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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 31 DE
MARÇ DE 2014
DATA: 31/03/2014
CARÀCTER: ordinària
COMENÇA: 11:10 h.
ACABA: : 12:07 minuts
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:

Caterina Crespí Serra

SECRETARI:

Joan Seguí Serra

A Alcúdia, el dia 31 de març de dos mil catorze quan són les 11:10 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la
presidència de la batlessa Sra. Coloma Terrasa Ventayol i assistits per la
interventora Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari de la corporació, el Sr.
Joan Seguí Serra, que dóna fe de l’acte.
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Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució vàlida
del Ple, la Sra. Batlessa declara oberta la sessió.
Seguidament 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 4
de març de 2014.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.

2. Modificació de crèdit 3/2014 per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
Es presenta la proposta d’acord del Regidor d’Hisenda Sr. Juan Luís González
Gomila de data 21 de març de 2014, la qual diu:
““Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i
urgents.
Vista la proposta de la regidora de turisme Fina Linares.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 21 de març de 2014.
PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 3/2014 que consta de les
parts següents:
Crèdit extraordinari finançat amb baixa:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org. A desp.Eco.
TU

432

DESCRIPCIÓ

AUGMENT

SUBVENCIO BEACH VOLLEY AROUND THE WORLD.
479004
7.000,00
(BVAW ALCUDIA 2014)
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Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ

DECREMENT

TU

7.000,00

432

226004
ACTIVITATS TURISTICO-ESPORTIVES

Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169
del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de
la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals s'admetran
reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a
resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient s’entendrà
definitivament aprovat.”
INTERVENCIONS:
Intervé el regidor Joan González per explicar en què consisteix la modificació.
Pren la paraula el regidor Pere Malondra i assegura que votaran a favor perquè
la destinació del crèdit és semblant en els dos casos però es queixa de la
modificació quan fa un mes que s’ha aprovat al pressupost.
Pren la paraula la regidora Fina Linares i explica que es gestiona així perquè és
l’empresa organitzadora, i la que pot facturar.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, 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 del Regidor d’hisenda abans esmentada amb els acords que hi són
proposats.
3. Reconeixement extrajudicial 2/2014.
Es presenta la proposta d’acord del Regidor d’Hisenda Sr. Juan Luís González
Gomila de data 21 de març de 2014, la qual diu:
““Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament
d’Alcúdia, presentada a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 31.917,02
euros
Vist l’informe emès per la interventora, de data 20 de març de 2014.
PROPÒS:
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Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament
d’Alcúdia, del Patronat d’Esports, presentada a l’aprovació del Ple, amb
imports
respectivament de 31.917,02 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.”

INTERVENCIONS:
El senyor González explica que és una exigència legal que el Ple aprovi el
reconeixement de les factures. No hi ha cap altra intervenció.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord del Regidor
d’hisenda abans esmentada amb els acords que hi són proposats.

4. Examen i ratificació de la Resolució de Batlia, núm. 323 d’aprovació del Marc
Pressupostari 2015-2017.
Es presenta la resolució de Batlia de dia 18 de març de 2014, la qual diu
” APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI 2015-2017
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
estableix, en la seva exposició de motius, que cada Administració Pública haurà de donar
informació sobre las línees fonamentals dels seus Pressupostos, amb l’objecte de donar
compliment als requeriments de la normativa europea, especialment a les previsions
contingudes a la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els
requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres.
La Llei Orgànica 2/2012 en el seu article 29 estableix :
Artículo 29. Marco presupuestario a medio plazo.
“1. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el
que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se
garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública.
2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y
contendrán, entre otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas
Administraciones Públicas.
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b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta
tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones,
como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y
gastos.
3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de
Estabilidad.”
Finalment, l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual se desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu article 6,
l’obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini en els que
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals.
En el seu article 15 l’Ordre recull les obligacions anuals de subministrament d’informació:
“Con carácter anual se remitirá la siguiente información:
1. Antes del 1 de octubre de cada año:
a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los
estados financieros.
b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.
c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de las
líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación,
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad,
de la regla del gasto y del límite de deuda.”
La remissió, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, s´ha d’efectuar per mitjans
electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte.
D’acord amb la normativa exposada:
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar, el marc pressupostari a mig termini en el que se emmarcarà l’elaboració
dels Pressupostos anuals, recollint les línees fonamentals dels Pressupostos per els
exercicis següents.
SEGON.- Remetre’l, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, per mitjans
electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte.
TERCER.- Donar compte d’aquest Resolució al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, en la primera
sessió que es celebri.
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Estimació Drets reconeguts nets.
%
taxa
variació
Any 2015
2015/2014

Ingressos

Any 2014

Ingressos corrents

33.877.897,65 -3,57

%
taxa
variació
Any 2016
2016/2015

%
taxa
variació
Any 2017
2017/2016

32.668.208,35 0,95

32.979.538,20 0,71

33.214.678,30

Derivats de l’evolució tendencial (no afectats
32.627.897,65 3,95
per modificacions politiques)

33.918.208,35 -2,77

32.979.538,20 0,71

33.214.678,30

Derivats de modificacions de polítiques (*)

1.250.000,00

-200,00

-1.250.000,00 100,00

0,00

0,00

0,00

Mesura 1: Pujades tributàries, supressió
1.250.000,00
d’exempcions i bonificacions voluntàries

-200,00

-1.250.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Ingressos de capital

77.688,00

-46,71

41.400,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

Derivats de l’evolució tendencial (no afectats
77.688,00
per modificacions politiques)

-46,71

41.400,00

-100,00

0,00

0,00

0

Derivats de modificacions de polítiques (*)

0

0

0

0

0

0

0

Ingressos no financers

33.955.585,65 -3,67

32.709.608,35 0,83

32.979.538,20 0,71

33.214.678,30
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Derivats de l’evolució tendencial (no afectats
32.705.585,65 3,83
per modificacions politiques)

33.959.608,35 -2,89

32.979.538,20 0,71

33.214.678,30

Derivats de modificacions de polítiques (*)

1.250.000,00

-200,00

-1.250.000,00 100,00

0,00

0,00

0,00

Ingressos financers

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

Derivats de modificacions de polítiques (*)

0

0

0

0

0

0

0

Ingressos totals

33.955.585,65 -3,67

32.709.608,35 0,83

32.979.538,20 0,71

33.214.678,30

Derivats de l’evolució tendencial (no afectats
32.705.585,65 3,83
per modificacions politiques)

33.959.608,35 -2,89

32.979.538,20 0,71

33.214.678,30

Derivats de modificacions de polítiques (*)

1.250.000,00

-200,00

-1.250.000,00 100,00

0,00

0,00

A) Detall d’ingressos corrents

Any 2014

%
taxa
Any 2015
variació
2015/2014

%
taxa
Any 2016
variació
2016/2015

0,00

%
taxa
Any 2017
variació
2017/2016
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Capítol1 i 2: Impostos directes i indirectes

18.492.600,00 -6,67

17.258.525,50 0,33

17.316.024,95 0,31

17.368.978,71

Impost sobre Bens Immobles

15.910.600,00 -7,86

14.660.600,00 0,31

14.706.047,86 0,25

14.742.812,98

Impost sobre Activitats Econòmiques

735.000,00

0,13

735.955,50

0,13

736.912,24

0,13

737.870,23

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

797.000,00

1,00

804.970,00

0,50

808.994,85

1,00

817.084,80

1,00

707.000,00

1,00

714.070,00

1,00

721.210,70

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,10

8.871.885,02

1,50

9.004.963,30

0,10

9.013.968,26

Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys
700.000,00
de Naturalesa Urbana
Impost sobre Construccions Instal·lacions i
350.000,00
Obres
Cessió d’impostos de l’Estat

0

Ingressos de capítols 1 i 2 no inclosos
0,00
anteriorment
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres
8.863.022,00
ingressos.
Capítol 4. Transferències corrents.

4.969.999,46

0,00

4.969.998,88

2,27

5.082.912,00

3,10

5.240.337,00

Participació en tributs de l’Estat

3.337.955,88

0,00

3.337.955,88

3,38

3.450.869,00

4,56

3.608.294,00

Resta de Transferències corrents (resto Cap.4) 1.632.043,58

0,00

1.632.043,58

0,00

1.632.043,58

0,00

1.632.043,58

Capítol 5. Ingressos patrimonials

1,00

1.567.798,95

0,50

1.575.637,95

1,00

1.591.394,33

1.552.276,19
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Total Ingressos corrents

33.877.897,65 -3,57

32.668.208,35 0,95

32.979.538,20 0,71

33.214.678,30

B) Detall d’ingressos de capital

Any 2014

%
taxa
variació
Any 2015
2015/2014

%
taxa
variació
Any 2016
2016/2015

%
taxa
variació
Any 2017
2017/2016

Capítol 6. Alienació d’inversions

0

0

0

0

0

0

0

Capítol 7. Transferències de capital

77.688,00

-46,71

41.400,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

Total Ingressos de Capital

77.688,00

-46,71

41.400,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

C) Detall d’ingressos financers

Any 2014

%
taxa
variació
Any 2015
2015/2014

%
taxa
variació
Any 2016
2016/2015

%
taxa
variació
Any 2017
2017/2016

Capítol 8. Ingressos per actius financers

0

0

0

0

0

0

0

Capítol 9. Ingressos de passius financers

0

0

0

0

0

0

0

Total Ingressos Financers

0

0

0

0

0

0

0
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Estimació Obligacions reconegudes netes.

%
taxa
variació
Any 2015
2015/2014
25.706.973,26 0,74
25.896.945,13

Despeses
Despeses corrents
Derivades de l’evolució tendencial
afectades per modificacions politiques)
Derivades
de
modificacions
polítiques (*)
Despeses de capital
Derivades de l’evolució tendencial
afectades per modificacions politiques)
Derivades
de
modificacions
polítiques (*)
Despeses no financeres
Derivades de l’evolució tendencial
afectades per modificacions politiques)
Derivades
de
modificacions
polítiques (*)
Despeses financeres
Derivades de l’evolució tendencial
afectades per modificacions politiques)
Derivades
de
modificacions
polítiques (*)

Any 2014

(no
de

(no
de

(no
de

(no
de

%
taxa
variació
Any 2016
2016/2015
0,74
26.088.492,36

%
taxa
variació
Any 2017
2017/2016
0,89
26.320.102,16

25.706.973,26 0,74

25.896.945,13 0,74

26.088.492,36 0,89

26.320.102,16

0

0

0

0

0

0

0

3.906.913,27

-83,06

661.983,82

41,56

937.074,58

26,34

1.183.853,73

3.906.913,27

-83,06

661.983,82

41,56

937.074,58

26,34

1.183.853,73

0

0

0

0

0

0

0

29.613.886,53 -10,32

26.558.928,95 1,76

27.025.566,94 1,77

27.503.955,89

29.613.886,53 -10,32

26.558.928,95 1,76

27.025.566,94 1,77

27.503.955,89

0

0

0

0

0

0

0

591.808,55

-5,42

559.731,30

-22,36

434.554,03

-0,12

434.015,88

591.808,55

-5,42

559.731,30

-22,36

434.554,03

-0,12

434.015,88

0,00

0

0

0

0

0

0
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30.205.695,08 -10,22
Despeses totals
Derivades de l’evolució tendencial (no
30.205.695,08 -10,22
afectades per modificacions politiques)
Derivades
de
modificacions
de
0,00
0
polítiques (*)

27.118.660,25 1,26

27.460.120,97 1,74

27.937.971,77

27.118.660,25 1,26

27.460.120,97 1,74

27.937.971,77

0

0

0

%
taxa
variació
Any 2015
2015/2014

0

%
taxa
variació
Any 2016
2016/2015

0

%
taxa
variació
Any 2017
2017/2016

A) Detall de despeses corrents

Any 2014

Capítol 1. Despeses de personal

10.017.825,69 0,50

10.067.914,82 0,50

10.118.254,39 0,10

10.128.372,65

Capítol 2. Despeses corrents en bens i
14.841.110,57 1,50
serveis

15.063.727,23 1,00

15.214.364,50 1,50

15.442.579,97

Capítol 3. Despeses financeres

153.420,00

-53,93

70.686,08

-13,34

61.256,47

-10,98

54.532,54

Capítol 4. Transferències corrents

694.617,00

0,00

694.617,00

0,00

694.617,00

0,00

694.617,00

Total Despeses Corrents

25.706.973,26 0,74

B) Detall de despeses de capital

Any 2014

25.896.945,13 0,74

%
taxa
variació
Any 2015
2015/2014

26.088.492,36 0,89

%
taxa
variació
Any 2016
2016/2015

26.320.102,16

%
taxa
variació
Any 2017
2017/2016
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Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Total Despeses Capital

3.838.134,27
68.779,00
3.906.913,27

C) Detall de despeses financeres

Any 2014

Capítol 8. Actius financers
Aportacions patrimonials
Altres despeses en actius financers
Capítol 9. Passius financers
Total Despeses Financeres

0,00
0
0,00
591.808,55
591.808,55

Saldos i altres magnituds

Any 2014

Saldo operacions de capital

593.204,82
68.779,00
661.983,82

%
taxa
variació
2015/2014
0
0
0
-5,42
-5,42

Any 2015
0,00
0
0,00
559.731,30
559.731,30

46,37
0,00
41,56

868.295,58
68.779,00
937.074,58

%
taxa
variació
2016/2015
0
0
0
-22,36
-22,36

Any 2016
0,00
0
0,00
434.554,03
434.554,03

28,42
0,00
0,35

%
taxa
variació
2017/2016
0
0
0
-0,12
-0,12

1.115.074,73
68.779,00
1.183.853,73

Any 2017
0,00
0
0,00
434.015,88
434.015,88

%
taxa
%
taxa
%
taxa
variació
variació
variació
Any 2015
Any 2016
Any 2017
2015/2014
2016/2015
2017/2016
8.170.924,39
6.771.263,22
6.891.045,84
6.894.576,14

Saldo operacions corrents
Derivades de l’evolució tendencial (no
6.920.924,39
afectades per modificacions politiques)
Derivades de modificacions de polítiques (*)

-84,54
0,00
-83,06

8.021.263,22

6.891.045,84

6.894.576,14

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

0,00

3.829.225,27

-620.583,82

-937.074,58

1.183.853,73
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Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques)
Derivades de modificacions de polítiques (*)
Saldo operacions no financeres
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques)
Derivades de modificacions de polítiques (*)
Saldo operacions financeres
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques)
Derivades de modificacions de polítiques (*)
Saldo operacions no financeres
(+/-) Ajustos per el càlcul de cap. o neces.
Financ. SEC95
Capacitat o necessitat de finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Rati Deute viu/Ingressos corrents

3.829.225,27
0
4.341.699,12
3.091.699,12

-620.583,82

-937.074,58

0
6.150.679,40

0
5.953.971,26

1.183.853,73
0
5.710.722,41

7.400.679,40

5.953.971,26

5.710.722,41

0,00

0,00

-434.554,03

-434.015,88

-591.808,55

1.250.000,00
-559.731,30

-591.808,55

-559.731,30

-434.554,03

-434.015,88

0
4.341.699,12
3.029.662,44
1.312.036,68
3.821.137,58
559.731,30
3.261.406,28
0,11

0
6.150.679,40
3.029.662,00
3.121.017,40
3.261.406,28
434.554,03
2.826.852,25
0,10

0
5.953.971,26
3.142.575,00
2.811.396,26
2.826.852,25
434.015,88
2.392.836,37
0,09

0
5.710.722,41
3.300.000,00
2.410.722,41
2.392.836,37
434.015,88
1.958.820,49
0,07

1.250.000,00

-14,65
-22,36
-13,32
-9,09

-13,32
-0,12
-15,35
-10,00

-15,35
0,00
-18,14
-22,22
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INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Joan González que indica que és una previsió del marc
pressupostari per als anys 2015, 2016 i 2017. Afegeix que s’intentarà complir en el
futur però poden canviar les normes i també la situació econòmica, i si és així també
canviarà la previsió.
Pren la paraula el regidor Miquel Llompart per dir que aquesta previsió hipoteca
l’Ajuntament d’Alcúdia i manifesta l’esperança que no s’hagi de complir.
El regidor González està d’acord amb el regidor Llompart i també espera que les
coses vagin millor i canviïn les normes.
A continuació pren la paraula el regidor Pere Malondra, afirma que entén que l’Estat
obligui a presentar aquestes previsions però que són paper banyat si s’observen les
xifres que es van donant: al marc pressupostari del 2013 hi havia una previsió
d’inversió per al 2015 d’1.500.000 euros, al pressupost aprovat del 2014 la previsió
d’inversió per al 2015 eren 3.000.000 euros, i finalment al marc pressupostari que
es presenta ara, un mes després, la previsió per aquest mateix any és de 593.000
euros. Afegeix que d’acord amb les intervencions anteriors també espera que no
s’hagin de complir aquestes darreres previsions de l’equip de govern, a les quals no
dóna gaire fiabilitat.
Respon el regidor González que podria estar d’acord en el que diu el regidor
Malondra però les previsions es fan a partir de les normes que hi ha en cada
moment i en cada cas hi pot haver canvi. Explica que la davallada de la inversió es
produirà perquè tenen la intenció de baixar l’ibi i la regla de la despesa condicionarà
l’Ajuntament a poder invertir menys per molt que l’Ajuntament ingressi més en altres
apartats.
El regidor Malondra insisteix que fa un mes ja es tenia la mateixa informació i la
mateixa intenció de davallar l’IBI; i de llavors a ara hi ha una davallada de la previsió
d’inversió d’un 70 %. Per això té la sensació que hi ha una mica de descontrol en
les dades.
El regidor González no admet que l’equip de govern tengui manca de previsió.
Explica que hi havia una norma per al 2012 i per al 2013 sobre l’ibi que comportava
una determinada previsió per al 2015, després la norma es va renovar per al 2014 i
2015 i els càlculs donen una previsió diferent. Com que hi ha la intenció de rebaixar
l’ibi, tot el que es rebaixi d’ibi s’ha de rebaixar en la despesa i qui rep la
conseqüència és la inversió.
La batlessa explica que la situació és complicada i la manera de governar d’ara no
té res que veure amb la de fa quatre anys que governava l’oposició. Tant l’equip de
govern com els tècnics han d’anar reajustant contínuament les xifres a la normativa
nova, i s’ha d’informar el Govern central i la Comunitat Europea. Tota aquesta
informació serveix per elaborar programes d’estabilitat econòmica amb l’objectiu
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d’evitar la improvisació, evitar gastar més del que es disposa i definir les veritables
necessitats de finançament de l’Ajuntament. Assegura que tot plegat posa pressió a
tothom i per això agraeix als tècnics la feina que fan d’adaptació contínua.
El regidor Joaquim Cantalapiedra pren la paraula, afirma que se sabia que el futur
era incert i hi havia dubtes de com es podria organitzar la despesa de l’Ajuntament
per això espera que la no execució pressupostària d’anys anteriors, moment en què
hi havia la possibilitat de fer la inversió, no faci que l’Ajuntament s’hagi de penedir.
El regidor Pere Malondra diu que no poden votar a favor perquè l’equip de govern
ha contribuït a la mala situació actual de l’Ajuntament i perquè la previsió no és
creïble.
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 + PSIB-PSOE
+ 4 El Pi )), acorden ratificar i aprovar la resolució abans esmentada.

5. Examen Proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcúdia i
el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions
de Paper-Cartó, vidre i envasos lleugers.
Es presenta la proposta d’acord del Regidor de Medi Ambient Sr. Juan Luis
González Gomila de data 21 de març de 2014, 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 l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local redactat segons el número setze de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

Per tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell de
Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartó, vidre
i envasos lleugers fins a 30 de maig de 2016, del tenor literal 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 i als efectes oportuns.”
INTERVENCIONS:
No hi ha cap comentari.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat, que representa el vot de la majoria absoluta legal, acorden
aprovar la proposta d’acord del regidor de Medi Ambient abans esmentada amb els
acords que hi són proposats.
6. Examen Proposta d’acord a adherir-se al Conveni de Col·laboració entre
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter
tributari.

Es presenta la proposta d’acord de Batlia de data 21 de març de 2014, la qual diu:

” “La Presidenta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el Ministre
d’Hisenda i el Secretari d’Estat i President de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària varen signar, l’any 2003, un protocol amb la finalitat d’establir un marc
general de col·laboració i d’intercanvi d’informació entre l’Agència Tributària i la
FEMP. S’adjunta l’indicat protocol com a ANNEX I.
Els termes en que s’ha de desenvolupar la indicada col·laboració i assistència mútua
es l’establerta en els següents Convenis de Col·laboració:
- Recaptació en via executiva dels tributs de les Entitats Locals per part de
l’Agència Tributària.
- Intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb
les Entitats Locals.
- Subministrament d’informació de caràcter tributari a les Entitats Locals.
- Presentació telemàtica per part de les Entitats Locals de declaracions i
comunicacions tributàries en representació de tercers.
L’Ajuntament d’Alcúdia està interessat amb adherir-se al Conveni de Col·laboració
entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter
tributari, la finalitat del qual és que l’Agència Tributària ens subministri informació per
a finalitats no tributàries sempre comptant amb l’autorització expressa del titular de la
informació sol·licitada.
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Amb l’adhesió a aquest conveni es pretén que l’interessat, en els procediments
administratius en que estigui obligat a aportar aquesta informació, autoritzi a
l’Ajuntament d’Alcúdia a que la pugui obtindre telemàticament i que sigui l’Entitat
Local la que directament sol·liciti aquesta informació enlloc de que sigui l’interessat
qui s’hagi d’encarregar d’aquesta tasca. Aquesta informació no té efectes tributaris,
ja que serà utilitzada en procediments administratius no tributaris, com per exemple
i principalment, per a l’atorgament de subvencions o en procediments de
contractació administrativa.
Per tot l’anteriorment exposat, en ús de les facultats legalment conferides,
PROPOSO a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Adherir-se al Conveni de Col·laboració entre l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en
matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari que s’adjunta a la
present proposta com a ANNEX II.
SEGON.- Notificar el present acord de sol·licitud d’adhesió a l’indicat conveni a la
Delegació de l’Agència Tributaria a les Illes Balears.
TERCER.- Autoritzar i facultar a la Batlessa perquè signi quants documents i dicti
quantes resolucions siguin necessàries per a l’efectivitat de l’indicat acord.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.”
INTERVENCIONS:
No n’hi ha cap.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat, que representa el vot de la majoria absoluta legal, acorden
aprovar la proposta d’acord de Batlia abans esmentada amb els acords que hi són
proposats.
7. Examen Proposta aprovació Pla de desenvolupament Turístic d’Alcudia
Es presenta la proposta d’acord de la regidora de Turisme i de Recursos Humans de
data 21 de març de 2014, la qual diu:
““El Pla de Desenvolupament Turístic Municipal neix de la obligatorietat de
compliment de l´article 8 de la Llei de Turisme de les Illes Balears (LTIB) 8/2012 de
19 de Juliol, on s´estableix que cada municipi de les Illes Balears haurà d´aprovar
un Pla de Desenvolupament Turístic Municipal per el període 2014-2015.
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Aquest Pla ha estat elaborat mitjançant reunions amb l´Ajuntament d´Alcúdia, la
Conselleria de Turisme, l´Associació Hotelera d´Alcúdia, la Federació Empresarial
Hotelera de Mallorca, l´Associació de Restauració Badia d´Alcúdia i empreses
distingides del SICTED.
Per tot això, i fent ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de
Batlia núm. 1.026/2011, de 15 de juny (BOIB núm. 104, de data 07/07/2011), propòs
al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l´acord següent:
Primer.- Aprovar el Pla de Desenvolupament Turístic Municipal d´Alcúdia.”
INTERVENCIONS:
La regidora Josefina Linares explica que han volgut consensuar aquest Pla amb els
agents implicats, que el concep com un marc amb unes línies a seguir. Afegeix que
si s’aprova s’exposarà a la pàgina web i els ciutadans també hi podran fer
aportacions.
Intervé el regidor Pere Malondra per reclamar que sigui un Pla executiu. Considera
que és un bon Pla emperò posa en dubte que amb els 593.000 euros de previsió
pressupostària del 2015 es pugui tirar endavant.
La senyora Linares diu que la intenció és dur-lo a terme completament, per això a
part de la previsió pressupostària també disposaran del romanent de tresoreria de
l’Ajuntament.
La batlessa intervé per confirmar que el romanent de tresoreria permetrà fer
inversions en millores de zones turístiques.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, prèvia
deliberació, per unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord de la regidora de
Turisme i de Recursos Humans abans esmentada amb els acords que hi són
proposats.
8. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista (PSIB-PSOE) proposant
sol·licitar una Escola d’Hosteleria a Alcudia.
Seguidament és dona compte del dictamen de la comissió Informativa de data 26 de
març de 2014, el qual diu:
“El Sr. Pere Josep Malondra Sánchez, portaveu del Grup Municipal Socialista de
l’Ajuntament d’Alcúdia exposen la moció que seguidament es transcriu:
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Els programes de la majoria de partits polítics amb representació municipal de les
eleccions de maig de 2011, hi tenien el compromís de la construcció o habilitació
d’una escola d’hostaleria al municipi d’Alcúdia.
Una de les principals raons del pacte de govern entre el PP i la Regidora No Adscrita
va ser, com aquesta va comentar “que el PP de Palma s’havia compromès a crear
una escola d’hostaleria a Alcúdia.”
De l’Escola d’Hostaleria a dia d’avui no tenim notícia positiva del compromís que va
adquirir el PP.
Per tot això, elevam al ple la consideració dels següents acords:
1.- L’Ajuntament d’Alcúdia sol·licita a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la construcció o habilitació, en el menor
temps possible, d’un espai i la posada en marxa d’una Escola d’Hostaleria a
Alcúdia.
2.- Donar-ne trasllat a la citada Conselleria, als Grups Parlamentaris del Parlament
de les Illes Balears, als centres de secundària del municipi d’Alcúdia i a les seves
APIMAS.
Per part de la Batlessa es presenta una esmena al punt primer de la Moció, amb el
següent contingut:
L’Ajuntament d’Alcúdia continuarà sol·licitant a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la construcció, al menor temps possible,
d’un espai propi per ubicar el grau d’Hosteleria d’IES d’Alcúdia, per tal de disposar
de les infraestructures adequades i augmentar la oferta educativa al nostre municipi.
Aquesta esmena es acceptada per el Grup Municipal proponent.
Després d’una breu deliberació, la Comissió es dóna per assabentada i acorden
proposar al plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- L’Ajuntament d’Alcúdia continuarà sol·licitant a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears la construcció, al menor temps
possible, d’un espai propi per ubicar el grau d’Hosteleria d’IES d’Alcúdia, per tal de
disposar de les infraestructures adequades i augmentar la oferta educativa al nostre
municipi.
Segon.- Donar-ne trasllat a la citada Conselleria, als Grups Parlamentaris del
Parlament de les Illes Balears, als centres de secundària del municipi d’Alcúdia i a
les seves APIMAS.”
INTERVENCIONS:
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El secretari explica que a la Comissió Informativa es va pactar una redacció diferent
del primer acord i a continuació llegeix així com va quedar.
El senyor Pere Malondra considera que a Alcúdia l’equip de govern s’ha torbat molt
a fer passes per arreglar la situació de l’escola d’hostaleria a diferència d’altres
municipis com és el cas de Capdepera que ja tenen la feina més avançada.
La Sra. Coloma Terrassa, batlessa de l’Ajuntament, explica que fa molts d’anys que
hi ha un grau d’hostaleria al municipi d’Alcúdia, falta poder disposar de les
instal·lacions adequades.per a aquests estudis, agraeix al grup socialista que hagi
volgut consensuar aquesta moció i acceptar les seves propostes.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat acorden aprovar el
dictamen de la Comissió Informativa abans descrita amb els acords que hi són
proposats.
9. Mocions i/o propostes d’urgència.
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. 157/2014, de data 20 de febrer de 2014, fins al núm. 384/2014, de data 28 de
març de 2014.
La corporació se’n dóna per assabentada.

2. Precs i preguntes
-El regidor Miquel Llompart pren la paraula per parlar de les obres que es fan al Parc
de Jaume II, explica que quan va acabar la legislatura passada havien deixat fet un
projecte per modificar aquest mateix espai. Pregunta per què no es va fer servir el
projecte que ja estava enllestit i i s’ha executat aquest altre.
La batlessa explica que es trobaren amb la dificultat de no poder obrir el carrer així
com volien perquè la zona de darrere està en un litigi i no se’n pot disposar i varen
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optar per fer un segon projecte més barat que resolgués la imatge d’aquella zona, i
han deixat els marges, si un dia es desenvolupa, per obrir el camí i així desbloquejar
el trànsit.
El regidor Llompart torna a intervenir dient que el projecte inicial no preveia obrir cap
carrer pel polígon del Molinot, consideraven que com a zona comercial que és, hi
havia d’haver aparcaments, pregunta per què no s’ha conservat la idea de tenir
aparcaments del projecte inicial.
La batlessa contesta que han optat per fer aparcaments a la zona de can Faustino i
han prioritzat altres circumstàncies.
El senyor Llompart insisteix que l’Ajuntament s’hauria pogut permetre fer un projecte
més car i ell pensa que el desenvolupament del Molinot no s’arreglarà per ara, que
era necessari que hi hagués aparcaments i soterrar els contenidors.
La batlessa acaba dient que finalment ells han fet aquestes obres, la intenció és
recuperar aquesta zona del municipi.
-El regidor Miquel Llompart fa una altra pregunta i reclama que es dignifiqui la
institució i l’acció política, i que s’accepti que l’oposició té tot el dret del món de fer
al·legacions, i diu que no els poden donar la culpa de no tenir abans el pressupost
aprovat.
La batlessa està totalment d’acord que l’oposició pot fer al·legacions, i assegura que
l’equip de govern no va poder presentar el pressupost abans.
-Joaquim Cantalapiedra intervé per demanar si es poden acabar de retirar les
bandes sonores, especialment les del carrer que va a Bonaire, que són especialment
molestes pels veïnats.
La batlessa diu que tendran en compte aquest prec i prioritzaran que es llevin.
-Pren la paraula el regidor Pere Malondra del Grup Socialista per demanar si ja
saben quines de les inversions previstes deixaran de fer per la reducció d’un milió
dos-cents mil euros del pressupost del 2014.
La batlessa contesta que ho estan estudiant.
-El regidor Malondra parla del fet que es varen aprovar les ordenances de renous i
de la regulació d’altures del nucli antic, afegeix que sap que hi ha al·legacions tant a
una com a l’altra , i ja fa molta estona, demana com està l’assumpte.
La batlessa diu que treballen amb el secretari per poder resoldre aquestes
al·legacions, i atribueix el retard als canvis en el personal.
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-El regidor Malondra fa una nova intervenció, en aquest cas per reclamar una
vegada més que s’activin les borses de feina pendents, la dels bidells i la de les
netejadores, per la gran necessitat social que hi ha.
La regidora Linares explica que ara s’ha acabat la dels auxiliars i assegura que en
pocs dies hi haurà moviment, sortiran les llistes i es preveuran les proves de les
altres.
-Continua intervenint el regidor Malondra, exposa que el regidor d’Hisenda va afirmar
que es publicarien els pressuposts a la pàgina web, hi ha gent que ho va sentir per la
ràdio, els ha cercats i no els ha trobats.
-Sobre l’assumpte dels horts ecològics el senyor Malondra assegura que no és un
bon començament que hi hagi informes tècnics de l’arquitecte i de Secretaria que
qüestionen el lloc on es volen posar, demana que es replantegi a fi de poder posar
uns bons fonaments perquè l’activitat es consolidi.
El regidor Joan González considera que el lloc triat és un bon lloc, és un jardí,
afegeix que l’arquitecte a l’informe explica que no s’hi preveu l’ús, però tampoc no el
prohibeix, que si fa falta es farà un canvi d’ús.
El regidor Malondra insisteix que els informes diuen que és necessari fer un canvi
d’ús, i voldria celeritat per resoldre l’assumpte.
El regidor Joan González explica que les consultes que es varen fer amb l’arquitecte
sempre els va dir que podien seguir endavant, però demanaran un informe definitiu
que resolgui el dubte, i actuaran en conseqüència.
-El regidor Malondra demana a la regidora Àngela Amer per què du al seu cotxe un
cartellet de vehicle autoritzat.
La regidora Àngela Amer explica que aquest cartellet du data de caducitat del 2011.
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió, essent les
12:07 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a secretari, don fe.
Vist i plau
La Batlessa,
Coloma Terrasa Ventayol

El Secretari,
Joan Seguí Serra
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