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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 15 DE 
MAIG DE 2014 
 
DATA: 15/05/2014 
CARÀCTER: ordinària  
COMENÇA: 11:05 h. 
ACABA: : 12:42  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 
     Domingo Bonnín Daniel 
     Pere J. Malondra Sànchez 
     Sofia Fernández Roldán 
     Guadalupe Alaminos García 
     Joan Gaspar Vallori Guayta  

 
     

NO HI ASSISTEIX:   Beatriz Oneto Carmona  
    
INTERVENTORA:   Caterina Crespí Serra 
 
SECRETARI:    Joan Seguí Serra 
 
 
A Alcúdia, el dia 15 de maig de dos mil catorze quan són les 11:05 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 ordinària que va tenir lloc dia 28 
d’abril de 2014 i de l’acta de la sessió extraordinària de 28 d’abril de 2014. 
 
No havent-hi observacions, se sotmet a votació les actes de les sessions 
anteriors i s’aproven per unanimitat. 
  
2. Examen proposta d’acord d’aprovació de les Bases de Beques de 
formació pràctica adreçades a estudiants universitaris i per a estudiants 
de formació professional de grau superior per a l’any 2014 amb els seus 
annexos corresponents. 
 
Es presenta la proposta de la regidora delegada de Participació Ciutadana Sra. 
Laura Serra Martín de dia 7 de maig de 2014, la qual diu: 

 
“L’Ajuntament d'Alcúdia, mitjançant l’Àrea de Participació Ciutadana, i per tal 
de promoure el foment d’estudis superiors dins el municipi, l’experimentació 
professional i la millora de la inserció ocupacional, proposam convocar 
novament un seguit de beques de formació pràctica que es realitzarien dins 
diferents departaments municipals, segons les condicions i requisits que es 
determina a les bases i annexos que es proposen. 
  
Aquesta iniciativa municipal iniciada l’any 2000, pretén donar impuls i contingut 
a les que impulsaren al seu dia la creació del Centre Universitari d’Alcúdia, 
actualment adscrit a l’Àrea de Participació Ciutadana com a part dels servei 
específic d’informació i orientació ciutadana. 
 
La característica bàsica d’aquestes beques és la formació pràctica i 
experimental de l'estudiant d’Alcúdia amb un mínim d’assoliment acadèmic 
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acreditat i no representa ni implica cap relació contractual ni laboral amb 
l'Ajuntament d’Alcúdia;, el període de pràctiques és de dos mesos amb una 
durada de 25h/setmana. En contraprestació dels serveis i dedicació prestats 
per cada un dels becats se’ls gratificarà econòmicament amb 450€ mensuals 
subjectes a les retencions d’IRPF corresponent  segons la normativa vigent.  
 
En conseqüència, la regidora de Participació Ciutadana proposa al plenari els 
següents acords: 
 

1- Aprovar les bases de “Beques de formació pràctica adreçades a 
estudiants universitaris i per a estudiants de formació professional de 
grau superior per a l’any 2014” amb els seus annexos corresponents. 

2- Aprovar la despesa prevista per aquesta convocatòria per un import 
màxim de 10.824€ a càrrec de la partida JO 927 481 002. 

3- Facultar a la batlessa per la execució del presents acords i continuar 
l’expedient fins a la seva resolució definitiva, signant els documents i 
resolucions necessaris. 

 
No obstant, L’ajuntament Ple acordarà.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
Pren la paraula la regidora Laura Serra per explicar les dificultats que els 
tècnics plantegen de poder acceptar l’esmena del Grup Socialista per la qual 
les beques que quedin desertes es puguin omplir amb persones amb perfils 
similars a l’oferta encara que no siguin coincidents. I afegeix que no es poden 
acceptar perfils molts diferents a la plaça ofertada. 
 
Contesta el regidor Pere Malondra que s’hauria d’evitar que hi hagués com 
l’any passat més o menys la meitat de les places vacants, i s’hauria d’acceptar 
que s’ocupin sempre que els estudis tenguin qualque cosa a veure amb els 
treballs que faran. 
 
Intervé el secretari per explicar que amb la redacció actual de les bases ja 
s’admet aquesta possibilitat reclamada pel regidor Malondra, i llegeix el bocí de 
text en què es fonamenta l’afirmació. 
 
I en conseqüència el regidor Malondra accepta la redacció actual i retira la 
proposta feta a la Comissió. 
 
Finalment la batlessa explica que han volgut fer unes bases objectives i 
transparents per donar l’oportunitat a la gent jove que coneguin l’Ajuntament, i 
afegeix que la novetat serà que els estudiants podran tornar ser becaris encara 
que ho hagin estat l’any anterior. 
 
VOTACIÓ: 
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Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord formulada per la Regidora 
delegada de Participació Ciutadana abans esmentada amb els acords que hi 
són proposats.. 
 
3. Examen proposta d’acord d’aprovació de les Bases reguladores de les 
subvencions Municipals per al Foment de la Rehabilitació de Façanes en 
l’àmbit del conjunt històric i immobles inclosos al catàleg Municipal de la 
Ciutat d’Alcúdia 2014. 
 
Es presenta la proposta de Batlia de dia 6 de maig de 2014, la qual diu: 
 
“Conformement amb allò que preveu l’article 29.2.e) de la Llei 20/2006, de 15 
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els municipis de 
les Illes Balears tenen en tot cas competències pròpies en matèria de protecció 
i conservació del patrimoni històric o cultural municipal. 
 
Vist el que disposa l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
Atès allò que preveu l’article 22.1 i la Disposició Addicional Catorzena de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com el seu 
reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Vista la necessitat de regular el procediment al que s’haurà d’ajustar la 
concessió de subvencions municipals per al foment de la rehabilitació de 
façanes en l’àmbit del conjunt històric de la ciutat d’Alcúdia 2013. 
 
Atès que en el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, 
aprovat definitivament amb data 6 de març de 2014, figura la partida nº P.A. 
336.781.000. 
 
És per això que fent ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1.f) de la 
Llei 7//1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a 
l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord: . 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar les bases redactades a l’efecte, les quals s’incorporen com 
a annex a la present resolució. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida nº P.A. 336.781.000, 
Aportació Pla Millorament de Façanes, per import de 30.000 € 
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TERCER.- Inserir-ho en el tauler d’edictes municipals per a la seva 
corresponent difusió pública. 
 
QUART.- Delegar a la batlessa totes les facultats per resoldre la concessió o 
denegació de les subvencions objecte d’aquestes bases i dictar tots els actes 
administratius adients.” 

 
INTERVENCIONS: 
 
Pren la paraula el regidor Miquel Llompart per preguntar si l’import de 30.000 
euros, que és menor que les quantitats que abans si han destinat, està calculat 
en funció de les sol·licituds previstes. 
 
La batlessa contesta que és així com ho explica, que s’ha fet una previsió de 
les necessitats per calcular aquest import. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord de Batlia abans esmentada 
amb els acords que hi són proposats.  
 
4. Examen Moció del Grup Municipal Socialista sobre els informatius 
d’IB3. 
 
Es presenta la Moció del Grup Municipal Socialista de dia 7 de maig de 2014, la 
qual diu: 
 
“Fa algunes setmanes es va fer pública la intenció de la Direcció General de 
l'Ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears de canviar el registre formal de 
la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, utilitzat fins ara als informatius 
d'IB3 televisió, i passar a emprar un registre col·loquial amb l'article salat, en 
teoria en defensa de les modalitats lingüístiques de les nostres Illes però sense 
tenir en compte la gran varietat existent entre illes, ans entre comarques i 
municipis d'una mateixa illa.� 

Aquest aspecte va ser desmentit per la direcció de l'Ens, i des del Govern 
tampoc se'n volgueren fer càrrec, ara bé, assessors lingüístics dependents del 
Govern confirmaren que havien estat treballant en aquest sentit.� 

Aquesta decisió es pretenia prendre sense comptar amb l’assessorament de 
l’autoritat en matèria lingüística designada per l'Estatut d'Autonomia, que és la 
UIB. Tampoc l'Institut d'Estudis Baleàrics, depenent del Govern, volgué assumir 
aquesta proposta. 
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��Foren moltes les veus de prestigi que s’oposaren a la substitució del registre 
formal als informatius d'IB3, argumentant principalment la tradició de l'ús de la 
nostra llengua que es remunta a segles enrere, i que sempre ha fet una clara 
distinció entre el registre formal i el col·loquial, o recordant que l'ús de l'article 
literari és molt present també en el llenguatge més col·loquial de la nostra 
llengua, deixant en evidència l'absurd de l'objectiu resumit com "salar els 
informatius".� 

�Atès que la radiotelevisió pública de les Illes Balears no compta amb un òrgan 
d'assessorament i participació social, ni amb un Consell de Direcció plural, i a 
que tampoc s'ha creat encara el Consell�Audiovisual de les Illes Balears, 
aquest Ajuntament considera necessari fer sentir la seva opinió als 
responsables de l'Ens públic així com al Govern, impulsors de la mesura 
esmentada, i per tot això es proposa l'adopció de la següent moció:� 

1.- L'Ajuntament d'Alcúdia insta al Consell de Direcció i a la Direcció General de 
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a difondre i promoure la 
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, fent que sigui la llengua pròpia del 
servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears, que l’han d’utilitzar 
normalment i preferentment, i esdevenir vehicles vertebradors de l’espai de 
comunicació de la nostra Comunitat.� 

2.-�L'Ajuntament d'Alcúdia insta al Consell de Direcció i a la Direcció General 
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a mantenir un registre 
formal en l'ús de la llengua als informatius de la ràdio i televisió públiques de les 
Illes Balears, IB3, avalat per la Universitat de les Illes Balears i, en tot cas, a no 
modificar l'ús actual sense haver consultat a l'autoritat lingüística marcada per 
l'Estatut d'Autonomia, que és la Universitat de les Illes Balears.� 

3.-�L'Ajuntament d'Alcúdia acorda enviar còpia d'aquest acord al Consell de 
Direcció i a la Direcció General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 
Balears, així com també als Grups Parlamentaris del Parlament de les Illes 
Balears, a la Presidència del Govern de les Illes Balears i al Rector de la 
Universitat de les Illes Balears.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El regidor Pere Malondra llegeix la moció presentada. Tot seguit insisteix que 
en cas que hi hagi conflicte en assumptes de model de llengua que el resolgui 
la màxima autoritat científica, que és la Universitat de les Illes Balears, segons 
així com està reglamentat a l’Estatut d’Autonomia. 
 
El regidor Miquel Llompart dóna suport a la moció i afegeix que admeten que 
l’article salat es important però més important és que el tractament que faci IB3 
de les notícies als informatius no pot estar sotmès al criteri del Govern. Acaba 
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dient que un model de televisió pública pagada per tots ha de tractar les 
notícies amb la màxima imparcialitat possible. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la Comissió Informativa, per 
majoria (8 vots a favor (4 PSIB-PSOE + 3 EL Pi + 1 Sr. Maria del Carme García 
Cerdà) i 8 abstencions del PP)), acorden aprovar la moció presentada per el 
Grup Municipal Socialista abans descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 
5. Propostes i mocions d’urgència. 
 
No  n’hi ha cap 
 
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. 515/2014, de data 28 d’abril de 2014, fins 
al núm. 644/2014, de data 14 de maig de 2014.  
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
 
2. Precs i preguntes 
 
-Pren la paraula el regidor Miquel Llompart que afirma que tenen tres 
assumptes sobre què preguntar. Comença demanant al regidor Joan González 
com està actualment la qüestió d’Emsa. 
 
El regidor González resumeix el cas dient que fa sis mesos que el secretari els 
va dir que la situació administrativa d’Emsa era irregular, avui més arran d’una 
normativa de desembre del 2013, i que s’havia d’adaptar a normes que venien 
del 2007; i que d’altra banda mentrestant s’ha dictat una sentència que obliga a 
tornar el 5 % de la rebaixa de sou que es va aplicar als treballadors al seu 
moment, cosa que complica encara més aquesta adaptació. Afegeix que han 
parlat amb els treballadors i els sindicats per mirar de trobar una solució. 
 
 
El regidor Llompart reprèn el debat explicant que està d’acord en la 
racionalització d’Emsa i demana si s’ha afirmat als treballadors que tot i arribar 
a un acord amb ells no hi ha garantia de continuïtat de l’empresa. 
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El regidor González assegura que no pot prometre garanties de continuïtat per 
tal com això depèn dels gestors de l’empresa en cada moment i del fet que no 
tengui pèrdues. 
 
El senyor Llompart ja entén que el regidor González no pot assegurar res que 
no pertanyi al Govern actual i li demana si l’equip de govern farà tot el possible 
per salvar l’empresa. 
 
A la qual cosa el senyor González contesta afirmativament, assegura que volen 
mantenir l’empresa, però tot i el seu interès i esforç actual tampoc no descarta 
noves normes que obliguin a tancar. En aquest punt el senyor González molest 
retreu les afirmacions periodístiques del senyor Llompart segons les quals el 
Partit Popular volia tancar Emsa. Afegeix que hi havia un punt de 
responsabilitat en la gestió del govern anterior que no va fer l’adaptació 
administrativa a les normes del 2007. A continuació sobre l’altra part del 
problema llegeix un bocí d’acta segons la qual ell mateix a l’oposició 
(30/07/2010) advertia als gestors d’aquell moment que la rebaixa de sou dels 
treballadors d’EMSA, SAU podia esser il·legal, per afegitó assegura que no hi 
ha informe del secretari sobre aquesta decisió. 
 
El regidor Miquel Llompart torna intervenir molt queixós pel fet que el regidor 
González els atribueix la culpa de la situació actual, quan si l’equip de govern 
actual està assabentat del problema de no adaptació administrativa és perquè 
el secretari els ho ha fet avinent. Precisament el que no havia passat fins ara, 
ningú no els n’havia informat. Sobre la rebaixa del 5% al personal d’Emsa 
assegura que el parer del secretari de llavors era coincident amb un informe 
extern que també hi va haver, el qual afirmava que si els treballadors d’Emsa 
es regien pel mateix conveni que els laborals de l’Ajuntament era pertinent fer-
los la mateixa rebaixa de sou que s’havia fet als de l’Ajuntament. 
 
Torna intervenir el regidor González per admetre que qui havia d’advertir de la 
necessitat d’adaptació administrativa era el tècnic. Sobre el 5% de rebaixa 
afirma que pareixia de sentit comú que cobrassin el mateix per la mateixa feina 
un treballador de l’Ajuntament i un d’Emsa, emperò ha resultat que era il·legal. 
 
Sobre aquesta darrera qüestió el regidor Llompart li demana si varen retallar la 
paga extra de Nadal als treballadors d’Emsa quan ja han estat ells els gestors, 
la qual cosa el regidor González confirma, i hi afegeix que era legal fer-ho. 
Sobre la qual cosa el regidor Llompart assegura que és la mateixa decisió de 
l’equip de govern actual per a una mateixa qüestió, la rebaixa de sou, que la 
que va prendre al seu moment l’equip de Govern anterior. 
 
El regidor González i el regidor Llompart encara debaten una estona més per 
mor de les declaracions que aquest darrer havia fet a la premsa sobre la 
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presumpta intenció de privatització de l’empresa Emsa per part de l’equip de 
govern i en conseqüència la desvinculació del seu personal de l’Ajuntament. 
 
El regidor Pere Malondra pren la paraula, parla de la reducció del 5% del salari, 
i assegura que tots els del Ple som responsables del que ha passat, insisteix en 
la idea que el personal d’Emsa es regia pel conveni dels laborals de 
l’Ajuntament , per això varen pensar que la reducció era justa, ara ja saben que 
era il·legal. Segons ell tot s’esdevé a partir de la normativa de desembre de 
2013 que ells interpreten en la línia del PP d’eliminar serveis. Diu que era ver 
que s’havia de fer una adaptació dels Estatuts de l’empresa municipal a partir 
del 2007, i afirma que el secretari llavors no els va avisar, però continua dient 
que també s’hauria pogut adaptar de llavors ençà i ningú no ho ha fet, acaba el 
seu relat dient que si no hagués sortit aquesta darrera normativa de desembre 
del 2013 molt probablement ningú no s’hauria temut de la necessitat d’adaptar 
els Estatuts. Afirma que si el parer de tots és coincident sobre Emsa, considera 
que s’ha de deixar de cercar de qui és la responsabilitat del que ha passat i per 
contra s’ha de començar a fer feina entre tots perquè hi ha 60 o 70 treballadors 
que tenen el perill de perdre la feina. 
 
La batlessa agraeix el discurs del senyor Malondra, que se cerqui la solució, 
sense oblidar que hi ha moltes sensibilitats de molta gent. Fa un resum de com 
està la situació, que hi ha la sentència que obliga a retornar 400.000 euros als 
treballadors, i si això passa l’empresa podria haver de tancar. Afirma que s’ha 
de tractar l’assumpte amb serietat i responsabilitat, que s’ha de respectar les 
negociacions sindicals i esperar que arribin a bon port i acaba dient que la 
intenció de tots els membres de l’Ajuntament és que es mantenguin els llocs de 
treball i per tant compartim la preocupació de tot el personal. 
 
-Intervé el regidor Llompart per demanar sobre els horts ecosocials, si es podrà 
fer el canvi d’ús per poder-los fer al terreny triat. 
 
El regidor González explica que ha parlat amb l’arquitecte i aquest ha dit que sí 
que es podrà demanar un canvi d’ús. 
 
El regidor Llompart explica que les persones que governen han de trobar 
solucions als problemes que surten, com és el cas d’haver trobat enderrocs al 
lloc on estava previst fer els horts ecosocials. Ho diu per unes declaracions de 
la regidora Carme Garcia a Alcúdia Ràdio que atribuïa la culpa d’aquest fet al 
govern anterior, i que aquesta circumstància havia fet enredar les tasques de 
creació dels horts, li demana explícitament si sabia qui era el tècnic de l’obra 
quan es varen deixar aquests enderrocs al parc de l’Horts dels Fassers, i que la 
manera més correcte hauria estat demanar explicacions al tècnic. Acaba dient 
que si les coses no surten com estaven previstes qui governa ho resol sense 
donar la culpa als altres. 
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La regidora Carme Garcia pren la paraula i explica que troba incorrecte que es 
deixàs el terreny d’aquesta manera, que molts de voluntaris han fet feina per 
posar-lo en condicions de fer-hi els horts i que hi ha molt d’interès de les 
famílies per tenir-los, i afegeix que no sap qui era el tècnic del projecte que va 
deixar el terreny ple d’enderrocs. Els horts ecosocials no s’han aturat, i s’ha 
seguit el procediment. 
 
- Pren la paraula el regidor Pere Malondra i comença com fa una partida de 
plens demanant a la batlessa com està l’assumpte del Ple de l’estat de la ciutat. 
 
La batlessa contesta que ja li va contestar l’altra vegada. 
 
-Continua el regidor Malondra i demana sobre les subvencions del Fons Feder, 
que subvencionen el 50% de projectes sobre patrimoni. 
 
La batlessa explica que el tècnic ha tengut dificultat per presentar la proposta 
de subvenció dins el termini, i finalment no s’ha presentada. La idea era actuar 
sobre les murades. 
 
El regidor Malondra se’n queixa i la batlessa li dóna la raó de la queixa. 
 
-El regidor Malondra intervé per tornar treure a rotle l’assumpte de la possible 
subvenció de 90.000 euros per canviar la gespa artificial del camp de futbol. 
Les notícies que tenen és que l’equip de govern hi ha renunciat i d’altra banda 
saben per una notícia de la premsa que l’Ajuntament de sa Pobla ha signat un 
conveni amb el mateix objectiu de canviar la gespa amb la mateixa subvenció 
que es preveia a Alcúdia. 
 
La batlessa explica que avui per avui l’estat de la gespa del camp de futbol no 
és tan crític i consideren que no és prioritari canviar-la. D’altra banda es troben 
que les inversions han de ser sostenibles i tenen uns condicionants molt 
estrictes per poder-se fer. Afegeix que l’Ajuntament d’Alcúdia ha sol·licitat 
informació al Ministeri per resoldre dubtes sobre si moltes de les previstes són 
executables amb el romanent de tresoreria. Aquesta de la gespa pareix que 
està dins el grup de les que no es poden fer amb aquest doblers, en aquest 
moment la interventora confirma aquesta afirmació. També relativitza la 
informació que surt a la premsa. 
 
El regidor Malondra afirma que és veurà si en el futur la inversió al poble de 
veïnat es fa o no, i afegeix que la informació que tenen de l’estat de la gespa és 
que és un desastre, és crític, i aquest estat els usuaris ja el pateixen. La 
proposta que havia fet el seu grup era que es posàs al pressupost per fer la 
inversió amb recursos propis, i amb la reactivació del romanent s’hauria pogut 
fer. 
El regidor Gaspar Vera pren la paraula per recomanar al regidor Malondra que 
miri les condicions que posa la Federació espanyola per fer aquesta inversió. I 
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afegeix que s’han fet unes inversions al futbol més importants i els directius del 
club varen assegurar-los a ell i a la batlessa que canviar la gespa no era 
prioritari. 
 
-El regidor Malondra intervé per demanar a la regidora Àngela Amer per què es 
passejava per internet un cartell de 360º de Cultura ple de faltes, en 15 
paraules 7 o 8 faltes. Afirma que és un fet que perjudica molt la imatge de 
l’Ajuntament. 
 
La regidora Amer contesta que va ser un prova que no havia passat els filtres 
corresponents que va estar 15 minuts a la xarxa i es va llevar. 
 
-El regidor Pere Malondra torna intervenir i torna treure al Ple un assumpte que 
assegura que ja ha sortit altres vegades, el de l’herència de la Sra. Garrouste. 
Explica que la Sra Carme Garcia va dir al Ple que no sabia quan es resoldria la 
qüestió de la sentència i hi ha un registre d’entrada a l’Ajuntament d’abans del 
Ple, de dia 12 de març (R.E. 1517), amb què ens informen de la resolució de la 
sentència. Afegeix que dins el 2014 no es podrà fer res per complir la voluntat 
d’aquesta senyora perquè no hi ha res previst al pressupost. 
 
La regidora Carme Garcia contesta que abans del Ple sí que és cert que 
sabíem que hi havia l’acord però faltava que el Jutjat francès el formalitzàs. 
Continua explicant que no ha passat tant de temps des de la mort de la Sra. 
Garrouste, i que no és tan important la rapidesa amb la qual s’executi el 
projecte sinó que es respecti la voluntat de la testadora de fer arribar els 
doblers a persones que no tenen recursos del municipi. Assegura que els 
tècnics del seu departament estan estudiant el possible projecte. 
 
El regidor Malondra insisteix en la qüestió del temps, que no es podrà fer res 
fins l’any qui ve perquè no hi ha el projecte enllestit, i entén que no hi hagut 
eficàcia. 
 
La regidora Garcia explica que l’apel·lació judicial dels fills va aturar les 
iniciatives que estaven preparant, afirma que ja hi comença a haver qualque 
previsió, que encara no ha estat exposada, i que els interessa que sigui un 
projecte que ajudi a conservar la memòria de la Sra. Garrouste a través dels 
anys. 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió, 
essent les 12:42 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 


