern de les Illes Balears a donar les passes necessàries
perquè en la gestió dels aeroports de Balears es tingui en compte que els
nostres aeroports compleixen una funció social i econòmica essencial per una
comunitat insular com la nostra i que, per tant, han de ser gestionats
individualitzament, amb una participació decisiva de les nostres institucions.
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord al Consejo Consultivo de
Privaticaciones, al l'empresa AENA S.A., al Ministerio de Industria del Gobierno
de España i al Govern Balear.”
INTERVENCIONS:
El regidor Joaquim Cantalapiedra llegeix la proposta, que considera explícita,
afegeix que la gestió dels aeroports de les Balears és bàsica i fonamental per a la
nostra economia i la nostra connectivitat, afirma que a les Illes Balears no hem de
pagar els errors comesos fent experiments rars com els dels aeroports de Castelló i
Ciudad Real, que són extremadament deficitaris. En definitiva que els guanys dels
nostres aeroports no han d’haver de finançar aquesta mala gestió.
VOTACIÓ:
Acte seguit els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per unanimitat
acorden aprovar la moció abans esmentada.
... / ...
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió, essent
les 9:35 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a secretari, don fe.
Vist i plau
La Batlessa,

El Secretari,

Coloma Terrasa Ventayol

Joan Seguí Serra
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