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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 29
DE GENER DE 2014
DATA: 29/01/2014
CARÀCTER: Extraordinària
COMENÇA: 11:15 h.
ACABA: : 14:30 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
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 29 de gener de dos mil catorze quan són les 11:15 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
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la interventora Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari de la corporació, el Sr.
Joan Seguí Serra, que dóna fe de l’acte.

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:
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 extraordinària que va tenir lloc dia
19 de desembre de 2013.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.

2. Proposta de modificació de les comissions Informatives permanents de
l’Ajuntament.
Es presenta la proposta d’acord de Batlia de data 13 de desembre de 2013, la
qual diu:
“Mitjançant acord de Ple, pres a la sessió extraordinària celebrada en data 12 de juliol de
2011, es varen crear quatre comissions informatives permanents: una Comissió
informativa de d’Hisenda i Administració; una Comissió informativa de Planejament i
Urbanisme; una Comissió informativa de Benestar Social, Sanitat i Promoció Econòmica;
una Comissió informativa d’assumptes Socioculturals, Patrimoni i Recursos Humans.
La població de dret del nostre municipi ha superat els 20.000 habitants, fet que
suposa, entre altres coses, la celebració de sessions plenàries ordinàries cada mes,
d’acord amb l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en concordança amb l’article 80 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears.
Aquesta nova periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i, per tant, de les
comissions informatives permanents, podria anar acompanyada d’una nova
configuració d’aquestes, per tal que tots els membres de la corporació puguin conèixer
de primera ma tots els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple.
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D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, correspon a aquest Ple acordar qualsevol variació del nombre i denominació
inicials de les comissions informatives permanents.
Per tot això es proposa a aquest Ple l’adopció dels següents
ACORDS
ÚNIC.- Refondre les quatre comissions informatives existents en aquest Ajuntament en
una sola mitjançant la creació d’una Comissió Informativa Única denominada
“Comissió Informativa General d’Assumptes del Ple”, que tindrà per objecte informar i
dictaminar les propostes procedents de totes les àrees de l’Ajuntament que s’hagin de
sotmetre a la decisió del Ple. Aquesta Comissió estarà integrada per tots el regidors,
corresponent la seva Presidència a la Sra. Coloma Terrasa Ventayol, Batlessa de
l’Ajuntament.
Aquesta comissió celebrarà les seves sessions ordinàries amb la mateixa periodicitat
que les dels plens, és a dir, cada mes i amb l’antelació establerta reglamentàriament.”

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Miquel Llompart que afirma que per al seu grup anava
millor l’organització que hi havia hagut fins ara, per això s’abstindran.

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, d’Hisenda
i Administració prèvia deliberació, per majoria amb (13 vots a favor (8 PP + 4
PSIB-PSOE + 1 Sra. Carme Garcia Cerdà) i (4 abstencions del grup Municipal
El Pi)) acorden aprovar la proposta d’acord de Batlia abans esmentada amb els
acords que hi són proposats.
3. Proposta de modificació de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament.
Es presenta la proposta d’acord de Batlia de data 20 de gener de 2014, la qual
diu:
“El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 12 de juliol de
2011, va acordar que les seves sessions ordinàries es duguessin a terme el primer
dijous dels mesos imparells, a les 12 hores, i, en el supòsit en que aquest dia fos
festiu, el segon dijous hàbil següent, a la mateixa hora.
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La població de dret del nostre municipi ha superat els 20.000 habitants, fet que
suposa, entre altres coses, la celebració de sessions plenàries ordinàries cada mes,
d’acord amb l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en concordança amb l’article 80 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears.
Per tal d’adaptar les sessions ordinàries i, atès que, d’acord amb l’article 79 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, amb
concordança amb l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, correspon a aquest ple establir el dia i la periodicitat d’aquelles.
Es per això que proposo a aquest Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Establir que el Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària a la Sala de
Plens de la Casa Consistorial, el tercer dijous de cada mes, a les 11,00 h.
SEGON.- Facultar a la Batlessa per a que, prèvia consulta amb els portaveus dels
grups municipals, per causa justificada, pugui variar la data de celebració de la sessió
ordinària, avançant o retardant el dia i hora de celebració en un interval màxim de tres
dies hàbils, conservant el seu caràcter ordinari.
TERCER- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

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 prèvia deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta
d’acord de Batlia abans esmentada amb els acords que hi són proposats.

4. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General exercici 2014.
Es presenta la proposta d’acord de Batlia de data 10 de gener de 2014, la qual
diu:
“Vist el projecte de Pressupost General per a l’exercici 2014 que està integrat pel
Pressupost Propi, els dels Organismes Autònoms d'Esports, Música i "Alcúdia Ràdio", i
l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal EMSA S.A..
Vists els informes emesos per la interventora i que figuren en l’expedient.
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Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos als articles 165 i
166 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Atès que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos
dels organismes i de l’empresa que l’integren, conformement als seus estatuts.
Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD
500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general
d’estabilitat pressupostària.
Per tot això es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar com a límit de despesa no financera de l’ajuntament d’Alcúdia per
l’exercici 2014, la quantitat de 28.051.082,26 euros , d’acord amb el que disposa
l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostensibilitat financera.
Segon.- Aprovar provisionalment el pressupost de l’Ajuntament d’Alcúdia, per a
l’exercici 2014, que està format pel Pressupost propi de la Corporació, amb un import a
l’estat d’ingressos de 32.157.078,19 Euros i 31.350.272,99 a l’estat de despeses, el
de l’Organisme Autònom d'Esports, amb un import de 1.174.788,00 Euros, pel
pressupost de l’Organisme Autònom de Música amb un import de366.323,00 Euros i
l’Organisme Autònom Alcúdia Ràdio, amb un import de 172.601,00 Euros i l'Estat de
Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal EMSA S.A., que importa la
quantitat de 9.966.464,20 Euros.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal formada per tots els llocs de feina del
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, que s’adjunta al present acord.
Quart.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General.
Cinquè.- Que l’esmentat pressupost sigui exposat al públic per un termini de quinze
dies hàbils previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el Tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, a efectes de reclamacions, en compliment al que
disposa l’article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril.
Sisè.- El pressupost General se considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat
termini no es presenten reclamacions, i entrarà en vigor en l’exercici corresponent, una
vegada publicat el resum per capítols de cada un dels pressuposts que l’integren en el
BOIB.
Setè.- Que es remeti, simultàniament a la publicació del pressupost al BOIB, a
l’Administració de l’Estat, a l’Administració Autonòmica i al Consell Insular de Mallorca,
als efectes procedents.”
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INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor Juan Luis González , que llegeix la introducció de la
Memòria del pressupost; a continuació esmenta les xifres dels quadres d’ingressos i
despeses, amb la variació que aquestes han tingut amb relació al pressupost del
2013. Encara fa una relació de les inversions més importants que hi ha previstes.
Informa per acabar que tothom tendrà la informació al web municipal.

Pren la paraula el regidor Pere Malondra i manifesta el seu desacord amb els
qualificatius que acaba de llegir el regidor amb què es definien els pressuposts com
a responsables, compromesos, solidaris, suficients i equilibrats.
Els considera surrealistes, amb més ingressos que despeses. Si no es compta
l’amortització de crèdit són 33 milions d’ingressos per 27 milions de despeses.
Atribueix el problema a la falta d’execució del pressupost del 2012 per part de
l’equip de govern de l’Ajuntament en el qual hi va haver 7 milions de previsió no
executada, per tant 7 milions de superàvit quan ja se sabia que repercutiria en els
pressuposts futurs. Pensa que l’Ajuntament està intervingut sense haver-hi
necessitat.
Continua repassant la problemàtica dels ingressos. Esmenta que els anys 2012 i
2013 l’Estat va obligar a pujar l’ibi (no entén per quina raó ho va fer en un moment
de tanta necessitat social) emperò afegeix que al 2014 hi ha ajuntaments que l’han
abaixat. Atribueix a la mala gestió el fet que a Alcúdia no hagi estat així i ho
argumenta a partir d’un informe del Ministeri rebut a l’Ajuntament segons el qual si
s’hagués aprovat l’ordenança abans de final d’any s’hauria pogut reduir l’impost.
Afirma que s’augmenten els imposts, entre el 2012 i el 2014, prop de 6 milions i
l’Ajuntament té menys serveis i menys inversions. I també que hi ha moltes
retallades en manteniment. Posa una sèrie d’exemples de minves en les quantitats
previstes en el manteniment de serveis.
Pere Malondra exposa que hi ha mala gestió de l’equip de govern des del moment
que les obres que es presenten en aquest pressupost ja han estat previstes altres
anys i no s’han executades. A continuació posa els exemples de les obres a què es
refereix.
Afirma que tampoc no és convenient per a les arques municipals la idea d’amortitzar
crèdit a 1,5% d’interès quan si deixàssim els excedents ens pagarien a l’Ajuntament
els interessos al 2,5%.
Exposa els dubtes sobre els 50.000 euros d’interessos d’ingrés pressupostat per al
2014, quan l’any passat hi havia aquesta mateixa quantitat prevista i es varen
acabar ingressant 274.000 euros.
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Esmenta que no hi ha cap partida prevista a partir de l’herència recentment rebuda.
El senyor Malondra fa avinent la seva preocupació per l’informe d’Intervenció que
assegura que hi ha la possibilitat que s’hagi de reduir la despesa en 700.000 euros.
Avança una sèrie d’idees sobre la despesa del 2013 i es remet a parlar-ne més
quan es presenti el resultat pressupostari. Esmenta també l’eliminació de dotació
pressupostària del Catàleg de llocs de feina. Fa referència al fet que s’ha apujat el
mínim necessari per exigir tres pressuposts de 3000 a 6000 euros i acaba parlant
de la pobresa inversora dels organismes superiors que destinaran 35.000 euros a
Alcúdia per a plaques fotovoltaiques.

Pren la paraula el senyor Juan Luis González que contesta les preguntes d’enrere
cap a envant. Valora molt positivament la inversió de 35000 euros, que ell no
qualificaria de ronyosos, i explica que no es fan més inversions pel deute que s’ha
hagut d’amortitzar de legislatures passades.
Sobre l’augment del mínim que estava a 3000 euros, el senyor González afirma que
el primer pic que es va posar damunt el pressupost va ser l’any passat 2013 amb
l’actual govern, afegeix que la legislatura passada era de 18000 euros.
Sobre l’assumpte de l’augment de l’ipc dels regidors diu que l’augment és més gros
en el cas dels regidors que no tenen dedicació exclusiva perquè es doblaran el
nombre de Plens.
Parla també del cas del Catàleg de llocs de feina, explica que les places hi
continuen essent, que només s’ha eliminat la dotació econòmica perquè la
normativa no ens permet convocar-les.
Esmenta el cas de la modificació de crèdit entre els departaments de Turisme i
Mercats com una acció que està dins la normalitat. Del cas del llegat de la Sra.
Garrouste no recorda com està previst actuar, assenyala que la interventora per
ventura ho podrà aclarir.
Dóna la raó al regidor Malondra en la baixada de les partides de manteniment, totes
les àrees baixen per la contenció de la despesa i afegeix que s’intentarà fer molt
bona gestió.

En el cas de la previsió de 50000 euros d’ingrés d’interessos explica que s’ha
intentat fer uns pressuposts conservadors, suposa que aquests davallaran pel
consum de doblers per pagar crèdits. Sobre aquesta possibilitat només s’executarà
si és per l’interès municipal després d’haver valorat bé les quantitats, la darrera
ronda de preguntes sobre l’interès ja havia davallat molt, estava a l’1,75%. Afegeix
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que serien partidaris de pagar deute si fos condició per poder gastar el romanent de
tresoreria.

A continuació el regidor Juan Luis González parla de la no execució de les obres
del 2013, i l’atribueix a la necessitat de reduir la despesa en tres milions d’euros, va
ser el mes de juny quan la interventora ho va confirmar. Per això totes les àrees
reduïren el crèdit un 10%.
Dóna la raó al regidor Malondra que havia qualificat els pressuposts de surrealistes.
Explica que les normes amb què han de treballar fan la gestió de l’Ajuntament molt
difícil i complicada. Afirma que les institucions estan intervingudes, no només
l’Ajuntament d’Alcúdia, assegura que no està d’acord amb aquesta intervenció
perquè han d’acabar donant més serveis amb menys pressuposts.
Afirma també que el superàvit de què parlava abans el regidor Malondra va ser de 7
milions d’euros emperò no es va deixar de gastar aquesta quantitat perquè hi va
haver altres circumstàncies com els majors ingressos i l’iva
Després fa un repàs del que ha succeït amb l’IBI, diu que és una pujada injusta i
surrealista però obligada segons la norma d’abril del 2012, que era tan confusa que
ni els tècnics tenien clar el camí.
No està gens d’acord amb l’acusació de no fer les tasques necessàries per baixar-lo
quan, assegura, va contra el seu mateix interès electoral. Explica el procés que han
seguit. Amb els tècnics de l’Ajuntament varen fer diferents simulacions per saber
fins on podien baixar. Es va veure que era impossible davallar-lo al 0,4. Es va
arribar a la xifra viable del 0,54. Tota aquesta feina se’n va anar en orris amb la
pròrroga de dia 1 de novembre del Decret llei 20/2011 de mesures urgents que era
el que obligava a la pujada de l’ibi. La FEMP va enviar a l’Ajuntament un aclariment
en el qual hi havia dos camins possibles, o bé una pujada del 10% o s’havia de fer
una revisió cadasdral i es podien modificar els tipus. Per fer-la hi havia tres
condicions: que fes més de cinc anys de la darrera revisió, que es posàs de
manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els cadastrals i que
afectàs d’una manera homogènia el conjunt de polígons, àrees i usos existents.
Parlaren amb el Cadastre en una reunió en què varen participar també els nostres
tècnics i segons el Cadastre Alcúdia no complia les dues darreres condicions.
Llavors varen fer una consulta a Hisenda contestada dia 18 de desembre que va
impossibilitar complir els terminis de la normativa. Finalment aconsellats pels
tècnics es va aplicar la pujada.
Torna a intervenir el regidor Pere Malondra que explica que en la pujada de l’ipc
dels regidors es posa l’oposició com a excusa perquè el cobrament de les dietes té
un límit a partir del qual no es pot cobrar més
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Afirma que els pressuposts que han d’estar fets a consciència, repartint les partides
segons les necessitats, si no s’executen és perquè no es fa la feina per poder-lo
gastar, per manca de gestió i d’implicació. En el cas de la major despesa que ha fet
Fires i Mercats quasi tot el crèdit està proveït per Turisme.

Torna a insistir sobre l’assumpte de la pujada de l’ibi. Explica que la regla de la
despesa i l’obligatorietat d’aplicar-la ve del Partit Popular de l’Estat. Se n’hauria
pogut fer una altra que deixàs a banda els ajuntaments sanejats i també haurien
estat possibles unes normes que establissin un límit de dèficit. S’ha fet d’aquesta
manera i en pateixen les conseqüències, l’Ajuntament i els ciutadans. Llegeix part
de l’informe del Ministeri segons el qual quedaria clar que no es va fer l’ordenança
que pogués abaixar l’ibi dins els terminis corresponents per això no s’ha pogut
abaixar, cosa que sí han fet altres municipis. Afegeix que per equivocacions menors
hi ha càrrecs que han dimitit.
Torna insistir que dels 29 milions d’euros pressupostats el 2012 se’n varen gastar
22.
La batlessa intervé per demanar que no es torni a fer tot el plantejament amb totes
les argumentacions.
Acaba el senyor González dient sobre les retribucions dels regidors que s’havia
intentat fer pocs plens extraordinaris i no s’arribava al límit, i enguany s’hi arribarà.
D’altra banda parla de les diferents singularitats dels municipis que fa que a
diferència d’Alcúdia en alguns casos s’hagi pogut abaixar l’impost.
La regidora Carme Garcia pren la paraula per explicar el punt del llegat de la Sra
Garrouste, prop de 200.000 euros, conta que va parlar amb la interventora que li va
explicar que per gastar aquests doblers s’havien de fer minvar el crèdit d’altres
àrees per la llei de la despesa. Afegeix que els doblers no es perdran i en poder-se
gastar es gastaran.
Pren la paraula el regidor Joaquim Cantalapiedra per explicar la posició del seu grup
municipal el Pi sobre els pressuposts. Comença dient que el Govern de l’Ajuntament
és el mateix Govern de la Comunitat Autònoma i del Govern Central, i aquest fet no
ha estat garantia de bona entesa si observam la insignificança dels 35.000 euros
que ens aporten aquestes administracions.
A continuació qualifica els pressuposts a partir dels adjectius que surten a la
Memòria com ja havia fet el regidor del PSOE: responsables, compromesos,
solidaris, suficients i equilibrats. Assegura que l’equip de govern és responsable de
la major pujada continuada d’imposts directes als ciutadans: el primer any un 20%,
el segon un altre 20% i el tercer un 10%, en tres anys pressupostaris un 50%.
Afirma que no s’entendrà que es recaptin tots aquests doblers i no es puguin gastar.
Els ciutadans volen veure el rendiment dels seus imposts, per això no són uns
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pressuposts amb compromís amb els ciutadans, s’ingressa més i es gasta menys;
tampoc no són solidaris per exemple amb sectors com els joves la partida dels
quals es redueix i el crèdit que hi acaba havent al pressupost tampoc no s’executa.
Continua dient que només són suficients amb les entitats bancàries, vista l’augment
de l’amortització que es preveu. Insisteix en les partides pressupostades que no
s’executaren l’any passat, n’esmenta casos concrets però afirma que és un
fenomen general a tot el pressupost. Finalment explica que no són equilibrats
perquè es puja la recaptació amb imposts directes i es paga els bancs, i diu que
s’ha de tenir present que aquest Ajuntament es va entregar sanejat.

El regidor Juan Luis González torna intervenir i afirma que moltes preguntes ja han
estat contestades abans i no hi insistirà. Parla de la necessitat de no deixar caure
els bancs tot i haver estat responsables en part de la crisi. Sobre la situació dins
l’Ajuntament esmenta que hi ha moltes necessitats i possibilitats de despendre
doblers com és el cas del clavegueram però que no està permès per la normativa,
per això insisteix en la importància d’aconseguir utilitzar el romanent de tresoreria.
Afirma que la cada vegada que tenen reunions expliquen la injustícia de les
mesures en el cas d’Alcúdia.
El regidor Llompart pren la paraula i afirma que el Partit Popular a Madrid fa unes
normes injustes per a un ajuntament sanejat com és el cas d’Alcúdia, el Partit
Popular, diu literalment, no és bo per a Alcúdia. També afegeix que la influència de
l’Ajuntament no arriba ni al Consolat de Mar. Explica que el Sr. González avui ha
defensat una quota de 0,54 d’ibi i quan feia oposició trobava que el 0,42 era massa
car. Finalment insisteix en l’assumpte de l’ordenança que no s’ha fet i per tant no
s’ha pogut abaixar aquest impost.
El regidor Juan Luis González afirma que Alcúdia no hauria de patir aquesta
situació però defensa les mesures del Partit Popular per sortir de la crisi. Torna a fer
un repàs de com han anat les tasques que ha fet l’equip de govern per intentar
reduir l’ibi, que ja han estat explicades.
El senyor Llompart parla de l’augment dingressos, el 2011 (12.700.00 euros), el
2012 (14.000.000), el 2013 (16.000.000) i el 2014 (18.000.000). I afirma que serà
mal d’explicar als ciutadans aquesta puja del 50%. Tampoc no està d’acord amb el
tracte als bancs quan hi ha oficines d’Alcúdia que han venut preferents.
El Senyor González repeteix que no està conforme amb la normativa en el cas
d’Alcúdia però estan obligats a complir-la; i acaba dient que els doblers no es
perdran i quan es pugui es podran gastar.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la Comissió Informativa, per
majoria (9 vots a favor (8 PP + 1 Sra. Carme García Cerdà) i 8 vots en contra (4
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+ PSIB-PSOE + 4 El Pi )), acorden aprovar la proposta d’acord de Batlia abans
esmentat, amb els acords que hi són proposats.

5. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels Horts
Ecosocials en el Municipi d’Alcúdia.
Es presenta la proposta d’acord de la Segona Tinent de Batlessa delegada de
Benestar Social Sra. Carme Garcia Cerdà de data 22 de gener de 2014, la qual
diu:
“Els horts ecosocials són àrees de cultiu d'hortalisses, flors i plantes
aromàtiques, gestionats segons els principis de l'agricultura ecològica, amb
l’objectiu de:
a) Contribuir a l'autoconsum dels desocupats , principalment els que no tenen
cap prestació, així com d'aquelles persones que pateixin dificultats
econòmiques i sociofamiliars.
b) Fomentar l'adquisició de coneixements agroecològics, potenciant bones
pràctiques ambientals i de cultiu, i el respecte per el natural.
c) Promoure la conscienciació i educació ambiental, nutricional, i hàbits de vida
sostenibles i saludables.
d) Recuperar i valoritzar l'ús agrícola de terres.
e) Afavorir activitats i gaudi a l'aire lliure.
f) Formular polítiques municipals de sostenibilitat, compatibilitzant el
desenvolupament humà amb l'entorn ambiental com a peça clau i implicar al
Govern local i a la ciutadania en la conservació de la biodiversitat a través de la
recuperació i posada en valor d'espècies hortícoles autòctones i tradicionals.
Vist el projecte d’ordenança que s’ha elaborat des del Departament de
Benestar Social, amb la col·laboració i assessorament d’altres unitats
municipals amb competències convergents en aquesta matèria, adjunt a la
present proposta.
Conformement amb allò que preveu l’article 102 de la Llei 20/2006, de 17 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i fent ús de les
atribucions que tinc conferides segons allò que disposa l’article 21.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, propòs al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora dels horts ecosocials en
el municipi d’Alcúdia, segons el text que s’adjunta amb aquesta proposta.
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SEGON.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies
hàbils mitjançant l’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la
Corporació i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin
presentar reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins a les hores provisional.
TERCER.- Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i
de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit
territorial del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal
d’associacions veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb
l’objecte de l’ordenança.”
INTERVENCIONS:
La regidora Carme Garcias intervé parlant de l’Ordenança dels horts ecosocials,
recorda que era un dels punts del programa electoral del PSM, explica que han
posat en marxa aquest hort, que ha tengut una gran acceptació des del principi i pot
tenir un resultat beneficiós per als ciutadans d’Alcúdia.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, de
Planejament i Urbanisme, per majoria amb (9 vots a favor (8 PP + 1 Sra. Carme
García Cerda) i amb 8 abstencions (4 del grup Municipal PSIB-PSOE + 4 El Pi))
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita amb els acords que hi són
proposats.
6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista (PSIB-PSOE) de
reparació de les víctimes de la Guerra Civil i Dictadura.
El Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta, regidor del Grup Municipal Socialista a
l’Ajuntament d’Alcúdia, exposa la moció que seguidament es transcriu:
“DE REPARACIÓ DE LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I DICTADURA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La crisis econòmica està servint com a pretext per deixar sense partides econòmiques
el desplegament de la llei 52/ 2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, més coneguda com “llei
de la memòria històrica”.
El desenvolupament d’aquesta llei per part de les administracions és cabdal per
reparar moralment les víctimes del franquisme, fomentar els valors constitucionals i
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promoure el coneixement i reflexió envers el nostre passat per evitar que es tornin a
repetir situacions d’intolerància.
Actes violents protagonitzats per elements d’ideologia feixista com els esdevinguts el
passat 11 de setembre al Centre Cultural Blanquerna de la Generalitat de Catalunya a
Madrid, expressions de suport al franquisme com les del batle de Baralla o de la
batllessa del municipi de Quijorna, qui va permetre l’exposició a indrets municipals on
s’exposaren esvàstiques a més de banderes pre-constitucionals i nazis, no són casos
aïllats.
Els darrers mesos hem vist com joves dirigents de partits polítics encara defensen la
legitimitat del cop d’estat de 1936. I això és molt perillós, i més en un context de crisis
econòmica on grups d’ideologies ultradretanes prediquen polítiques racistes,
intolerants i de foment de l’odi i la violència de conseqüències greus, com ha succeït a
països de la Unió Europea com Grècia o Hongria, i especialment la masacre de Utoya
fa dos anys.
Les societats democràtiques tenim un deute moral amb les víctimes. Segons l’Oficina
de Drets Humans de la ONU Espanya no està complint amb el dret a la reparació de
les víctimes del franquisme i ens proposa derogar la llei d’amnistia, donat que no és
conforme a les lleis internacionals de drets humans. Els crims de lesa humanitat no
prescriuen i s’han de jutjar. Amnistia no pot suposar impunitat.
Per tot l’exposat, El Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia ACORDA:

1. Instar al Govern d’Espanya a prendre en consideració la recomanació de les
Nacions Unides per tal de què es garanteixi el principi de justícia, veritat i reparació de
les víctimes i familiars de les víctimes del franquisme.
2. Instar al Govern d’Espanya a incloure en el Codi Penal l’apologia del feixisme,
franquisme i nazisme.
3. Instar al Govern d’Espanya a dotar econòmicament la partida per desenvolupar la
llei de la memòria històrica.
4.Condemnar l’agressió patida per les persones que assistiren a l’acte de la llibreria
Blanquerna a Madrid, així com altres declaracions per part de polítics i responsables
públics.
5. Instar al Consell de Mallorca a la creació d’una comissió de la veritat a nivell insular
que elaborarà un catàleg insular de vestigis enaltidors de la guerra civil i dictadura per
procedir a la seva eliminació o re-significació.
6. Col·laborar amb les entitats de memòria històrica per senyalitzar, dignificar i
exhumar les fosses que presentin viabilitat tècnica, lliurant els cossos a les seves
famílies i recuperant la història.
7. Per reforçar l’esperit de tolerància i democràcia, retrà actes d’homenatge a les
víctimes de la guerra civil i el franquisme.”
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INTERVENCIONS:
El regidor Joan Gaspar Vallori pren la paraula i explica que 77 anys després de la
l’aixecament militar, d’una cruenta guerra i de la llarga dictadura no s’han reconegut
els fets i les víctimes estan a les cunetes i fosses comunes; i no pot ser que la
Justícia argentina hagi d’emparar les famílies i que no hi hagi doblers per a la
memòria històrica. Explica que segons l’ONU Espanya no compleix amb el dret a
reparació de víctimes del franquisme, aquesta organització proposa una comissió
de la veritat sobre aquests períodes que tengui recursos; i també demana que es
jutgi els culpables. D’altra banda el regidor considera fastigoses les declaracions
d’un membre del Partit Popular que va dir “algunos se acuerdan de su padre
cuando había subvenciones para encontrarlo” i retreu que hi ha apologia del
franquisme amb exhibició de banderes preconstitucionals, cosa que suposa la
banalització del feixisme.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria (9 vots a favor (4 PSIB-PSOE + 4 El Pi + 1 Sra. Carme García Cerdà) i
8 vots en contra (8 PP)), acorden aprovar la moció abans descrita presentada
pel Grup Municipal (PSIB-PSOE), amb els acords que hi són proposats.
7. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista (PSIB-PSOE) i el Grup
Municipal El Pi proposta per les Illes Balears per a l’aprovació de símbol
d’interès local.
El Sr. Pere Josep Malondra Sánchez, portaveu del Grup Municipal Socialista i
Miquel Àngel Llompart Hernández, portaveu del Grup Municipal El PI de
l’Ajuntament d’Alcúdia exposen la moció que seguidament es transcriu:
“MOCIÓ PER A L’APROVACIÓ DE SÍMBOL D’INTERÈS LOCAL
Exposició de motius
La llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears aprovada en el
Parlament de les Illes Balears, el passat dia19/12/2013 preveu en el seu article
2 quins son els símbols oficials de les Illes Balears. L’apartat c) d’aquest article
recull que es consideren símbols oficials de les Illes Balears, les banderes, les
ensenyes, els escuts i els altres símbols distintius acordats per les corporacions
locals.
Com a resultat d’aquestes mesures legislatives, i atenent a les greus sancions
que es poden imposar en cas que no es trobin regulats els símbols que al
nostre municipi s’han emprat de forma històrica, tradicional o amb algun lligam
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cultural amb la nostra terra, aquest Ajuntament considera necessari donar
cobertura a alguns d’aquests símbols.
En aquest sentit per al nostre Ajuntament es considera d’interès local el símbol
que representa l’estendard del Rei En Jaume, les quatre barres roges sobre
fons groc, que té un contingut cultural i històric indubtable, essent present com
a element propi de tota manifestació de caràcter cultural o popular que es
produeix al nostre municipi, decorant els carrers, balcons, taules presidencials,
etc.
Per la relació històrica i cultural amb la nostra terra basta remetre’ns a la
regulació que en fa l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en referència a la
bandera de la Comunitat Autònoma al seu Article 6, sobre “Els símbols de les
Illes Balears”, en diu:”La bandera de les Illes Balears, integrada per símbols
distintius legitimats històricament, serà
constituïda per quatre barres roges horitzontals sobre fons groc, amb un
quarter situat a la part superior esquerra de fons morat i amb un castell blanc
de cinc torres enmig.” Deixant clara la legitimació històrica de les quatre barres
roges sobre fons groc.
També és indubtable la relació d’aquesta bandera amb la nostra terra atenent a
que la senyera o estendard del Rei en Jaume és l’element central de la festa
civil més antiga d’Europa,ara circumscrita al municipi de Palma, la Festa de
l’estendard, documentada del del segle XIII i en la qual, fins al segle XVIII, va
ser homenatjat pels Jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca, tenint aquesta
festa civil una consideració de festa insular per tota l’illa de Mallorca.
Després de la recuperació de les llibertats democràtiques, juntament amb altres
símbols, les quatre barres roges sobre fons groc han esdevingut símbol de
cultura, de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears segons diu el nostre
Estatut.
Igualment, i relacionat amb la polèmica dels símbols, cal destacar la
preocupant aparició de símbols d’origen feixista, incitadors a l’odi i defensors de
valors clarament contraris al nostre ordenament constitucional que el nostre
municipi creu que ha de prohibir, en defensa precisament dels valors de la
democràcia i la Constitució.
És per tot això, que es proposa:
1. L’Ajuntament d’Alcúdia ACORDA DECLARAR D’INTERÈS LOCAL
l’Estendard del Rei en Jaume, la bandera amb les quatre barres roges sobre
fons groc, com a símbol lligat històricament i culturalment amb el nostre
municipi, amb Mallorca i amb les Illes Balears, de manera que podrà ser exhibit
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a qualsevol espai públic del municipi sense cap necessitat d’autoritzacions
prèvies.
2. L’Ajuntament d’Alcúdia ACORDA prohibir l’exhibició feta per part de
particulars o entitats associatives a espais públics de simbologia que inciti a
l’odi, que exalti o representi dictadures, contràries als valors democràtics de la
Constitució Espanyol, i particularment les que representin simbologia nazi.
3. L’Ajuntament d’Alcúdia establirà les mesures necessàries pel correcte
compliment d’aquests ACORDS.
4. L’Ajuntament d’Alcúdia remetrà còpia d’aquet acord al Govern de les Illes
Balears, al Consell de Mallorca, als Grups Parlamentaris del Parlament de les
Illes Balears i a la Delegació del Govern d’Espanya a Palma.
5. Rebutjar el projecte de Decret de desenvolupament de la Llei de Símbols ja
que va contra l’autonomia local, atorgant a la Comunitat Autònoma la decisió
sobre els símbols locals als edificis municipals. Els símbols locals i la utilització
dels edificis municipals ha de ser una decisió únicament i exclusivament de
l’Ajuntament.
6. instar al Batle i a la resta de regidors del nostre poble a assistir, manifestarse i votar d’acord amb la postura expressada pel Ple de l’Ajuntament a
qualsevol dels fòrums i organismes on sia escaient i hi sien convocats, sempre
que actuïn en representació de l’Ajuntament.
7. Notificar aquets acords als centres escolars dels municipi, tant escoles
d’infantil i primària com instituts d’ensenyament secundari.”
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el regidor Pere Malondra que explica que arran de la penjada dels
flocs quatribarrats a les escoles en defensa de la llengua que s’ha fet d’una manera
cívica i en ús de la llibertat d’expressió, el Partit Popular hi ha respost amb la Llei
de símbols que els prohibeix. El sentit de la moció és contrarestar la iniciativa
d’aquest govern. Continua dient que la senyera es pot considerar pròpia de tots els
municipis de les Balears, igual que ho és dels altres territoris de la Corona d’Aragó
on no hi ha cap problema.
Pren la paraula el regidor Llompart que afirma que és molt trist que haguem de
sortir a defensar els nostres símbols tan antics i tan històrics, a continuació llegeix
un bocí de l’informe fet per l’historiador i arxiver municipal sobre aquest assumpte
en el qual es comprova l’antiguitat de la senyera.
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que quan es tracta aquest punt, a l’hora de la
votació no hi assisteix per haver absentat dos minuts, el regidor del Grup
Municipal del PP, Sr. Martí Ferrer Totxo.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria (9 vots a favor (4 PSIB-PSOE + 4 El Pi + 1 Sra. Carme García Cerdà) i
7 vots en contra (PP), acorden aprovar la moció abans descrita presentada pels
Grups Municipals (PSIB-PSOE + EL PI), amb els acords que hi són proposats.
8. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista (PSIB-PSOE) sobre
l’avantprojecte de Llei orgànica per la qual el Govern d’Espanya pretén
revisar la legislació vigent sobre salut sexual i reproductiva i interrupció
voluntària de l’embaràs.
El Sr. Pere Josep Malondra Sánchez, portaveu del Grup Municipal Socialista a
l’Ajuntament d’Alcúdia exposa la moció que seguidament es transcriu:

“SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA PER LA QUAL EL
GOVERN D’ESPANYA PRETÉN REVISAR LA LEGISLACIÓ VIGENT SOBRE
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE
L’EMBARÀS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 2010 Espanya legisla una llei de terminis que respecta el dret a una
maternitat lliure, respectant la llibertat de les dones a la interrupció voluntària de
l'embaràs (IVE) en consonància amb les legislacions del nostre entorn europeu.
La Llei de 2010 és a més una llei que garanteix la necessària informació de les
dones i obliga a un període de reflexió abans que puguin sotmetre's a una
interrupció voluntària de l'embaràs: les dones són informades de totes les
prestacions, ajudes i drets que li corresponen si desitgen continuar amb
l'embaràs, així com de les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials
derivades de la prossecució de l'embaràs o de la interrupció del mateix, i de la
possibilitat de rebre assessorament abans i després de la intervenció.
L’evidència comparada ens mostra que els països amb menors índexs
d'avortaments, Alemanya, Bèlgica i Holanda, són també els que tenen una
legislació més permissiva. Els seus plans d'estudi inclouen l'assignatura
d'educació sexual. Les lleis restrictives d’avortament no redueixen el nombre
d’interrupcions voluntàries de l’embaràs, només incrementen el nombre de
dones mortes que avorten en la clandestinitat i en condicions insalubres.
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Davant l’anunci del Govern d’Espanya de derogar l’actual Llei orgànica 2/2010
de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció voluntària de l’embaràs,
apel·lem als valors de llibertat i d’igualtat recollits a la Constitució espanyola i a
la llibertat de decidir de les dones en relació als seus drets sexuals i
reproductius. Retallar en aquests drets significaria tutelar a les dones només
pel senzill fet de ser dones. Sense llibertat per decidir no hi ha igualtat. Sense
igualtat no hi ha democràcia.
Amb l'Avantprojecte aprovat pel Govern es suprimeix el dret de les dones a
interrompre el seu embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se
com a delicte despenalitzat només en els supòsits de violació i "greu perill per a
la vida o la salut" de la dona, privant a aquesta del seu dret a decidir sobre la
seva maternitat.
Es suprimeix també, per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals
incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de l'embaràs des
dels anys vuitanta del segle passat.
Aquesta norma no només suposarà una greu reculada de més de trenta anys
per a la legislació espanyola en aquest àmbit, i l'incompliment de compromisos
internacionals en matèria de drets sexuals i reproductius i de llibertat de les
dones a decidir sobre la seva maternitat, sinó que situaria a Espanya com un
excepció en tota Europa, on en els últims anys cap país havia legislat cap a
enrere en aquesta matèria, mentre que les dones espanyoles sofriran aquesta
reculada després d'haver comptat amb una de les legislacions més avançades,
més segures, amb majors efectes en la prevenció d'embarassos no desitjats i
que havia aconseguit reduir el nombre d'avortaments en l'últim any.
Aquesta normativa ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania
espanyola i europea, de les organitzacions socials, professionals i feministes, i
a més ha motivat l'aparició de declaracions de membres del seu propi partit,
incloses les d'algunes dones que ocupen càrrecs públics, discrepant del seu
contingut, i la crítica de dirigents i mitjans de comunicació a l'estranger, on
només ha collit la felicitació de formacions polítiques d'extrema dreta d'altres
països.
Per tot l’exposat, El Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia ACORDA:
1. L'Ajuntament d’Alcúdia insta al Govern d'Espanya a retirar immediatament i
no continuar la tramitació de l'Avantprojecte de Llei Orgànica pel qual pretén
revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva i
interrupció voluntària de l'embaràs.
2. Instar al Govern d’Espanya a garantir la interrupció voluntària de l’embaràs
dins del marc de la llei de terminis que suposa la llei 2/2010 de Salut Sexual i
Reproductiva i de la Interrupció voluntària de l’embaràs en el sistema públic de
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salut, garantint la intimitat i la confidencialitat.
3. Notificar els següents acords a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Senat.”
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Sofía Fernández Roldán que explica que serà un error
que el Partit Popular canviï la llei de l’avortament, que ja s’ha duit al Consell de
Ministres. Afirma que qui tendrà doblers podrà avortar i qui no s’arriscarà a fer-ho
més precàriament. Afirma que el seu grup no vol una llei de supòsits sinó de
terminis com l’actual.
La regidora Carme Garcia diu que votarà a favor tot i que hi ha aspectes de la llei
actual que no li agraden com és el cas de la possibilitat que una nina de 16 anys
pugui avortar sense el consentiment dels pares, i troba immoral que el Partit
Socialista fes la llei present amb aquest apartat.
El regidor Malondra agraeix el suport de la regidora Garcia a la moció però
considera que ha dramatitzat molt sobre l’aspecte de la llei actual que acaba
d’esmentar, i és excessiu parlar d’immoralitat del partit quan hi podria haver
persones del mateix partit que coincideixin amb la posició de la senyora Garcia, i
quan les relacions sexuals consentides estan admeses a partir dels 16 anys.
A continuació el senyor Malondra demana que la votació d’aquest punt sigui
secreta. La batlessa diu que per part seva no és necessari. El secretari aclareix que
per aprovar-se que sigui secreta ha de ser aprovada per majoria absoluta. Sotmesa
a votació per majoria ((9 vots en contra (8 PP + 1 Carme García) i (8 vots a favor 4
PSIB-PSOE + 4 El Pi)), acorden rebutjar la votació secreta.
Finalment la batlessa pren la paraula per explicar que en el primer Ple que es va
parlar d’avortament no havia sortit més que com a notícia, ara és un avantprojecte
de Llei que segurament millorarà moltíssim. El Partit Popular està a favor d’aquesta
tramitació perquè no estan d’acord en l’aplicació de la Llei 2/2010, parla com a
exemple del cas que s’ha citat abans de poder avortar a partir dels 16 anys sense
consentiment patern quan s’ha de mester aquest consentiment per a accions
menys compromeses com posar-se un pírcing o anar d’excursió.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria (9 vots a favor (4 PSIB-PSOE + 4 El Pi + 1 Sra. Carme García Cerdà) i
8 vots en contra (8 PP)), acorden aprovar la moció abans descrita presentada
pel Grup Municipal (PSIB-PSOE), amb els acords que hi són proposats.
9. Mocions i/o propostes d’urgència.
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No n’hi ha
II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

1. Decrets de Batlia
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la Sra. batlessa dóna succint
compte dels decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es
corresponen a la relació des del núm. 1514/2013, de data 7 de novembre de
2013, fins al núm. 1822/2013, de data 31 de desembre de 2013.
La corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes
El secretari afirma que malgrat que el Ple sigui extraordinari s’ha mantingut el
format com si fos ordinari, per tant hi ha aquest apartat
-Intervé el regidor Joan Gaspar Vallori que demana si s’ha resolt la segona
sol·licitud de documentació de la Sindicatura de Comptes perquè no es varen
trametre en temps i forma els contractes adjudicats el 2012.
El senyor Juan Luis González diu que no ho té present en aquest moment, que va
parlar amb el tècnic d’un cas, però no recorda si és el mateix.
El regidor Vallori replica que l’equip de Govern no s’excusi en els tècnics, els
responsables són els polítics. Les intitucions demanen informació i l’Ajuntament no
compleix.
El regidor González explica que havia parlat amb el tècnic de Contractació i
pensava que la gestió estava feta, i afegeix que no és que doni la responsabilitat
als tècnics sinó que hi confia. Per ventura hi ha tanta feina que costa complir els
terminis. Acaba dient que no vol evitar gens la responsabilitat i ho tornarà demanar.
-Pren una altra vegada la paraula el regidor Joan Gaspar Vallori i diu que s’havia de
presentar aquest mes de gener el Pla de desenvolupament turístic municipal i vol
saber com està l’assumpte.
La regidora Fina Linares explica que aquest Pla s’està fent en col·laboració amb la
Federació Hotelera i amb l’ajuda del Consorci de Promoció Exterior i per diverses
raons encara no està enllestit.
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Replica el senyor Vallori que la Llei turística es va aprovar el 19 de juliol del 2012,
que hi ha un registre d’entrada del juliol del 2013 que recorda l’obligació de la tasca
i estam al gener del 2014 i encara no està.
La regidora Fina Linares contesta que la reunió convocada pel Govern va ser per
l’octubre del 2013, es va demanar ajuda a la Federació Hotelera que s’hi va posar
el novembre del 2013 i durant el desembre s’ha dedicat molt temps a fer-lo.
-Per què no es van justificar dues subvencions en espècies de la ATB de l’any
2013? És la pregunta següent que formula el regidor Vallori a la regidora de
Turisme, Sra. Linares.
La senyora Linares contesta que l’Ajuntament és col·laborador però la feina és de
les empreses privades, per això ens demanen documentació que l’Ajuntament no
pot tenir, en llegeix una relació. Ofereix documentació de correus electrònics i
telefonades de la gestió feta.
El regidor Vallori fa un repàs de tot el procés de sol·licitud de dues subvencions
(Islandfit i Ironman de 2013) per part de l’Ajuntament d’Alcúdia, de la concessió de
24.000 euros en espècies, de la justificació de la subvenció, de les trenta
deficiències que el Govern va reclamar que es corregissin d’aquesta justificació, de
la renúncia de l’Ajuntament a la subvenció ja fora de termini. Considera que hi ha
hagut falta de previsió i que seran uns diners que l’Ajuntament haurà d’aportar.
Hi ha una sèrie d’intervencions de si els 24.000 euros estan prevists als pressupost
del 2014, o hi estaven en els pressuposts del 2013. I de si l’Ajuntament per una
resolució de l’ATB està exclòs de l’Ironman 2014.
El regidor Gaspar Vera intervé i diu que sobre l’Islandfit ja hi aportàvem part, des de
fa 10 o 12 anys. L’empresa organitzadora no estava interessada en aquestes
subvencions en espècie perquè no els compensava per les exigències que
comportava. Afegeix que l’Ajuntament ha pagat la mateixa quantitat de cada any.
La regidora Linares diu que l’Ironman també és el mateix cas. Passa només que si
l’Ajuntament hagués rebut aquesta subvenció haguessin pagat a l’empresa alguna
cosa més.
Replica el senyor Vallori que l’Ajuntament d’Alcúdia ajuda a tenir més beneficis per
a una empresa privada.
El regidor Gaspar Vera afirma que l’empresa no reclama res més a l’Ajuntament, i
no despendrà cap dobler extra per l’Islandfit que no estigués compromès. Era un
afegit que es va intentar per a l’empresa i s’ha fet sempre així.
-El senyor Malondra demana informació sobre les bosses de feina que es varen
iniciar fa mesos i estan aturades (netejadores, auxiliars administratius).
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La senyora Linares afirma que ara s’han de reprendre, Secretaria ja hi fa feina,
entre l’assessor jurídic i diversos auxiliars els donaran un nou impuls.
-El regidor Malondra demana sobre les campanyes de Nadal que altres anys
s’havien fet amb bona actitud per part de les empreses i els ciutadans.
La regidora Carme Garcia assegura que a la darrera campanya de l’any passat hi
varen participar 9 comerços, i els resultats varen ser molt poc importants. Per això
es va decidir que es fes per la Fira, que sí que va tenir una gran acceptació. Si els
comerços hi estan d’acord l’Àrea estarà oberta a les seves iniciatives.
El regidor Malondra torna intervenir dient que quan ell era regidor des de l’Àrea de
Participació es va llançar aquesta iniciativa fa 3 anys, que va tenir una molt bona
acceptació de 70 comerços i per tant la campanya de Nadal funcionava.
La Sra. Garcia afirma que havia parlat amb l’antiga regidora de Comerç de la
legislatura passada i aquesta campanya cada vegada anava a menys, i s’havien
reduït el nombre de comerços que hi participaven.
El senyor Llompart demana aclariments sobre les informacions de l’antiga regidora.
El senyor Malondra afirma que la preocupació sobre aquesta campanya ve de
diferents comerciants.
La senyora Garcia atribueix un poc el problema a la falta d’una associació de
comerciants, i repeteix que estan oberts a totes les iniciatives.
-El regidor Malondra demana sobre les obres del passeig d’Alcanada, de què va
parlar abans de l’estiu, i que l’equip de govern es va comprometre a estudiar.
Afirma que no pot passar que tornem arribar a l’estiu i el passeig estigui igual.
El regidor Juan Luis González explica que havien parlat amb la Demarcació de
Costes, i aquest organisme del Ministeri d’Alimentació, Agricultura i Medi Ambient
els va dir que no tenien doblers per arreglar els desperfectes del passeig, per això
varen enviar el projecte per fer l’obra a càrrec de l’Ajuntament. Quan s’anava a
emprendre l’obra el secretari va avisar que la manera com es volia fer no era la
correcta.
El secretari explica que aquesta obra no és competència municipal, fa l’observació
que no es pot sembrar a casa d’altri si no hi ha un conveni que sigui favorable per a
les dues parts. Es podria fer una ordre d’execució per motius de seguretat, fer
l’Ajuntament una execució subsidiària a càrrec de Costes.
El regidor Malondra reprèn la paraula dient que amb la intervenció del secretari es
veu que es pot fer. És un assumpte que ja s’ha vist, n’hem parlat, hi estam d’acord,
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que es posi en marxa, fa un any que es va avisar per primera vegada i hi va la
imatge del municipi.
-El regidor Malondra exposa un altre punt, explica que es va demanar que es
dedicàs un Ple per analitzar l’estat de la ciutat, l’equip de govern va contestar i es
va fer un recurs que encara no s’ha contestat.
La batlessa explica que es va contestar la petició i està pendent el recurs de ser
contestat, que es parlarà amb Secretaria per aclarir els terminis.
-El regidor Malondra parla de tota una sèrie de punts conflictius de trànsit, sobre els
quals s’han fet uns informes i no s’acaben de resoldre, posa els exemples de
davant la porta de Sant Sebastià, del carrer Guinyent, creuer del Provialsa.
La batlessa recorda que un informe de la policia parlava que hi havia problemes
que feia 10 anys que s’arrossegaven, alguns dels quals ja s’han resolt com és el
cas de la costa del cementeri, per tant es millora la seguretat. Explica les
circumstàncies dels casos que el regidor Malondra havia esmentat.
-La regidora Beatriu Oneto pren la paraula i explica que s’havia parlat de fer un pas
elevat al carrer de Xara, afegeix que se n’han posats molts i aquest encara no.
La batlessa respon que n’hi ha de pendents, que en la segona remesa segurament
hi entrarà.
-El regidor Miquel Llompart pregunta si és certa una notícia de la premsa en què
s’afirmava que l’Ajuntament demanava al Govern que assumís la gestió de la
depuradora.
La batlesa afirma que no és correcta la notícia.
El regidor Juan Luis González explica que tot parteix del fet que el Consell ha
establert una tarifa nova per als llots de la depuradora, i l’Ajuntament d’Alcúdia es
va negar a pagar perquè hi ha altres pobles la tarifa dels quals paga el Govern,
s’esmenta l’exemple de sa Pobla.
-El regidor Miquel Llompart intervé i explica que va sortir una entrevista de la
batlessa a la premsa. El titular era el mateix de fa tres anys de si abans hi havia un
deute de 19 milions i ara un superàvit de 17. Diu que aquesta afirmació no és vera,
que quan varen entregar l’Ajuntament a final de legislatura passada, hi havia un
superàvit d’entre 4 i 5 milions d’euros.
La batlessa respon que ella no intervé en l’elaboració de l’entrevista ni en la
confecció de cap titular, simplement contesta les preguntes que li fan. Afegeix que
és un assumpte que ja està molt debatut.
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-El regidor Llompart reprèn el punt de la campanya de Nadal, que ja havia sortit
abans en les preguntes. Explica que l’interès de l’anterior equip de govern va ser
treballar per la campanya, intentar potenciar-la, de cap manera retirar-la.
La regidora Carme Garcia afirma que la conversa amb la regidora anterior
simplement havia constatat la baixada de la participació de comerciants, no havien
parlat de res més.
-El regidor Llompart parla d’una plaga a una escola d’Alcúdia. Afegeix que s’havia
demanat diferents vegades que es prengués mesures i encara no s’havien preses.
La regidora Àngela Amer afirma que dia 15 de gener a les 15,15 hores es va fer
una intervenció contra les rates i que ahir es va repetir. I que es necessita temps
perquè tengui efecte.
-El senyor Llompart lamenta el sentit del Partit Popular amb relació a la Llei de
símbols. Sap greu que ciutadans d’aquestes illes no defensin els nostres símbols.
-La batlessa felicita el Sarau Alcudienc pels seus 35 anys de feina per la cultura
d’Alcúdia amb el suport de tots els grups.
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió,
essent les 14’30 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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