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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 20 DE
FEBRER DE 2014

DATA: 20/02/2014
CARÀCTER: ordinària
COMENÇA: 11:00 h.
ACABA: : 11:55 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 20 de febrer de dos mil catorze quan són les 11:00 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la
presidència de la batlessa Sra. Coloma Terrasa Ventayol i assistits per la
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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
29 de gener de 2014.

No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.

2. Examen i aprovació proposta de fixament règim de celebració de les
sessions ordinàries de la comissió Informativa.

Es presenta la proposta d’acord de Batlia de data 11 de febrer de 2014, la qual
diu:

““En sessió ordinària celebrada en data 29 de gener de 2014, el plenari
municipal va acordar 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 té 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. D’altra
banda, es va acordar celebrar les seves sessions ordinàries amb la mateixa
periodicitat que les dels plens, és a dir, cada mes i amb l’antelació establerta
reglamentàriament.

D’acord amb l’article 89 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, correspon a la comissió informativa fitxar el lloc,
dia i l’hora de celebració de les sessions ordinàries.

Es per això que es proposa a aquesta Comissió Informativa General
d’Assumptes del Ple l’adopció del següent
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ACORD

ÚNIC.- Les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General
d’Assumptes del Ple es duran a terme a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, el
tercer dilluns del mes, a les 13 hores.”

INTERVENCIONS:

El secretari fa un incís sobre el dia fixat de fer les sessions del Ple ordinari que
es varen fixar el tercer dijous de cada mes, informa que en el cas del mes de
maig d’enguany no és el penúltim sinó l’antepenúltim, per tant no sempre
coincideixen. La batlessa hi afegeix que en funció del calendari s’haurà d’anar
ajustant amb la intervenció dels portaveus.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa,
d’Assumptes del Ple, 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. Examen i aprovació proposta d’aprovació inicial del Reglament
Municipal per a la prestació d’ajudes econòmiques d’urgència social i
benestar Social de l’Ajuntament d’Alcúdia.

Es presenta la proposta d’acord de data 17 de febrer de 2014 formulado per la
segona Tinent de Batlessa, delegada de Benestar Social Sra. Carme García
Cerdà, la qual diu:

““PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ
D’AJUDES ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCUDIA

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el
seu article 25.2.e) atribueix al municipi competències en matèria d'avaluació i
informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en
situació o risc d'exclusió social. Al seu torn, l'article 26.1 , lletra c) , del mateix text ,
determina l'obligatorietat d'aquest servei públic per als municipis amb població
superior a 20.000 habitants .

La Llei 4/2009 , d'11 de juny , de Serveis Socials de les Illes Balears , en
l'article 38.1.b ) , estableix que correspon als municipis estudiar i detectar les
necessitats en el seu àmbit territorial .
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Els ajuts econòmics municipals de caràcter excepcional per a situacions
d'especial necessitat i/o emergència social són un instrument dins de la intervenció
social , que tenen com a finalitat prevenir, evitar o pal·liar situacions de marginació
social i d'exclusió social , i afavorir la integració de les persones . Estan dirigides a
persones individuals o unitats familiars que manquin de mitjans i en les quals
concorrin factors de risc , sent sempre un suport a la intervenció social prèvia.

Totes les ajudes econòmiques incloses en el Reglament que es tomet a
aprovació, han d'estar necessàriament incardinades en un procés d'intervenció
social que inclogui una anàlisi completa de la situació individual i familiar , un
diagnòstic previ i un pla d'intervenció específic en què s'emmarqui , amb caràcter
complementari , les ajudes econòmiques municipals de caràcter excepcional .

En general i com a metodologia de treball , els Serveis Socials Municipals
presten una atenció integral a la persona basada en el reforç de la seva
autodeterminació i la potenciació dels seus propis recursos i els del seu entorn
familiar i comunitari , comptant amb el conjunt de prestacions , entre elles les
recollides en aquest reglament , com a suport a la tasca dels professionals
d'aquests serveis en l'avanç de la intervenció social i com a resposta a les
mancances en la cobertura de les necessitats socials detectades . Amb l'aprovació
d'aquest reglament , es pretén incrementar l'eficàcia de les prestacions
econòmiques de caràcter social , garantir l'equitat i establir la necessitat , per al seu
atorgament , d'un informe tècnic previ , basat en un barem d'accés de caràcter
socioeconòmic que contempli les diferents realitats personals i / o familiars , com
correspon a un sistema de serveis socials universal i de dret subjectiu . Així mateix ,
pretén fer visibles i normalitzar els serveis socials en el si de les polítiques
municipals i , alhora , ser una eina útil per als professionals dels serveis socials i
facilitar la seva tasca professional .

Per tot això, vist el projecte de reglament 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 el Reglament municipal per a la prestació d’ajudes
econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament 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 del
Reglament”

INTERVENCIONS:

El secretari informa que ja es va avisar en la Comissió Informativa que la
redacció del reglament que es presentava patiria unes determinades
correccions. Finalment es varen fer aquestes correccions i en el Reglament que
avui es presenta, a grans trets, s’ha modificat de la següent manera; s’ha
suprimit el règim sancionador i es remet a la Llei de subvencions, el beneficiari
haurà d’autoritzar que la quantitat de la subvenció en comptes de cobrar-la ell
mateix pugui anar directament a l’entitat que li ha prestat el servei que ha
motivat la subvenció sempre que ho indiquin els Serveis Socials. A més a més
seran ajudes individualitzades, no podran ser periòdiques i es donaran sempre
que amb l’ajuda es pugui resoldre el problema, de la qual cosa els tècnics dels
Serveis Socials s’hauran de responsabilitzar.

La batlessa assegura que serà un bon instrument per aconseguir els objectius.

El regidor Pere Malondra fa el prec que l’Equip de Govern presenti les
propostes més elaborades a fi de facilitar la feina de l’oposició.

VOTACIÓ:

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

4. Examen i aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2014.

Es presenta la proposta d’acord de data 11 de febrer de 2014 formulada per el
Regidor d’hisenda Sr. Juan Luis González Gomila, la qual diu:

“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament
d’Alcúdia i del Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del Ple, amb imports
respectivament de 11.155,27€   i 233,32€ euros
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Vist l’informe emès per la interventora, de data 11 de febrer de 2014.

PROPÒS:

Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del Ple, amb
imports respectivament de 11.155,27€  i 233,32€  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.”

INTERVENCIONS:

No hi ha intervencions.

VOTACIÓ:

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

5. Examen i aprovació moció de la Batlia de rebuig a les prospeccions
petrolíferes a les Illes Balears.

La Batlessa  Sra. Coloma Terrassa Ventayol, exposa la moció que
seguidament es transcriu:

“A la Conferència de Presidents celebrada el dia 28 de gener, a Eivissa, s'ha posat
de manifest el consens de totes les institucions en el rebuig a les prospeccions
petrolíferes en les Illes Balears.

Durant la reunió, el president del Govern Balear, va manifestar el rebuig contundent
del Govern i de la resta d'institucions, a les prospeccions petrolíferes en les Illes
Balears, assegurant que es duran a terme totes aquelles accions que s'estimin
oportunes, consensuades amb els presidents dels Consells Insulars, per evitar
aquestes prospeccions.

De fet, el Govern des de l'inici de legislatura ha apostat per les energies renovables,
promocionant el transport amb vehicles elèctrics per tal d'evitar la contaminació
ambiental. Amb iniciatives com la Mesa per a l'Impuls de la Mobilitat Elèctrica a les
Illes Balears, conformada per representants institucionals d'àmbit autonòmic, insular
i municipal, així com representats socials i empresarials.
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El dia 30 de gener, el Ple de la Comissió Balear de Medi Ambient (CMAIB), òrgan
ambiental substantiu de les Illes Balears, s’ha tornat a oposar, als projectes de
prospeccions petroleres que diverses empreses volen dur a terme al Mediterrani.

Entre d'altres acords, s'ha acordat demanar al Ministeri de Medi Ambient,
Agricultura i Alimentació i al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, la necessitat
que tots els projectes s’incloguin en únic pla i que se subjectin a una avaluació
ambiental estratègica conjunta, tal com recull la Llei 42/2007, de 13 de desembre,
del patrimoni natural i de la biodiversitat.

No es tracta de la primera vegada que la CMAIB adopta un acord negatiu a les
prospeccions, el passat mes d’abril de 2013 aquest òrgan ambiental també va
informar negativament sobre un primer projecte al golf de Lleó, entre les costes de
Catalunya i Menorca.

La CMAIB justifica aquesta decisió en les conseqüències greus, i en alguns casos
irreversibles i fins i tot letals, que la contaminació acústica produïda per les ones
utilitzades per les prospeccions sísmiques 2D amb canons d’aire tindria en la
majoria de la important fauna marina i en els recursos pesquers que hi ha a la zona.
També fa constar en l’informe la “gravetat ambiental en cas d’abocament accidental”
que es produiria en el cas hipotètic que explotessin les bosses d’hidrocarburs
trobades i l’afectació directa no solament de l’ecosistema marí, sinó també del
turisme, principal motor econòmic i font de riquesa de les Illes Balears.

Així mateix, al novembre de 2012, el Conseller de Medi ambient, va remetre una
carta al ministeri, mantenint la postura de rebuig del Govern sobre les prospeccions,
que queda reflectida en les dues PNL aprovades per unanimitat pel parlament
balear, i incidint en la necessitat que el govern estudiés fórmules per aturar aquesta
iniciativa.

Per tot això, aquesta Batlia proposa a l’ajuntament Ple, els següents acords:

ACORDA

Primer.- L’ajuntament d’Alcúdia expressa la seva postura contrària i el rebuig a les
prospeccions sísmiques petrolíferes en les proximitats de l’arxipèlag de les Illes
Balears.

Segon.- Comunicar el present acord al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i
Alimentació, al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Govern de les Illes Balears
i al Consell Insular de Mallorca.

No obstant, l’Ajuntament Ple, acordarà.”
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INTERVENCIONS:

La batlessa explica que aquestes prospeccions petrolieres a la nostra costa
preocupen molt i que l’Ajuntament hi té coses a dir perquè poden tenir un
impacte damunt el medi ambient i damunt l’economia d’Alcúdia, tant turística
com pesquera. A continuació llegeix la part de l’acord.

El regidor Malondra manifesta que el seu grup hi està totalment d’acord, i
assegura que els ciutadans demanen una resposta contundent, que la proposta
reflecteix.

El regidor Miquel Llompart diu que votaran a favor de la moció, recalca que
està en perill el turisme, que és la primera i única indústria que tenim, i seria un
desastre que es fessin per als habitants d’aquest arxipèlag.

Per acabar la batlesa diu que els ciutadans que hi estiguin interessats també
podran donar el suport a la posició de la institució en contra de les
prospeccions amb la signatura d’un document que està a la seva disposició a
l’Ajuntament.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa General
d’Assumptes del Ple, per unanimitat acorden aprovar la moció de Batlia abans
esmentada amb els acords que hi són proposats.

6. Examen i aprovació moció que presenta el grup Municipal PSIB-PSOE
per introduir un criteri de desempat a les licitacions d’obra pública.

El Sr. Pere Josep Malondra Sánchez, regidor del Grup Municipal Socialista a
l’Ajuntament d’Alcúdia, exposa la moció que seguidament es transcriu:

““Moció per introduir un criteri de desempat a les licitacions d’obra pública

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’atur és avui en dia un dels majors problemes que té el nostre país. La crisi
econòmica ha fet que els índexs d’atur no aturin de créixer i es destrueixin una gran
quantitat de llocs de feina.

Un dels grups d’edat on l’atur de llarga durada ha crescut més són els joves menors
de 29 anys i els majors de 45 anys, en especial els majors a partir de 55 anys.
Aquests darrers, sovint amb càrregues familiars, estan esgotant els subsidis que
reben de l’Administració.
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Degut a aquesta situació, trobam oportú oferir solucions i oportunitats que poden
ajudar, de manera temporal, a tenir un lloc de feina. Consideram que els
Ajuntaments, mitjançant les licitacions d’obra pública poden introduir un criteri de
desempat, en el cas de que dues empreses treguin la mateixa puntuació, per
contractar gent aturada de llarga duració.

Per tot això, elevam al ple la consideració dels següents acords:

1.- L’Ajuntament d’Alcúdia introduirà com a criteri de desempat, la contractació
de persones aturades de llarga duració, en cas de que dues empreses treguin
la mateixa puntuació, en totes les licitacions d’obra pública que realitzi.

2.- Les empreses licitadores hauran de reflectir en la seva oferta, si assumeixen
aquest criteri de desempat, en cas d'obtindre la mateixa puntuació.

3.- El Servei d’Ocupació de les Illes Balears, serà l’encarregada de la
realització de la selecció de les persones desocupades.

4.- Notificar els següents acords al Servei d’Ocupació de les Illes Balears i a
tots els Departaments Municipals que treballen en la licitació municipal
d’obres.”

INTERVENCIONS:

El secretari explica que el punt 3 de l’acord es va modificar en el debat de la
Comissió, a continuació llegeix la redacció definitiva.

El regidor Joan Gaspar Vallori exposa que simplement proposen un canvi de
criteri en cas d’empat, que fins ara es feia per sorteig i a partir d’ara es faci
d’aquesta altra manera.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa General
d’Assumptes del Ple, per unanimitat acorden aprovar la moció presentada per
el Grup Municipal PSIB-PSOE abans esmentada amb els acords que hi són
proposats.

7. Examen i aprobación moció que presenta el Grup Municipal el Pi contra
l’apujada de les cotitzacions a la seguretat social.

El Sr. Miquel A. Llompart Hernandez portaveu del Grup Municipal de El Pi-
Proposta per les Illes Balears a l’Ajuntament d’Alcúdia, exposa la moció que
seguidament es transcriu:
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“Exposició de Motius
Mentre d’una banda des del govern de l'Estat s’afirma que l'atur és va

reduint, la realitat és que la disminució de treballadors ocupats fa minvar les
recaptacions de la Seguretat Social. Per paliar aquest descens, el ministeri de
Treball i Seguretat Social ha emprés una sèrie de mesures que, sens dubte,
perjudicaran molt la malmesa activitat econòmica, i amb una incidència molt
negativa a la nostra Comunitat, atesa l’estructura empresarial pròpia.

Així, amb data de 21 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de
l'Estat el RDL 16/2013 que contempla, entre d’altres modificacions, una
apujada de la base mínima de cotització dels treballadors autònoms del 22%, i
incorpora com a computables a la base de cotització dels treballadors
assalariats conceptes que fins ara es consideraven extrasalarials (les
assegurances de vida i sanitàries, els plans de pensions, plus de transport i
quilometratge, dietes i altres beneficis socials com guarderia de fills, estudis,
vals de menjador etc...).

La pujada de la base de cotització dels autònoms perjudica de manera
evident un dels sectors fonamentals per garantir la recuperació económica,
està injustificat, ja que no suposa cap increment en les minses prestacions que
reben aquests emprenedors i poden suposar que molts d’ells s’aboquin a
l’economia submergida ja que en determinats casos aquestes cotitzacions
resulten inassumibles.

En quan a la incorporació a la base computable de determinats
conceptes no és més que una pujada encoberta de les cotitzacions a la
Seguretat Social i suposarà un augment dels costos laborals, una minva de la
competitivitat i un entrebanc mes pels emprenedors i petits empresaris pel que
fa a la contractació de nou personal. D'altra banda l'aprovació d'aquestes
mesures pot afectar  negativament alguns sectors econòmics com són la
restauració, guarderies, centres d'estudi, la incentivació de plans de pensions,
assegurances, etc

Indubtablement aquesta pujada de les càrregues fiscals no és cap
mesura d'estímul econòmic, més aviat al contrari, suposa un cop més contra de
la tan desitjada recuperació econòmica i de la incentivació de la contractació.

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

ACORDS

Primer.- Demanar al Ministeri de Treball i Seguretat Social la rectificació de en
quant a les modificacions fetes en les bases mínimes de cotització dels
treballadors autònoms, per quan un 22 % d'increment es del tot abusiu i un fre
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més a la competitivitat dels emprenedors, professionals i petits empresaris de
la nostra comunitat.

Segon.- Demanar al ministeri de Treball i Seguretat Social la retirada immediata
de la disposició final tercera del RDL 16/2013 que inclou les retribucions en
espècie com a conceptes salarials, que perjudica per igual als empresaris i
treballadors, per quan suposa un increment dels costos laborals i, en
conseqüència una minva de la competitivitat de les empreses, així com pot
implicar una disminució de les retribucions dels treballadors.

Tercer.- Sol·licitar al ministeri de Treball i Seguretat Social que abandoni la
seva intromissió dins del camp de la negociació col·lectiva, matèria que afecta
fonamentalment a treballadors i empresaris.

Quart.- Instar al Govern de l'Estat que qualsevol mesura que s’hagi
d’emprendre i que afectin a la llei de Seguretat Social, es faci amb el consens
dels agents socials afectats, els representants dels treballadors i dels
empresaris.

Cinquè.- Notificar el present acord al ministeri de Treball i Seguretat Social el
contingut del present acord.”

INTERVENCIONS:.

El regidor Domingo Bonnín pren la paraula per explicar que la darrera reforma
de les cotitzacions a la Seguretat Social té una incidència molt negativa per mor
de la nostra estructura empresarial i que la pujada del 22% de les cotitzacions
per als autònoms sense cap augment de prestació és abusiva, i pot incidir molt
negativament en el nostre teixit econòmic amb un 80 % de petita i mitjana
empresa. Afegeix que la incorporació a la base computable de diferents
conceptes és una pujada encoberta de les cotitzacions, que posen entrebancs
al desenvolupament ecònomic.

El senyor Pere Malondra afirma que votaran a favor de la moció perquè en
moments de crisi aquesta reforma va en sentit contrari a les mesures que
s’haurien de prendre i és una pujada explícita i inadmissible.

VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa General
d’Assumptes del Ple, per unanimitat acorden aprovar la moció presentada per
el Grup Municipal El Pi, abans esmentada amb els acords que hi són
proposats.

II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
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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. 1/2014, de data 2 de gener de 2014, fins
al núm. 156/2014, de data 17 de febrer de 2014.

La corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes

-El regidor Miquel Llompart pren la paraula per exposar que va sortir a la
premsa un titular d’una inversió del Govern de 2,8 milions d’euros per la
reforma de la depuradora del Camp de Mar. Assegura que s’inverteix en totes
les depuradores de Mallorca i per contra a la d’Alcúdia encara esperam, tot i la
gran necessitat que hi hagi un bon funcionament de la depuradora per a la
indústria turística i també que el projecte estava fet, aprovat pels tècnics de la
Conselleria i presentat des de fa tres anys.

El regidor Joan González contesta que a començament de legislatura es varen
trobar un desastre: el projecte que hi havia que va costar 120.000 euros no era
viable, s’havien de gastar 4 milions per romandre igual, que per millorar
s’havien de gastar més d’un 20 % més de doblers, cosa que les normes no
permeten. Per tot això es va adjudicar una reforma i es compleixen els terminis,
espera que a final de febrer tenguin el projecte. Acaba afirmant que tot el Ple és
conscient de la necessitat.

El regidor Llompart diu que aquest projecte fa tres anys el varen aprovar els
mateixos tècnics de la Conselleria, i el varen presentar i ara el regidor actual
diu que és un desastre. Atribueix la tardança a les circumstàncies
pressupostàries i a les prioritats de la Conselleria tot i ser del mateix color
polític de l’Equip de Govern d’Alcúdia. Assegura que hi ha hagut debilitat de
l’Ajuntament d’Alcúdia davant la Conselleria.

El regidor Joan González contesta que els tècnics d’Abaqua (Agència Balear
de l’Aigua i la Qualitat Ambiental) varen acceptar aquest projecte però el vostre
Equip de Govern de llavors va ser el primer a demanar-ne la revisió quinze dies
després d’haver-lo presentat en un escrit adreçat a la Conselleria.

El regidor Domingo Bonnín explica el procés. Hi va haver acord dels tècnics
municipals i els d’Abaqua, reunió posterior entre les dues parts i l’empresa
adjudicatària, un acord per modificar el projecte sense tocar el total de
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l’adjudicació. Afegeix que si es té en compte que l’obra és de darreries del 2009
i començament del 2010 troba a faltar insistència per part de l’Equip de Govern
davant la Conselleria perquè vagi més ràpidament.

El regidor González torna intervenir per explicar que el projecte inicial no havia
previst res sobre l’electricitat, perquè es vegi que era un projecte deficient.
Afirma que Abaqua va intentar adaptar el projecte perquè funcionàs, però els 4
milions pressupostats no bastaven, hi havia un augment de més del 20 % del
pressupost i per mor de la Llei de contractes no es va poder dur endavant.
L’única solució va ser tornar començar.

El regidor Llompart insisteix que han passat tres anys, i que s’ha demostrat que
Alcúdia no ha tengut el tractament que li pertocava en les prioritats de la
Conselleria, que ha tengut una mancança de recursos diponibles.

La batlessa explica que hi ha hagut entrebancs i que el seu grup és el primer
interessat que aquest projecte vagi envant.

El regidor Malondra afirma que està convençut de la necessitat de l’obra, que
és segur que l’Equip de Govern ha fet esforços però coincideix amb el senyor
Llompart que s’ha dilatat massa. Proposa que es faci un escrit conjunt de tot
l’Ajuntament per recordar la necessitat i la urgència a la Conselleria.

La batlessa diu que no serà necessari perquè el procés està avançat.

-Intervé el regidor Joaquim Cantalapiedra per demanar que allà on s’han fet els
passos elevats per reduir la velocitat es llevin els anteriors reductors sonors.

La batlesssa afirma que està previst que es faci.

-El regidor Miquel Llompart sol·licita a la regidora Àngela Amer informació
sobre el concepte d’una factura de 943 euros per, literalment, “muntar fogueró
cavalcada dels Reis 2014”.

La regidora Amer li contesta que ho revisarà.

-El regidor Pere Malondra pregunta per la situació de les diferents bosses de
feina de les quals ja va demanar informació al darrer Ple. Sobre la dels auxiliars
administratius han vist que ja s’han valorat els mèrits, la de les netejadores està
aturada des del setembre que es va publicitar, i la dels bidells ha desaparegut
de la pàgina web.

La regidora Fina Linares li contesta que es treballarà en una després de l’altra,
que hi va haver al·legacions en la dels auxiliars administratius que ja es van
contestant, que després començaran les altres, afegeix que hi va haver un error
a la pàgina web en la dels bidells.
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El regidor Malondra pensa que es podrien fer simultàniament en atenció a les
persones que estan esperant dins una gran necessitat.

-Demana el regidor Malondra què passa amb el recurs que varen fer sobre el
Ple de l’estat de la ciutat.

La batlessa suposa que es contestarà aviat.

-El regidor Malondra continua preguntant, i explica que ja han vist la reducció
que l’Estat ha obligat a fer a l’Ajuntament que ha estat de 3.123.000 euros.
Demana si ja se sap quina serà la reducció del 2014, i en cas que s’hagi de
reduir voldrien participar en el debat per triar on es reduirà.

La batlessa contesta que encara no se sap, que estan preocupats i que espera
que no sigui tant com l’any passat.

-Finalment el regidor Malondra demana per la reducció de les condicions per
emprar el romanent de tresoreria.

La batlessa respon que tot d’una que en tenguin informació els la comunicaran.

I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió,
essent les 12’00 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


