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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
24 DE NOVEMBRE DE 2014
NÚM: 14
DATA: 24/11/2014
CARÀCTER: extraordinària
COMENÇA: 11:15 h.
ACABA: : 13:15
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
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A Alcúdia, el dia 24 de Novembre de dos mil catorze quan són les 11:15 hores,
es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament,
sota la presidència de la batlessa Sra. Coloma Terrasa Ventayol i assistits per
la interventora Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari 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:
ORDRE DEL DIA:
I. Part resolutòria
1. Donar compte dels decrets de Batlia en matèria de nova organització,
nomenament de tinent de Batlessa, nomenament de nova membre de la Junta
de Govern Local, Delegacions i Revocacions.
2. Prèvia ratificació d’inclusió del present assumpte a l’ordre del dia, examen i
aprovació proposta de nova composició de la Comissió Especial de Comptes.
3. Prèvia ratificació d’inclusió del present assumpte a l’ordre del dia, examen i
aprovació proposta de modificació de representants de la corporació en órgans
collegiats.
4. Prèvia ratificació d’inclusió del present assumpte a l’ordre del dia, examen i
aprovació de la Modificació pressupostaria 20/2014 per suplement de crèdit
finançat amb baixa.
5. Examen i aprovació proposta de modificació dels estatuts de la Fundació
Mateu Torrens Salort i renuncia de l’Ajuntament a la seva participació en el
Patronat.
6. Examen i aprovació proposta de modificació dels estatuts de la Fundació
Biblioteca d’Alcúdia.
7. Examen i aprovació proposta de ratificació de l’acord de la mesa general de
negociació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral dels
empleats públics de l’Ajuntament d’Alcúdia.
8. Examen i aprovació proposta de modificació del reglament de règim interior
del centre de dia d’Alcúdia.
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9. Examen i aprovació proposta sobre l’execució de la pròrroga prevista en el
contracte de gestió de Servei Públic, en modalitat de concessió, d’atenció
especialitzada en persones majors en la Residència de la Tercera Edat i Centre
de dia d’Alcúdia.
10. Elecció Jutge de Pau Substitut d’aquest Municipi.
11. Examen ratificació Resolució d’interposició de recurs potestatiu de reposició
contra l’acord de la Junta Rectora del Consorci Borsa d’allotjaments turistics de
data 2 d’octubre de 2014.
12. Examen proposta d’ampliació del període en que els establiments
comercials situats en la zona de gran afluència Turística d’Alcúdia gaudiran de
plena llibertat per determinar els dies i les hores d’obertura al Públic.
13. Examen i aprovació proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal
El Pi-Proposta per les Illes a favor del Servei de Radioteràpia a Menorca i
Eivissa.
14. Examen Moció que presenta el Grup Municipal El Pi-Proposta per les Illes
relativa a la campanya d’informació sobre el procés general de devolució de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana abonats
conseqüència de transmissions d’habitatges habituals mitjançant dacions en
pagament o execucions hipotecàries.
15. Examen proposta sobre declaració institucional 25 novembre 2014 dia
Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.
16. Propostes i Mocions d’urgència.

II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.
1. Decrets de Batlia.
2. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1. Donar compte dels decrets de Batlia en matèria de nova organització,
nomenament de tinent de Batlessa, nomenament de nova membre de la
Junta de Govern Local, Delegacions i Revocacions.
Per indicació de la Sra. Batlessa el Secretari dóna succinta compte de les
resolucions següents:
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“DECRET DE BATLIA núm. 1566 / 2014
Per decret d’aquesta batlia, nº 1.024, de 15 de juny de 2011, es va resoldre
nomenar, com a membres de la Junta de Govern Local, els regidors següents:
- Sr. Juan Luis González Gomila
- Sra. Maria del Carme García Cerdà
- Sr. Àngela Amer Mir
- Sr. Martí Ferrer Totxo
- Sra. Josefina Linares Capó
Atès que el regidor Sr. Juan Luis González Gomila ha deixat d’exercir el seu
càrrec amb dedicació exclusiva, es considera convinent i oportú designar un nou
regidor per a integrar la Junta.
Per això, conformement amb el disposat als articles 23 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 46 i 52 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,

RESOLC
PRIMER.- Cessar el Sr. Juan Luis González Gomila com a membre de la Junta
de Govern Local; cessament que comporta la pèrdua de la seva condició de
Primer Tinent de Batlessa.
SEGON.- Nomenar la Sra. Laura Serra Martín com a membre de la Junta de
Govern Local.
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats, publicar-la en el BOIB i
donar compte al Ple de l'Ajuntament en la seva primera sessió que es celebri,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la firma d’aquest
decret.”

“DECRET DE BATLIA núm. 1575 / 2014
Mitjançant decret d’aquesta Batlia, nº 1.025, de 15 de juny de 2011, es va
resoldre nomenar Tinents de Batlessa als regidors següents:
- Primer Tinent de Batlessa: Juan Luis González Gomila.
- Segona Tinent de Batlessa: Maria del Carme García Cerdà.
- Tercera Tinent de Batlessa: Àngela Amer Mir.
- Quart Tinent de Batlessa: Martí Ferrer Totxo.
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- Cinquena Tinent de Batlessa: Josefina Linares Capó.

D’acord amb l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, els Tinents de Batle substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i
en els casos de vacant, absència o malaltia, el batle, sent lliurement designats i
remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local.
Atès que el regidor Sr. Juan Luis González Gomila ha deixat d’exercir el seu
càrrec amb dedicació exclusiva, i que per decret d’aquesta batlia nº 1.566, de 14
de novembre de 2014, s’ha resolt cessar-lo com a membre de la Junta de Govern
Local i nomenar la regidora Sra. Laura Serra Martín com a nova membre d’aquest
òrgan collegiat.
Conformement amb allò que disposen els articles 46 i 47 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, i fent ús de les
facultats i atribucions que tinc conferides

RESOLC

PRIMER.- Nomenar Primera Tinent de Batlessa la regidora Sra. Laura Serra
Martín.
SEGON.- Correspon a l’anomenada, en primer lloc, substituir-me en la totalitat de
les meves funcions, en el casos d'absència, malaltia o impediment que
m'impossibiliti per a l'exercici de les meves atribucions, així com en els supòsits
de vacant fins que prengui possessió el nou batle o batlessa.
TERCER.- Notificar la present resolució a la tinent de batlessa designada,
publicar-la en el BOIB i donar compte al Ple de l'Ajuntament en la seva primera
sessió que es celebri, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de
la firma d’aquest decret.”

“DECRET DE BATLIA núm. 1576 / 2014
Per decret d’aquesta Batlia, nº 1.015, de 14 de juny 2011, es varen organitzar
els serveis administratius d’aquest Ajuntament.
Per decret d’aquesta Batlia, nº 1056, de 22 d’agost de 2012, es va revocar la
delegació d’atribucions corresponent a la responsabilitat de la direcció de la
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secció de patrimoni conferida a la Tercera Tinent de Batlessa, Sra. Angela
Amer Mir.
Per decret d’aquesta Batlia, nº 1057, de 22 d’agost de 2012, es va revocar la
delegació d’atribucions corresponent a la responsabilitat de la direcció de la
secció d’obres pròpies conferida al Quart Tinent de Batlessa, Sr. Martí Ferrer
Totxo.
Atès que el regidor Sr. Juan Luis González Gomila ha deixat d’exercir el seu
càrrec amb dedicació exclusiva, per decret d’aquesta batlia nº 1.575, de 14 de
novembre de 2014, s’ha resolt nomenar Primera Tinent de Batlessa la regidora
Sra. Laura Serra Martín.
Atesa l’oportunitat i convinença d’adaptar l’organització dels serveis a aquests
canvis, i fent ús les atribucions que em confereix l’article 21.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i també l’article 41.2
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC

PRIMER.- Modificar l’estructura administrativa municipal determinada per
decret d’aquesta batlia nº 1015, de 14 de juny de 2011, en el sentit que, a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta resolució, els serveis administratius de
l’Ajuntament d’Alcúdia, sota la direcció de la batlessa, s’estructuraran en les
àrees de gestió següents:

1. Àrea de Batlia.
2. Àrea d’Hisenda, Medi Ambient, Serveis Generals i Manteniment,
Participació Ciutadana i Joventut.
3. Àrea de Benestar Social, Sanitat, Normalització Lingüística, Comerç, Fires
i Mercats.
4. Àrea de Turisme, Personal, Esports i Contractació.
5. Àrea d’Educació, Cultura i Festes.
6. Àrea d’Urbanisme.
La titularitat de les àrees abans descrites correspon a la batlessa i als tinents
de batlessa que exerceixin les competències que se’ls atribueixin o hagin
atribuït mitjançant l’oportú Decret de Batlia de delegació genèrica.
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Així mateix, podran ser objecte de delegacions específiques en els regidors que
no formin part de la Junta de Govern Local l’atribució de la responsabilitat en la
direcció i gestió dels serveis que es determinin o hagin determinat mitjançant
l’oportú Decret de Batlia de delegació especial.

2. ATRIBUCIONS I RÈGIM D’ADSCRIPCIÓ DE DEPARTAMENTS,
ORGANISMES AUTÒNOMS, EMPRESES, FUNDACIONS I CONSORCIS.

1. Àrea de Batlia
1.1 Atribucions:
Les atribucions de l’Àrea de Batlia són, genèricament, les relatives al sector de
l’activitat administrativa pròpia d’aquesta àrea de gestió municipal que la
legislació vigent assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
- Policia Local, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
- Obres pròpies: obres i projectes municipals; control i seguiment de qualsevol
obra municipal; cicle integral de l’aigua: abastament, clavegueram i depuració.
- Patrimoni: nomenclatura de carrers; toponímia; protecció i promoció del
patrimoni artístic; protecció, promoció i divulgació del patrimoni històric;
conservació de monuments artístics; edificis catalogats; centre històric; museus i
arxius
- Mobilitat.
- Celebració de matrimonis civils i d’actes declaratius de situacions de parelles
de fet.
- Comunicació i protocol.
- Secretaria general.
- Responsabilitat Patrimonial.
- Resta d’atribucions no conferides a altres àrees de gestió municipal.
La relació de competències específiques abans assenyalada podrà ser
ampliada i completada mitjançant l’oportú Decret de Batlia de
desenvolupament, que també podrà detallar el contingut i la forma de l’exercici
d’aquestes atribucions.
1.2 Departaments, organismes autònoms, empreses, fundacions i consorcis
adscrits.
-

Departaments de Batlia, Secretaria i Assessoria jurídica.
Consorci Pla Mirall – d’Alcúdia.
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-

Consorci de la Ciutat Romana de Pollèntia.

Tot i l’adscripció directa dels departaments de Secretaria i Assessoria Jurídica
a l’Àrea de Batlia, les funcions dels esmentats departaments s’estenen també a
tota la resta d’àrees de gestió municipal, amb inclusió explícita dels organismes
autònoms locals, empreses municipals i consorcis en la gestió dels quals hi
participi l’Ajuntament d’Alcúdia, atesa la naturalesa transversal de les funcions
que duen a terme ambdós departaments municipals.
Sense perjudici del règim d’adscripció descrit, correspon a l’Àrea de Batlia la
coordinació de les diferents àrees de govern municipal.

2. Àrea d’Hisenda; Medi Ambient; Serveis Generals i Manteniment; Participació
Ciutadana i Joventut.
2.1 Atribucions:
Les atribucions de l’Àrea d’Hisenda, Medi Ambient, Serveis Generals i
Manteniment, Participació Ciutadana i Joventut són, genèricament, les relatives
al sector de l’activitat administrativa pròpia d’aquesta àrea de gestió municipal
que la legislació vigent assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
2.1.1 Secció d’Hisenda:
- Planificació econòmica.
- Pla d’inversions.
- Estudis econòmics.
- Intervenció i dipositaria.
- Rendes, exaccions i inspeccions tributàries.
- Cadastre.
- Recaptació.
- Despeses i deute públic.
- Drets i Patrimoni municipal.
- Adquisicions i alienacions patrimonials.
- Permutes.
- Concessions administratives.
- Sancions i multes.
- Censos, estadística i informàtica.
2.1.2 Secció de Medi Ambient:
- Monts públics.
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- Espais naturals.
- Seguiment Pla ecoturístic.
- Seguiment Agenda Local 21.
- Gestió de residus.
2.1.3 Secció de Serveis Generals i Manteniment:
- Brigada municipal.
- Manteniment d’edificis municipals.
- Conservació de carrers, places, camins jardins i zones verdes.
- Serveis públics generals.
- Servei de salvament i socorrisme a les platges.
2.1.4 Secció de Participació Ciutadana i Joventut:
- Oficina d’Atenció al Ciutadà.
- Desenvolupament local.
- Gestió del Centre Universitari d’Alcúdia “Ca’n Joanet”.
- Joventut.
- Promoció d’associacionisme.
- Relacions ciutadanes.
- Defensor del ciutadà.
- Beques.
- Campament i alberg juvenil de la Victòria i altres installacions similars .
La relació de competències específiques abans assenyalada podrà ser
ampliada i completada mitjançant l’oportú Decret de Batlia de
desenvolupament, que també podrà detallar el contingut i la forma de l’exercici
d’aquestes atribucions.
2.2 Departaments, organismes autònoms, empreses, fundacions i consorcis
adscrits.
-

Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Rendes i Exaccions, Estadística,
Informàtica, Medi Ambient i Obres Pròpies.
Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, SA.

Tot i l’adscripció directa dels departaments d’Intervenció, Tresoreria i
Informàtica a l’àrea d’Hisenda, Medi Ambient, Serveis Generals i Manteniment,
les funcions dels esmentats departaments s’estenen també a tota la resta
d’àrees de gestió municipal, amb inclusió explícita dels organismes autònoms
locals, empreses municipals i consorcis en la gestió dels quals hi participi
l’Ajuntament d’Alcúdia, atesa la naturalesa transversal de les funcions que duen
a terme aquests departaments municipals.
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3. Àrea de Benestar Social, Sanitat, Normalització Lingüística, Comerç, Fires i
Mercats
3.1 Atribucions:
Les atribucions de l’Àrea de Benestar Social, Sanitat, Normalització Lingüística,
Comerç, Fires i Mercats són, genèricament, les relatives al sector de l’activitat
administrativa pròpia d’aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent
assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
3.1.1 Secció de Benestar Social:
- Beneficiència
- Tercera d’Edat
- Protecció de menors
- Atenció social
- Ajuda domiciliària
- Servei d’ajuda a la gent gran
- Subvencions a entitats socials de caire benèfic
- Dona
3.1.2 Secció de Sanitat:
- Sanitat i salubritat pública
- Inspeccions sanitàries
- Cementiri
- Centre de Salut
- Junta local de Sanitat
- Residència geriàtrica
- Centre de dia
3.1.3 Secció de Normalització Lingüística:
- Promoció de la llengua

3.1.4 Secció de Comerç, Fires i Mercats:
- Promoció i dinamització del comerç
- Relacions amb associacions de comerciants
- Mercats i fires
La relació de competències específiques abans assenyalada podrà ser
ampliada i completada mitjançant l’oportú Decret de Batlia de
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desenvolupament, que també podrà detallar el contingut i la forma de l’exercici
d’aquestes atribucions.
3.2 Departaments, organismes autònoms, empreses, fundacions i consorcis
adscrits.
-

Departaments de Benestar Social, Sanitat, Normalització Lingüística,
Comerç, Fires i Mercats.

Tot i l’adscripció directa del departament de Normalització Lingüística a l’àrea
de Benestar Social, Sanitat, Normalització Lingüística, Comerç, Fires i Mercats,
les funcions de l’esmentat departament s’estén també a tota la resta d’àrees de
gestió municipal, amb inclusió explícita dels organismes autònoms locals,
empreses municipals i consorcis en la gestió dels quals hi participi l’Ajuntament
d’Alcúdia, atesa la naturalesa transversal de les funcions que du a terme
aquest departament municipal.

4. Àrea de Turisme, Personal, Esports i Contractació

4.1 Atribucions:
Les atribucions de l’Àrea de Turisme, Personal, Esports i Contractació són,
genèricament, les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia
d’aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als
municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:

4.1.1 Secció de Turisme:
- Promoció turística
- Coordinació de sectors turístics
- Oficines d’informació
- Relacions públiques i comunicació
- Relacions amb estaments i organismes turístics
- Activitats turísticoesportives
- Estació Nàutica
4.1.2 Secció de Personal:
- Oferta d’ocupació i procediments selectius
- Plantilles de personal i sistemes retributius
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- Organització i situacions administratives del personal
- Conveni laboral i pactes de condicions de funcionaris
- Catàlegs i relació de llocs de feina
- Promoció i formació ocupacional
4.1.3 Secció d’Esports:
- Patronat municipal d’esports
- Installacions esportives
- Esport base
- Promoció d’activitats esportives
- Gestió de serveis esportius
4.1.3 Secció de Contractació:
- Tramitació d’expedients de contractació
- Preparació i assistència a Meses de Contractació
- Seguiment de l’execució dels expedients de contractació
La relació de competències específiques abans assenyalada podrà ser
ampliada i completada mitjançant l’oportú Decret de Batlia de
desenvolupament, que també podrà detallar el contingut i la forma de l’exercici
d’aquestes atribucions.
4.2 Departaments, organismes autònoms, empreses, fundacions i consorcis
adscrits.
-

Departaments de Turisme, Personal, Esports i Contractació.
Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia
Consorci de Promoció Exterior d’Alcúdia

Tot i l’adscripció directa dels departaments de Personal i Contractació a l’àrea
de Turisme, Personal, Esports i Contractació, les funcions dels esmentats
departaments s’estenen també a tota la resta d’àrees de gestió municipal, amb
inclusió explícita dels organismes autònoms locals, empreses municipals i
consorcis en la gestió dels quals hi participi l’Ajuntament d’Alcúdia, atesa la
naturalesa transversal de les funcions que duen a terme aquests departaments
municipals.

5. Àrea d’Educació, Cultura i Festes.
5.1 Atribucions:
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Les atribucions de l’Àrea d’Educació, Cultura i Festes són, genèricament, les
relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia d’aquesta àrea de gestió
municipal que la legislació vigent assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
5.1.1 Secció d’Educació:
- Educació en general
- Escoletes de 0 a 3 anys
- Promoció de l’ensenyament
- Centre d’adults
- Relacions amb estudiants i APIMA’s
- Manteniment i neteja de centres escolars
- Transport escolar
- Consell Municipal Escolar
5.1.2 Secció de Cultura
- Programes culturals
- Patronats culturals
- Fundacions i organismes culturals
- Biblioteques i installacions culturals en general
- Auditori municipal
- Honors i distincions
5.1.3 Secció de Festes
- Organització de festes populars
La relació de competències específiques abans assenyalada podrà ser
ampliada i completada mitjançant l’oportú Decret de Batlia de
desenvolupament, que també podrà detallar el contingut i la forma de l’exercici
d’aquestes atribucions.
5.2 Departaments, organismes autònoms, empreses, fundacions i consorcis
adscrits.
-

Departaments d’Educació, Cultura i Normalització Lingüística.
Organisme Autònom Local “Alcúdia Ràdio”.
Fundació de l’Escola Municipal de Música d’Alcúdia
Fundació Biblioteca d’Alcúdia “Ca’n Torró”
Fundació Mateu Torrens Salort
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6. Àrea d’Urbanisme.
6.1 Atribucions:
Les atribucions de l’Àrea d’Urbanisme són, genèricament, les relatives al sector
de l’activitat administrativa pròpia d’aquesta àrea de gestió municipal que la
legislació vigent assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
- Cartografia
- Planificació urbanística
- NNSS
- Plans Parcials
- Plans Especials
- Convenis urbanístics
- Pla estratègic
- Llicències d’obra
- Disciplina urbanística
- Llicències i control d’activitats
- Llicències de parcellació
- Disciplina urbanística
- Catàlegs
La relació de competències específiques abans assenyalada podrà ser
ampliada i completada mitjançant l’oportú Decret de Batlia de
desenvolupament, que també podrà detallar el contingut i la forma de l’exercici
d’aquestes atribucions.
6.2 Departaments, organismes autònoms, empreses i consorcis adscrits.
-

Departaments d’Activitats, Obres, Planificació urbanística, Disciplina
Urbanística i Cartografia.
Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, SA.

Disposició Addicional Primera
Els decrets de delegació corresponents estableixen les competències generals
que han de desenvolupar els titulars responsables de les àrees i serveis
delegats en l’exercici de les atribucions que tenen conferides.
Els decrets de delegació anteriors al present romandran vigents en tot allò que
no entri en contradicció amb aquest i amb els que el complementin.
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Disposició Addicional Segona
Amb caràcter general els departaments adscrits a les àrees que composen
l’estructura administrativa de l’Ajuntament d’Alcúdia desenvoluparan la seva
activitat sota el principi de cooperació interdepartamental amb l’objectiu de
procurar l’eficiència dels serveis municipals que correspon prestar dintre
l’estructura organitzativa general de la corporació i dels seus organismes
dependents.
Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el dia 17 de novembre de 2014, sense
perjudici de la seva preceptiva publicació en el BOIB conformement amb el
disposat a l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.”

“DECRET DE BATLIA núm. 1577 / 2014
Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades
atribucions, d'acord amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del
servei, aconsella delegar les atribucions d'àrea que tot seguit es diran, en el
marc establert en el Decret de Batlia nº 1.576, de 14 de novembre de 2014,
d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL i 43, 44 ,120 i 121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),

RESOLC

PRIMER.- Delegar en la Primera Tinent de Batlessa, Sra. Laura Serra Martín,
l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de
l’àrea següent:
- HISENDA; MEDI AMBIENT; SERVEIS GENERALS I MANTENIMENT;
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT
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SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències
atribuïdes genèricament a l’esmentada àrea, relatives al sector de l’activitat
administrativa pròpia d’aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent
assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:

Secció d’Hisenda:
- Planificació econòmica
- Pla d’inversions
- Estudis econòmics
- Intervenció i dipositaria
- Rendes, exaccions i inspeccions tributàries
- Cadastre
- Recaptació
- Despeses i deute públic
- Drets i Patrimoni municipal
- Adquisicions i alienacions patrimonials
- Permutes
- Concessions administratives
- Sancions i multes
- Censos, estadística i informàtica
2.1.2 Secció de Medi Ambient:
- Monts públics.
- Espais naturals.
- Seguiment Pla ecoturístic.
- Seguiment Agenda Local 21.
- Gestió de residus.
2.1.3 Secció de Serveis Generals i Manteniment:
- Brigada municipal.
- Manteniment d’edificis municipals.
- Conservació de carrers, places, camins jardins i zones verdes.
- Serveis públics generals.
- Servei de salvament i socorrisme a les platges.
2.1.4 Secció de Participació Ciutadana i Joventut:
- Oficina d’Atenció al Ciutadà.
- Desenvolupament local.
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- Gestió del Centre Universitari d’Alcúdia “Ca’n Joanet”.
- Joventut.
- Promoció d’associacionisme.
- Relacions ciutadanes.
- Defensor del ciutadà.
- Beques.
- Campament i alberg juvenil de la Victòria i altres installacions similars .
TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de dirigir els
serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los
en general, amb inclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers i la resolució dels recursos administratius interposats contra
els actes que hagi dictat la Regidora Delegada.
En qualsevol cas, el contingut de la delegació conferida comprèn l’exercici de les
competències generals següents:
- Programar les polítiques municipals en les matèries de la seva competència, així
com la representació i inspecció de l’àrea de la qual n’és titular.
- Exercir l’autoritat respecte del personal de la seva àrea.
- Garantir el compliment de les ordenances, els reglaments, els bans i altres
disposicions legals que afectin al municipi, en l’àmbit de les competències de
l’àrea.
- Exercir la potestat sancionadora en l’àmbit de les competències de l’àrea, llevat
que sigui indelegable per llei o estigui atribuïda a altres òrgans.
- Dictar decrets i instruccions en l’àmbit de les competències delegades.
- Ordenar la tramitació dels expedients relatius a la seva àrea delegada.
QUART.- L’àmbit de la present delegació es correspon amb l’àrea de gestió
municipal assenyalada, i s’entén sense perjudici de les delegacions especials
que la batlessa pugui conferir a altres regidors respecte de determinats serveis o
seccions inclosos en l’àrea delegada. En aquest supòsit el decret de delegació
especial haurà d’especificar la dependència i coordinació que correspongui.
CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia
l'acceptació de la Regidora Delegada, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà
compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
SISÈ.- La Regidora Delegada queda obligada a informar a aquesta Batlia sobre la
gestió i les disposicions que dicti, i prèviament, de les decisions de
transcendència en els termes prevists a l'article 115 del ROFRJEL.
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En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, i el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el marc de les regles que per
a les delegacions s'estableixen a dites normes.”

“DECRET DE BATLIA núm. 1578 / 2014

Mitjançant decret nº 1.028, de 15 de juny de 2011, aquesta Batlia va delegar en
la Tercera Tinent de Batlessa, Sra. Angela Amer Mir, l’exercici de les
atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de l’àrea
d’educació, cultura, patrimoni, festes, participació ciutadana i joventut.
Mitjançant decret nº 1.056, de 22 d’agost de 2012, aquesta Batlia va revocar la
delegació d’atribucions corresponent a la responsabilitat de la direcció de la
secció de patrimoni conferida a la Sra. Amer.
D’acord amb l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament que
aquesta Batlia va acordar per decret nº 1.015, de 14 de juny de 2011, l’àrea
dirigida per la Sra. Amer comprenia la Secció de Participació Ciutadana i
Joventut.
Per decret nº 1.576, de 14 de novembre de 2014, s’acordat la nova
organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, segons la qual la
secció de Participació Ciutadana i Joventut queda integrada dins l’àrea
d’Hisenda, Medi Ambient, Serveis Generals i Manteniment, Participació
Ciutadana i Joventut. Per decret nº 1.577, de 14 de novembre de 2014, s’ha
resolt delegar l’exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat
d’aquesta àrea a la Primera Tinent de Batlessa Sra. Laura Serra Martín.
Vist el que disposa l’article 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Régim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Vist el que disposa l’article 114.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),

Es per tot això que,

RESOLC
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PRIMER.- Revocar la delegació d’atribucions corresponent a la responsabilitat de
la direcció de la secció de Participació Ciutadana i Joventut conferida a la Tercera
Tinent de Batlessa Sra. Angela Amer Mir.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Sra. Amer, publicar-la al BOIB i donar
compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que tingui lloc.”

“DECRET DE BATLIA núm. 1579 / 2014
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 29
de juliol de 2011, va acordar determinar que el càrrec de Primer Tinent de
Batlessa s’exerceixi en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució anual
de 36.955,80 €.
Atès que mitjançant decret d’aquesta Batlia nº 1.575, de 14 de novembre de
2014, s’ha resolt nomenar la regidora Sra. Laura Serra Martín Primera Tinent
de Batlessa d’aquest Ajuntament.
Vist que l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local, estableix que correspon al President de la Corporació determinar
els membres d’aquesta que realitzaran les funcions en règim de dedicació
exclusiva.
RESOLC
PRIMER.- Determinar que la Sra. Laura Serra Martín, Primera Tinent de
Batlessa d’aquest Ajuntament, realitzi les seves funcions en règim de dedicació
exclusiva, amb una retribució anual de 36.955,80 €, distribuïdes en catorze
pagues, que serà objecte de revisió cada primer de gener segons les variacions
de l’IPC interanual, i s’aplicarà amb efectes des d’avui.
SEGON.- Aquest nomenament suposarà l’aplicació del règim de dedicació
exclusiva, si és acceptat expressament per l’interessada, de la qual cosa se
n’haurà de retre compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària,
d’acord amb l’article 13.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
TERCER.- Publicar aquest acord en el tauler d’edictes de la corporació i en el
BOIB, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de bases de règim local.”
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“DECRET DE BATLIA núm. 1580 / 2014
Mitjançant decret nº 1.032, de 15 de juny de 2011, aquesta Batlia va delegar en
el regidor Sr. Mateu Salort Bonafè, l’exercici de les atribucions corresponents a
la responsabilitat de la direcció de l’àrea de serveis generals i manteniment.
D’acord amb l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament que
aquesta Batlia va acordar per decret nº 1.015, de 14 de juny de 2011,
l’esmentada àrea compren el servei de salvament i socorrisme a les platges.
Per decret nº 1.576, de 14 de novembre de 2014, s’ha resolt per aquesta Batlia
la nova organització dels serveis administratius.
Raons d’oportunitat i conveniència aconsellen revocar la delegació feta al Sr.
Salort d’atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció del servei
de salvament i socorrisme a les platges, per tal de delegar-les en el regidor Sr.
Juan Luis González Gomila.
D’altra banda, per decret nº 1.575, de 14 de novembre de 2014, aquesta Batlia
ha resolt nomenar la regidora Sra. Laura Serra Martín com a Primera Tinent de
Batlessa, responsable de la direcció de l’àrea de Hisenda, Medi Ambient,
Serveis Generals i Manteniment, Participació Ciutadana i Joventut. Això atès,
d’acord amb el decret nº 1.032, de 15 de juny de 2011, el regidor Sr. Salort
actuarà sota la dependència i coordinació funcional de la nova Primera Tinent de
Batlessa.
Vist el que disposa l’article 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Vist el que disposa l’article 114.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
Es per tot això que,

RESOLC

PRIMER.- Revocar la delegació d’atribucions corresponent a la responsabilitat de
la direcció del servei de salvament i socorrisme a les platges conferida al regidor
Sr. Mateu Salort Bonafè.
SEGON.- Notificar la present resolució al regidor Sr. Mateu Salort Bonafè,
publicar-la al BOIB i donar compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que
tingui lloc.”
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“DECRET DE BATLIA núm. 1581 / 2014
Mitjançant decret d’aquesta Batlia nº 1.026/2011, publicat al BOIB nº 104, de 7
de juliol de 2011, aquesta Batlia va delegar en el Primer Tinent de Batlessa,
Juan Luis González Gomila, l’exercici de les atribucions corresponents a la
responsabilitat de la direcció de l’àrea d’Hisenda, Medi Ambient, Serveis
Generals i Manteniment.
Atès que el regidor Sr. Juan Luis González Gomila ha deixat d’exercir el seu
càrrec amb dedicació exclusiva, per decret d’aquesta Batlia nº 1.566, de 14 de
novembre de 2014, s’ha resolt cessar-lo de la Junta de Govern Local, fet que
comporta la pèrdua de la seva condició de Primer Tinent de Batlessa i, per tant,
la revocació de la delegació feta en consideració a dita condició.
D’altra banda, raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i
millora del servei, aconsella delegar les atribucions d'àrea que tot seguit es diran,
en el marc establert en el Decret de Batlia nº 1.576, de 14 de novembre de 2014,
d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 43, 44 ,120 i 121 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),

RESOLC

PRIMER.- Delegar en el regidor Sr. Juan Luis González Gomila, l'exercici de les
atribucions corresponents a la responsabilitat dels serveis següents, integrades
dins l’àrea d’Hisenda; Medi Ambient; Serveis Generals i Manteniment;
Participació Ciutadana i Joventut.
-

-

Censos, estadística i informàtica, emmarcats dins la secció d’Hisenda.
Monts Públics; Espais naturals; seguiment Pla ecoturístic; seguiment
Agenda Local 21; i gestió de residus; emmarcats dins la secció de Medi
Ambient.
Servei de salvament i socorrisme a les platges; emmarcat dins la secció de
Serveis Generals i Manteniment.

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències
atribuïdes genèricament a l’esmentat servei, relatives al sector de l’activitat
administrativa pròpia d’aquest que la legislació vigent assigna als municipis.
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TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de direcció
interna dels serveis així com les de gestionar-los en general, però sense incloure
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, i
sense abastar, en cap cas, la resolució dels recursos administratius interposats
contra els actes que hagi dictat el Regidor Delegat.
QUART.- L’àmbit de la present delegació especial es correspon amb gestió del
servei municipal assenyalat, i el seu titular actuarà sota la dependència i
coordinació funcional de la Primera Tinent de Batlessa, Sra. Laura Serra Martín,
delegada de l’Àrea d’Hisenda, Medi Ambient, Serveis Generals i Manteniment,
Participació Ciutadana i Joventut.
CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia
l'acceptació de Regidor Delegat, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà
compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que tingui lloc.
SISÈ.- El Regidor Delegat queda obligat a informar a aquesta Batlia i a la
Regidora Delegada d’Àrea del que depèn sobre la gestió i les disposicions que
dicti, i prèviament, de les decisions de transcendència en els termes prevists a
l'article 115 del ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, i el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el marc de les regles que per
a les delegacions s'estableixen a dites normes.”
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la batlessa d’Alcúdia Coloma Terrasa i exposa que el fet de que
hi hagi hagut un canvi en la vida laboral de Joan Luís González, al qual aprofita
per felicitar, afecta a la organització de l’Ajuntament i de l’equip de govern. Aixó
ha provocat el fet d’haver de fer una reestructuració de l’equip de govern
municipal. Quedaria de la manera que el secretari ha esmentat i el senyor
González passaria a ser regidor de Medi Ambient, duria el tema d’Informàtica i
Estadística, Platges i Socorrisme i tot allò que comporta l’assumpció d’aquestes
responsabilitats que ja venia desenvolupant. Per altra banda na Laura Serra
Martín passaria a ser la presidenta de l’Empresa Municipal de Serveis,
regidoria d’Hisenda, continua amb la regidoria de Participació Ciutadana com a
cap d’aquesta àrea i a partir d’aquí en tots els organismes que ara aniran al
pròxim punt s’aniran substituint els apartats on abans figurava Juan Luís
González per la figura de Laura Serra Martín, que a més a més passarà a ser
la primera Tinent de Batlessa, mantenint el senyor Juan Luís González ser el
portaveu del grup municipal del Partit Popular.
Els reunits es donen per assabentats.
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2. Prèvia ratificació d’inclusió del present assumpte a l’ordre del dia,
examen i aprovació proposta de nova composició de la Comissió Especial
de Comptes.
Es reunits a proposta de la Presidenta, per unanimitat acorden ratificar la
inclusió del present punt a l’ordre del dia.
Seguidament es presenta la Proposta de Batlia de dia 18 de novembre de
2014, la qual diu:
“En sessió extraordinària celebrada en data 12 de juliol de 2011 aquest Ple va
acordar la creació de la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.
Atès que per decret d’aquesta batlia nº 1.575, de 14 de novembre de 2014,
s’ha resolt nomenar Primera Tinent de Batlessa la regidora Sra. Laura Serra
Martín, càrrec ocupat anteriorment pel regidor Sr. Juan Luis González Gomila.
Atès que per decret d’aquesta batlia nº 1.577, de 14 de novembre de 2014,
s’ha resolt delegar en la Primera Tinent de Batlessa l’exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció de l’àrea d’Hisenda, serveis
generals i manteniment, participació ciutadana i joventut.
Per tot això, i en compliment del que disposen els articles 124 i 127 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna
compte que el portaveu del grup municipal del partit popular, Sr. Juan Luis
González Gomila, ha proposat a aquesta batlessa, com a nova membre de la
Comissió Especial de Comptes, la regidora i primera tinent de batlessa Sra.
Laura Serra Martín.

Per tot quant s’ha exposat, es proposa a aquest ple l’adopció del següent

ACORD
Aprovar la composició de la Comissió Especial de Comptes, segons es detalla:

TITULARS
Laura Serra Martín
Martí Ferrer Totxo
Miquel A. Llompart Hernández
Joan Gaspar Vallori Guayta
M. del Carme García Cerdà

SUPLENTS
Josefina Linares Capó
Àngela Amer Mir
Domingo Bonnín Daniel
Pere J. Malondra Sánchez
---
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INTERVENCIONS:
Al no haver-hi comentaris es passa a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per majoria 9 vots a favor (8 PP + 1 Carme García
Cerdà) i 8 abstencions (4 PSOE + 4 El Pi) acorden aprovar la proposta d’acord
abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
3. Prèvia ratificació d’inclusió del present assumpte a l’ordre del dia,
examen i aprovació proposta de modificació de representants de la
corporació en órgans collegiats.
Els reunits a proposta de la Presidenta, per unanimitat acorden ratificar la
inclusió del present punt a l’ordre del dia.
Acta seguit es presenta la Proposta de Batlia de dia 18 de novembre de 2014,
la qual diu:
“En sessió extraordinària celebrada en data 12 de juliol de 2011 aquest Ple va
acordar el nomenament de representants de la corporació en tots aquells òrgans
collegiats en que hagi d’estar representada.
Atès que per decret d’aquesta batlia nº 1.575, de 14 de novembre de 2014,
s’ha resolt nomenar Primera Tinent de Batlessa la regidora Sra. Laura Serra
Martín, càrrec ocupat anteriorment pel regidor Sr. Juan Luis González Gomila.
Atès que per decret d’aquesta batlia nº 1.577, de 14 de novembre de 2014,
s’ha resolt delegar en la Primera Tinent de Batlessa l’exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció de l’àrea d’Hisenda, serveis
generals i manteniment, participació ciutadana i joventut.
Vists els òrgans collegiats dels que el regidor Sr. Juan Luis González Gomila
forma part i amb l’objecte de que aquest sigui substituït per la regidora i primera
tinent de batlessa Sra. Laura Serra Martín.
Conformement amb el disposat a l'art. 38 c) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa a aquest Ple
l’adopció dels següents

ACORDS
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PRIMER.- Nomenar com a representant de la corporació en la Junta de Govern
de l’organisme autònom d’Alcúdia Radio la regidora Sra. Laura Serra Martín, en
substitució del regidor Juan Luis González Gomila, del grup municipal del partit
popular.
SEGON.- Nomenar com a representant de la corporació en la Junta Rectora
del Consorci de Promoció Exterior la regidora Sra. Laura Serra Martín, en
substitució del regidor Juan Luis González Gomila.
TERCER.- Nomenar com a representant suplent de la corporació en la Junta
Rectora del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia la regidora Sra. Laura
Serra Martín, en substitució del regidor Juan Luis González Gomila.
QUART.- Nomenar com a representant titular de la corporació en la Junta
Rectora de la Reserva Natural de l’Albufereta la regidora Sra. Laura Serra
Martín, en substitució del regidor Juan Luis González Gomila.
CINQUÈ.- Notificar el present acord als organismes interessats.”
INTERVENCIONS:
No es produeixen intervencions i es passa a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per majoria 9 vots a favor (8 PP + 1 Carme García
Cerdà) i 8 abstencions (4 PSOE + 4 El Pi) acorden aprovar la proposta d’acord
abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
4. Prèvia ratificació d’inclusió del present assumpte a l’ordre del dia,
examen i aprovació de la Modificació pressupostaria 20/2014 per
suplement de crèdit finançat amb baixa.
Els reunits a proposta de la Presidenta, per unanimitat acorden ratificar la
inclusió del present punt a l’ordre del dia.
Es presenta la Proposta de Batlia de dia 19 de novembre 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.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 19 de novembre de 2014.
PROPÒS, A aquest plenari:
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Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 20/2014 que consta
de les parts següents:
Suplement Crèdit finançat amb baixa:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org.

A
Eco.
desp.

MT 166

DESCRIPCIÓ

209000 CANON TERRENY MARITIM TERRESTRE

AUGMENT
100.400,00

Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:
Org. A desp. Eco.
DESCRIPCIÓ
DECREMENT
AF
931 121005 COMPLEMENT DE DESTI ADCIO FINANCERA 5.000,00
AF

931

AF

931

AG

932

121015 COMPLEMENT ESPECIFIC ADCIO FINANCERA 20.000,00
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC ADCIO
120001
20.891,32
FINACERA
227082
CONVENI MULTES
54.508,68

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:
La batlessa Coloma Terrasa explica als assistents que aquesta partida
s’augmenta en previsió de possible conveni de l’Ajuntament amb l’Autoritat
Portuària de Balears per tal de solucionar un problema que ve de temps en
rere, des de l’any 2004 al 2011. Trobam sobre la taula un interès per tal de
solucionar la problemàtica del conveni de l’any 2004, i com s’han iniciat una
sèrie de negociacions que de moment van per bon camí incloem aquesta
partida pressupostària per tenir la previsió per a la signatura d’un nou conveni
amb Autoritat Portuària.
Miquel Llompart del grup Partit per les Illes recull que el seu grup entén
l’explicació, i vol explicar el seu sentit de vot. No hi estan en contra però al no
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tenir coneixença de les negociacions sobre el nou conveni ens abstindrem per
un simple fet de desconeixença.
No hi ha més intervencions i es passa a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 13 vot a favor (8 PP + 1 Carme García Cerdà + 4 PSOE), i 4
abstencions (4 El Pi), acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita,
amb els acords que hi són proposats.
5. Examen i aprovació proposta de modificació dels estatuts de la
Fundació Mateu Torrens Salort i renuncia de l’Ajuntament a la seva
participació en el Patronat.
Es presenta la proposta de la regidora delegada de Cultura de data 14 de
novembre de 2014, la qual diu:
“El 1975 el Sr. Antoni Torrens Truyols va constituir la Fundació Mateu Torrens
Salort, de caràcter cultural i benèfic-docent, que té com a objectius:
a) La promoció de la cultura en les seves variades manifestacions i elevar el
nivell cultural de totes les persones en general, sense distinció de la localitat a
la qual pertanyin.
b) Honrar i perpetuar la memòria del Sr. Mateu Torrens Salort, pare del
fundador.
c) Facilitar la realització d'actes culturals en els diferents espais gestionats per
la fundació.
d) Elaborar un programa d'activitats adequades a la finalitat de la Fundació.
e) Mantenir el patrimoni adscrit a la fundació.

D’acord amb l’article 20 del estatuts fundacionals, l’Ajuntament integra
parcialment el patronat de la fundació mitjançant la designació de representants
que completin un màxim de onze patrons, atesa l’existència de quatre membres
vitalicis. Actualment són set els patrons designats per l’Ajuntament i aquesta
participació majoritària al patronat, lligada a un finançament principal i regular
per part de la Corporació, comporta la integració de la fundació dins el sector
públic instrumental i l’aplicació d’una sèrie de normes quant a la seva activitat
econòmica-financera, la contractació i la selecció del personal.
Per tal de no pertorbar el bon funcionament de la fundació en el compliment
llurs fins, es considera convinent i oportú que l’Ajuntament deixi de formar part
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del patronat de la fundació i, en conseqüència, es procedeixi a la modificació
dels seus estatuts.
Vist l’informe del Lletrat municipal 10-14/Fundacions, de 21 d’octubre de 2014,
conformat pel Secretari municipal, en data 29 d’octubre de 2014.
Ateses les atribucions que l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, confereix a aquest Ple, en què és necessari el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.

Per tot això es proposa a aquest Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Modificar els articles 20, 21 i 22 dels estatuts de la Fundació Mateu
Torrens Salort, en el sentit de donar-los el següent tenor literal:
- Article 20.- El Patronat estarà constituït per un mínim de tres membres i un
màxim d’onze, en tot cas majors d’edat i empadronats a la Ciutat d’Alcúdia.
Seran membres vitalicis del Patronat els actuals membres del ConsellRector.
- Article 21.- El càrrec de patró tindrà una durada indefinida, sense perjudici del
seu cessament per les causes establertes a l’article següent.
- Article 22.- El cessament dels patrons es produirà per mort o declaració de
defunció, per renúncia, per incapacitat, per inhabilitació o incompatibilitat,
conforme a allò establert a la llei, per cessament al càrrec per raó del qual foren
nomenats i per resolució judicial.
SEGON.- Modificar l’article 28 mitjançant la supressió de l’apart v), referit a la
competència del patronat per a comunicar a l’Ajuntament les vacants del
Patronat que es produeixin.
TERCER.- Notificar el present acord a la fundació als efectes de convocar el
Patronat i sotmetre a votació la modificació del estatuts.
QUART.- Presentar la renúncia dels membres del Patronat designats per
l’Ajuntament a efectes de la seva certificació pel Secretari, amb les firmes
legitimades notarialment.
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CINQUÈ.- Sollicitar al secretari de la fundació que es comuniqui la modificació
dels estatuts i la renúncia dels patrons representants de l’Ajuntament al
Protectorat.
SISÈ.- Sollicitar a la fundació que es formalitzi la modificació del estatuts en
escriptura pública.
SETÈ.- Sollicitar al secretari de la fundació la inscripció de la modificació dels
estatuts i la renúncia en el Registre de Fundacions.”
INTERVENCIONS:
El secretari Joan Serra explica que la Fundació Mateu Torrens Salort és una
fundació privada, i fins ara l’Ajuntament formava part d’aquesta fundació i a
sobre tenia el control de la mateixa. També en formaven part persones
privades. L’Ajuntament a l’hora de nomenar els seus representants no
nombrava membres de l’Ajuntament sinó a altres persones significatives de la
ciutat o de confiança. A hores d’ara si l’Ajuntament té el control de la fundació i
el finançament de la fundació corre a càrrec de l’Ajuntament de forma
majoritària, ens trobam que aquesta fundació hauria de formar part de
l’Ajuntament com a entitat instrumental de la corporació, com altres entitats
com són EMSA, Fundació Can Torró, i els diferents consorcis i patronats, i en
les quals l’Ajuntament exerceix el control. I no sols exerceix el control sobre
aquestes entitats sinó que també té unes obligacions a haver de complir com
és el termini mitjà de pagament, l’estabilitat pressupostària, etc. com consta a
les obligacions de la Llei d’Estabilitat Financera i d’Estabilitat Pressupostària
dels Ajuntaments. La Fundació Torrens fins ara ha funcionat molt bé, però ara
l’Ajuntament no pot donar subvencions a aquesta entitat si l’Ajuntament forma
part de la direcció d’aquesta fundació. Aleshores si l’Ajuntament li ha de donar
una mà serà molt més fàcil fer-ho d’aquesta manera. Per altra banda mai el
funcionament d’aquesta fundació podrà afectar als serveis municipals.
Després de la sollicitud de la batlessa no es produeixen més intervencions i es
passa a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi
són proposats.
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6. Examen i aprovació proposta de modificació dels estatuts de la
Fundació Biblioteca d’Alcúdia.
Es presenta la proposta de la regidora delegada de cultura de data 14 de
novembre de 2014, la qual diu:
“En sessió extraordinària celebrada en data 27 de desembre de 1988, el Ple de
l'Ajuntament va acordar la constitució d'una fundació denominada Fundació
Biblioteca d'Alcúdia i l'aprovació dels seus estatuts. El seu objecte és la gestió
eficaç de la biblioteca municipal d'Alcúdia.
Segons l'article 11 dels estatuts, el Patronat estarà integrat per quatre membres
designats pel Ple de la Corporació (l'Ajuntament) i tres per la fundació
Bertelsmann Stiftung.
Atès que la fundació Bertelsmann Stiftung ha comunicat recentment la seva
voluntat de desvincular-se de la Fundació Biblioteca d'Alcúdia.
Atesa la convinença i oportunitat de que els patrons designats en representació
de l’Ajuntament siguin membres de la Corporació.
Vist l’informe del Lletrat municipal 9-14/Patrimonial, de 15 d’octubre de 2014,
conformat pel Secretari municipal, en data 29 d’octubre de 2014.
Ateses les atribucions que l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, confereix a aquest Ple, en què és necessari el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.

Per tot això es proposa a aquest Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Modificar els articles 3, 11, 12, 17 dels estatuts de la Fundació
Biblioteca d’Alcúdia, en el sentit de donar-los el següent tenor literal:
- Article 3.- Els fundadors, la condició exclusiva de què exerceix l’Ajuntament
d’Alcúdia, ordenen que l’execució de les seves competències i dels propis fins
de la Fundació queden atribuïdes, sense altre excepció que les establertes a la
Llei, a la bona fe, consciència i saber i entendre de les persones que integren
els seus òrgans directrius nomenats de conformitat amb el previst a aquests
Estatuts. Les seves decisions queden eximides del deure d’acreditar els criteris
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en els quals hagin fonamentat tals decisions, sense perjudici de les funcions
que la legislació vigent confereix al Protectorat com a òrgan al qual s’ha de
retre compte de la gestió que es desenvolupi.
- Article 11.- El Patronat estarà integrat per un màxim d’onze patrons, tots ells
membres de la Corporació. En tot cas, formaran part del Patronat el batle o
batlessa de l’Ajuntament d’Alcúdia, el regidor/a de cultura i un membre de cada
grup municipal o que tingui la condició de regidor no adscrit i formi part de
l’equip de govern. En cas que el nombre de membres de la Corporació que no
formin part de l’equip de govern sigui superior al dels qui sí hi formin, el Ple
designarà un nombre de patrons de l’equip de govern que superi el dels que no
reuneixin aquesta condició.
- Article 12.- La Presidència del Patronat correspondrà al batle o batlessa de
l’Ajuntament d’Alcúdia. La vicepresidència recaurà en el regidor/a de cultura i li
correspon la substitució del president/a en cas d’absència, vacant o malaltia.
Així mateix el Patronat haurà de nomenar un secretari a qui
correspondrà estendre l’acta de les sessions i certificar els acords que
s’adoptin. Aquest càrrec podrà ser exercit per un membre del Patronat o,
igualment, per una persona aliena a aquest, supòsit en el qual tindrà veu però
no vot.
- Article 17, apartat t).- Comunicar a l’Ajuntament les vacants dels membres del
Patronat que per a qualsevol motiu es produeixin.

SEGON.- Derogar la Disposició Final dels estatuts, referida al dret que es
reserven els fundadors per a dictar normes complementàries o modificadores
dels estatuts.
TERCER.- Notificar el present acord a la fundació als efectes de convocar el
Patronat, sotmetre a votació la modificació del estatuts, acceptar la renúncia
dels membres designats per la fundació Bertelsmann Stiftung i nomenar els
nous integrants del Patronat.
QUART.- Notificar el present acord a la fundació Bertelsmann Stiftung i
sollicitar-li que presenti la renúncia dels membres del Patronat designats per
aquella a efectes de la seva certificació pel Secretari de la fundació Biblioteca
d’Alcúdia, amb les firmes legitimades notarialment, i presentació a la pròxima
sessió del Patronat.
CINQUÈ.- Nomenar com a membres del patronat, amb efectes des del dia en
què aquest hagi acordat la modificació del estatuts i s’hagi presentat la
renúncia dels patrons designats per la fundació:
- Presidenta: Sra. Coloma Terrasa Ventayol, Batlessa-Presidenta de
l’Ajuntament.
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-

Vicepresidenta: Sra. Angela Amer Mir, regidora de cultura de
l’Ajuntament.
Vocal representant del grup municipal del partit popular: Sra. Josefina
Linares Capó.
Vocal regidora no adscrita: Sra. Carme Garcia Cerdà.
Vocal representant del grup municipal del partit socialista: Sr. Joan
Gaspar Vallori Guayta.
Vocal representant del grup municipal del PI: Sr. Joaquín Cantalapiedra
Aloy.

SISÈ.- Sollicitar al secretari de la fundació que es comuniqui la modificació
dels estatuts, la renúncia dels patrons representants de la fundació
Bertelsmann Stiftung i el nomenament dels nous patrons al Protectorat.
SETÈ.- Formalitzar la modificació del estatuts en escriptura pública.
VUITÈ.- Sollicitar al secretari de la fundació la inscripció de la modificació dels
estatuts, la renúncia dels patrons representants de la fundació Bertelsmann
Stiftung i el nomenament dels nous patrons en el Registre de Fundacions.”
INTERVENCIONS:
El secretari pren la paraula per informar que s’ha redactat de forma definitiva
respecte a la Comissió Informativa el punt numero 11 d’aquesta moció. A l’hora
adverteix que els membres de la Fundació Bertelsmann Stiftung ha comunicat
recentment la seva voluntat de desvincular-se de la Fundació Biblioteca
d'Alcúdia, i que la regidora de Cultura Àngela Amer podrà informar i donar una
explicació més fundada al respecte.
Àngela Amer, regidora de Cultura del grup Popular, exposa que els alemanys
membres de la fundació Bertelsmann van argumentar que volien deixar la
Fundació Biblioteca Alcúdia perquè la seva raó social ha canviat, ja no es
dediquen a biblioteques públiques, i tenen unes altres causes a fer. Això a
nosaltres ens va anar bé perquè amb la nova llei l’Ajuntament els havia de
convidar a anar-se’n, com aquell qui diu. I ells es varen avançar, i els serveis
tècnics estan acabant de redactar per a que ells surtin. Un moment que ells
surtin podrà començar a gestionar-se la fundació Biblioteca Alcúdia així com ha
explicat el secretari.
El secretari explica que hi haurà una altra modificació vers els representants de
la fundació, com s’exposa a la proposta de modificació d’estatuts.
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Coloma Terrasa explica que així ens avançam modificant els estatuts a la
sortida de la fundació Bertelsmann Stiftung. Demana a continuació si hi ha més
comentaris.
Pere Malondra, del grup socialista, manifesta que entén que aquesta
modificació dels estatuts en part ve per imperatiu legal, per una llei. El que
succeeix és que es tracta d’una modificació d’estatuts i ens hagués agradat
participar com a grup municipal, perquè tal vegada quan hi ha més veus es
poden millorar més coses. No votarem en contra perquè ve donat per llei,
emperò ens abstindrem en aquest punt.
Sense haver-hi més intervencions es passa a votar la proposta.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi
són proposats.
7. Examen i aprovació proposta de ratificació de l’acord de la mesa
general de negociació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i
laboral dels empleats públics de l’Ajuntament d’Alcúdia.

Es presenta proposta de la tinent de Batlessa delegada de Personal de dia 17
de novembre de 2014, la qual diu:
“L’article 14 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic (LEBEP), consagra, en els apartats i) i j), dins dels drets de caràcter
individual dels empleats públics, en correspondència amb la naturalesa jurídica
de la seva relació de servei, el dret a l’adopció de mesures que afavoreixin la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral, així com a la no discriminació
per qualsevol condició o circumstància personal o social.
Mitjançant acord del Consell de Govern Balear de 2 de setembre de 2005
(BOIB nº 145, d’1 de gener de 2005) es va ratificar l’Acord de la Mesa Sectorial
de Serveis Generals sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral
del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
Per resolució de 15 d’abril de 2009 del director general de Treball de la
Conselleria de Treball i Formació del Govern Balear es va ordenar la inscripció i
publicació del Conveni Collectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’Alcúdia
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(BOIB nº 66, de 5 de maig de 2009). Quant a les mesures de conciliació de la
vida familiar i laboral, aquest conveni reprodueix les mesures adoptades a
l’administració autonòmica, amb l’excepció del supòsit de guarda legal d’una
persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no acompleixi cap
activitat retribuïda, on no es contempla que “quan la discapacitat és superior al
65% i les percepcions econòmiques de la persona amb discapacitat són
inferiors al salari mínim interprofessional, si la reducció no és superior a una
hora de la jornada, s’han de percebre les retribucions íntegres durant el període
d’un any; i, si la reducció és superior, s’han de percebre les retribucions amb la
reducció proporcional que pertoqui, incrementades en 10 punts percentuals,
durant un màxim de tres anys.”.
Atesa la necessitat de reconèixer l’aplicació d’aquestes mesures al personal
funcionari d’aquest Ajuntament, d’acord amb els articles 48 i 49 de la LEBEP,
arran de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat.
Atesa l’oportunitat d’aplicar la mesura relativa al supòsit de guarda legal d’una
persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no acompleixi cap
activitat retribuïda.
Atès que, en compliment d’allò que preveu l’article 37 de la LEBEP, la present
proposta ha estat negociada per la Mesa General d’aquest Ajuntament en
sessió celebrada en data 17 de novembre de 2014.
Vist el que disposa l’article 38.6 de la LEBEP.
Ateses les atribucions que l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, confereix a aquest Ple.
Es per tot això que proposo l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
Alcúdia, de 17 de novembre de 2014, sobre mesures de conciliació de la vida
familiar i laboral dels empleats públics de l’Ajuntament d’Alcúdia, adjunt a la
present proposta.
SEGON.- Remetre el present acord a la corresponent oficina pública i publicarlo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
INTERVENCIONS:
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La batlessa Coloma Terrasa manifesta que és una millora pel que fa a la
guarda legal de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials
que no tenguin o no cumpleixin amb cap activitat retribuïda i també als neonats.
Crec que això és una bona mesura i una gran ajuda per conciliar la vida laboral
amb la vida familiar.
Pere Malondra exposa que el vot del seu grup serà favorable, creiem
fermament amb la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar, i totes les
mesures relatives a la millora en aquest sentit hi estarem d’acord.
Sense més intervencions es passa a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els
acords que hi són proposats.
8. Examen i aprovació proposta de modificació del reglament de règim
interior del centre de dia d’Alcúdia.
Es presenta la proposta de la Regidora delegada de Benestar Social, de dia 10
de novembre de 2014 la qual diu:
“El Centre de dia d’Alcúdia és un establiment de serveis socials destinat a
estades diürnes de persones majors, que ofereix serveis d’acolliment i suport,
amb finalitat terapèutica i rehabilitadora durant un determinat nombre d’hores al
dia, com també d’assistència per a les activitats de la vida diària a persones
amb dependències.
El Reglament de règim interior del Centre va ser aprovat pel Ple d’aquest
Ajuntament en data 8 de juliol de 2010 i publicat al Butlletí Oficial de les Illes
Balears nº 128, de 21 de setembre de 2010.
En relació a l’article 4 del Reglament, referit al règim d’admissions i baixes:
- S’aprecia l’oportunitat i convinença d’ampliar el servei als familiars més
directes dels alcudiencs, doncs la dependència és una situació que afecta al
nucli familiar més bàsic.
- Es considera imprescindible garantir que tots els usuaris contin amb la
corresponent cobertura sanitària.
- Pel que fa al criteri de preferència per ingressar al centre, el reglament atén
únicament a l’ordre d’inscripció o criteris d’urgència. Per això, atès que el
nombre de sollicituds ha augmentat considerablement en els darrers anys,
s’aprecia la convinença de establir un barem d’ingrés, per tal d’avaluar la
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situació familiar, la salut, el grau de dependència, la situació econòmica i
l’antiguitat en l’empadronament al municipi dels interessats.
Vistes les competències que l’article 29.2.aa) de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears atribueix als municipis
de les Illes Balears, i atès el que disposen el seu article 102 i l’article 22.d) de
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local.
És per tot això que propòs a aquest Ple l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del reglament de règim Interior del
Centre de dia d’Alcúdia, mitjançant la incorporació d’un Annex amb el barem
d’ingrés pel cas que s’acumulin sollicituds mentre no hi hagi places vacants al
centre (adjunt a la present proposta); i la incorporació de les lletres e) i f) a
l’apartat 1 de l’article 4, una nova redacció de l’apartat 2.a i l’exigència de dos
documents addicionals a aportar per l’usuari ex apartat 2.b, de manera que
aquest precepte quedaria redactat amb el següent tenor literal:
“IV. ADMISSIONS I BAIXES
1. Requisits per accedir al centre:
a. Requisits d’edat: tenen dret a accedir al servei totes les persones
majors de 65 anys que convisquin amb els seus familiars i estiguin afectades
d’algun problema de salut físic, de deteriorament cognitiu o de demència .
Excepcionalment les persones que no convisquin amb els seus familiars
podran accedir al centre de dia sempre que quedi justificat el suport de familiars
i/o personal contractat en el seu domicili.
b. Disposar d’un suport social suficient que garanteixi la permanència
adequada en el seu entorn habitual de convivència.
c. No necessitar una assistència sanitària intensiva o presentar una
dependència extrema , que no pugui ser atesa adequadament al centre.
d. No patir cap malaltia infecto contagiosa ni aguda en estat terminal que
requereixi l’atenció imprescindible en un centre hospitalari.
e. Podran sollicitar plaça en el centre les persones empadronades
al municipi d’Alcúdia, o aquelles que, sense estar empadronades al
municipi, tinguin algun familiar amb parentiu fins al segon grau de
consanguinitat que compleixi aquella condició.
f. En el moment d’ingrés al centre, la persona interessada haurà
d’estar empadronada al municipi d’Alcúdia.
2. Ingrés al centre:
a. Les sollicituds dels interessats es podran presentar a
l’Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes a l’article 38.4 de la
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Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Si en el moment de presentar-se una sollicitud no hagués places
vacants en el centre, l'Ajuntament considerarà aquesta i les que es
presentin fins que es produeixi una vacant. En aquest cas, l’Ajuntament
comunicarà als interessats la necessitat d’aportar el certificat mèdic a que
fa referència la lletra b) d’aquest apartat en el termini en què se li
requereixi per l’Administració, així com la possibilitat d’aportar
conjuntament la documentació justificativa dels seus ingressos, atès que,
amb l’objecte d’avaluar les sollicituds presentades durant l’esmentat
període, es constituirà una Comissió de Valoració. Aquesta Comissió
estarà composta pel tècnic/a de Sanitat i dues treballadors/es socials, que
elevarà una proposta de resolució a la Batlia d’acord amb els criteris
fixats en el barem que figura a l’Annex d’aquest Reglament. Una vegada
s’hagin cobert les vacants sobrevingudes, s’aplicarà el mateix règim per a
les posteriors, on es consideraran les noves sollicituds i les anteriors
que no hagin obtingut plaça a la darrera avaluació.
Per a qualsevol tipus d’estada, l’ingrés del beneficiari al servei
s’aprovarà mitjançant decret de batlia. En el cas que es solliciti una
estada temporal, s’avaluarà en funció dels recursos i capacitat del centre.
b. L’usuari haurà d’aportar:
- Sollicitud específica del centre.
Certificat
d’empadronament
de
l’usuari
i/o
certificat
d’empadronament dels familiars fins a segon grau de consanguinitat,
empadronats al municipi d’Alcúdia.
- Targeta sanitària pública o privada en cas de no tenir de dret de
cobertura sanitària pública.
- Document nacional d’identitat.
- Targeta de la seguretat social.
- Certificat mèdic del seu estat físic i psíquic en el moment de l’alta al
centre.
- Domiciliació bancària.
c. Per a ingrés s’establirà un període de prova de 30 dies.”.
SEGON.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies
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 inicial.
TERCER.- Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i
de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit
territorial del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal
d’associacions veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb
l’objecte de l’expressat reglament.”
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INTERVENCIONS:
La batlessa Coloma Terrasa dona la paraula a Carme García.
Carme García, regidora no adscrita, exposa que aquest és el resultat, ja que en
alguns moments hi sol haver llista d’espera per a entrar al centre de dia, i hem
intentat que les persones que viuen a Alcúdia fossin les que tinguessin més
puntuació a l’hora d’aconseguir una plaça. En aquests moments així com
teníem el reglament hi podia entrar o tenir-hi accés qualsevol persona malgrat
no estàs empadronada. L’Ajuntament d’Alcúdia subvenciona en gran part
aquest servei i per aquest fet hem considerat que havíem de baremar per tal
que els alcudiens fossin els que tinguessin més possibilitats d’entrar. Una de
les coses que hem tingut en compte i que abans no es valorava ha estat la
necessitat de la persona que ha d’entrar al centre de dia. És a dir, tant si tenien
més necessitat o menys, anaven entrant segons estaven apuntats o registrats a
la llista d’espera sense tenir en compte les seves necessitats. Així pensam que
amb aquests barems la persona que ho necessiti més tindrà més possibilitats
d’entrar i aquesta és la idea que volem desenvolupar.
Sense haver-hi més intervencions rere la sollicitud de la batlessa es passa a
votar.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els
acords que hi són proposats.
9. Examen i aprovació proposta sobre l’execució de la pròrroga prevista
en el contracte de gestió de Servei Públic, en modalitat de concessió,
d’atenció especialitzada en persones majors en la Residència de la
Tercera Edat i Centre de dia d’Alcúdia.
Es presenta la proposta de batlia de data 17 de novembre de 2014, la qual diu:
“En data 3 de desembre de 2010 es va formalitzar entre l’Ajuntament d’Alcúdia i
l’empresa “SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL S.A.” el contracte de GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC, EN MODALITAT DE CONCESSIÓ, D’ATENCIÓ
ESPECIALITZADA A PERSONES MAJORS EN LA RESIDÈNCIA DE LA
TERMCERA EDAT I CENTRE DE DIA D’ALCÚDIA,
Vist que la clàusula tercera de l’esmentat contracte, de conformitat amb l’establert a la
clàusula 8 del plec de condicions que regula aquest servei públic, estableix que el
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termini d’execució de l’objecte del contracte serà de 4 anys, prorrogables de mutu
acord fins un màxim de 4 anys més,
Vist que mitjançant escrit de data 23 de setembre de 2014 (Registre d’Entrada número
6882-2014) l’empresa “SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL S.A.” ha manifestat la
seva disposició a prorrogar la vigència de l’esmentat contracte,
Fins l’informe-proposta emès al respecte pel Tècnic de Sanitat de l’Ajuntament
d’Alcúdia en data 6 de novembre de 2014, la conclusió del qual és la següent:
“El que subscriu informa favorablement i, proposa que es renovi la pròrroga prevista en
el contracte de gestió del servei públic, en modalitat de concessió, d’atenció
especialitzada a persones majors en al residència de la tercera edat i centre de dia
d’Alcúdia amb l’empresa SAR RESIDENCIAL I ASISTENCIAL S.A.U. per un any més,
ja que la renovació de la citada contractació contempla fins un màxim de 4 anys més.”

Fins l’informe emès conjuntament pels departament de contractació-secretariaintervenció de data 14 de novembre de 2014, per tot això es proposa a l’Ajuntament en
ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Prorrogar per UN ANY a “SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL S.A.”, es
a dir, fins a 2 de desembre de 2015, la vigència del contracte de GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC, EN MODALITAT DE CONCESSIÓ, D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA A
PERSONES MAJORS EN LA RESIDÈNCIA DE LA TERMCERA EDAT I CENTRE
DE DIA D’ALCÚDIA.
Segon.- Requerir a “SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL S.A.”, sota pena de
deixar-se sense efecte el present acord, perquè en un termini màxim de deu dies a
comptar a partir del següent a la recepció d’aquest acord aporti la següent
documentació:
1) Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o un organisme
professional qualificat, o mitjançant una acta de manifestacions davant notari públic,
sobre el fet que no es troba inclòs en les prohibicions per contractar amb l'Administració
conformement a l'article 60 del TRLCSP.
2) Darrer rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, o el document d’alta en el
mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara l’obligació de pagament. En el
supòsit de que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits d’exempció de l’impost,
haurà de presentar el document d’alta i una declaració responsable en la que s’acrediti
aquesta circumstància.
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3) Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta administració.
4) Certificat administratiu expedit per la Tresoreria de l’Ajuntament d’Alcúdia respecte
de les obligacions tributàries amb aquesta administració.
5) Certificat expedit per l'autoritat administrativa competent del fet d'estar al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
6) De conformitat amb el dispost a l’article 5 del Reial decret llei 5/2011, de 29 d’abril,
l’empresa haurà d’aportar una relació fefaent i la documentació acreditativa de que tots
els treballadors contractats i adscrits per executar el contracte de referència estan afiliats
i donats d’alta en la Seguretat Social. Així mateix, serà obligació de l’empresa
adjudicatària posar en coneixement de l’òrgan de contractació les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del servei públic objecte del contracte i
d’acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social.
Tercer.- Que es notifiqui a l’adjudicatari el present acord.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri, acordarà el que estimi més oportú.”

INTERVENCIONS:
No es produeixen intervencions.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els
acords que hi són proposats.
10. Elecció Jutge de Pau Substitut d’aquest Municipi.
Atès l’expedient incoat per a l’elecció de Jutge de Pau substitut, els
antecedents del qual són els següents:
El dia 10 de juny de 2014, registre d’entrada 4115, es rep ofici del Tribunal
Superior de Justícia de Illes Balears, Secretaria de Govern, al qual li comunica
a l’Ajuntament la proximitat de la finalització del nomenament del Jutge de Pau
titular i substitut del Jutge de Pau de la població.
En data 20 d’octubre de 2014 es va dictar Provisió de Batlia d’incoació
d’expedient per a l’elecció de Jutge de Pau substitut.
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El dia 22 d’octubre de 2014 es remet al Jutjat de 1ª instància i Instrucció
d’INCA, registre de sortida 2943, així com al Jutjat de Pau de la població,
registre de sortida 2944, anunci per a l’exposició pública a aquestos jutjats de
l’obertura del període per a la presentació d’instàncies pels interessats.
L’anunci esmentat va estar exposat, així mateix, al tauler d’edictes de la
corporació des del dia 31 d’octubre de 2014, fins el dia 18 de novembre de
2014, ambdós inclosos, i va ser publicat al Butlletí Oficial de la Provincia
número 149 de 30 d’octubre de 2014.
Efectuats els tràmits anteriors, i durant el període d’exposició pública de
l’anunci, s’han presentat les següents candidatures:
Candidat/a: Luis Carlos Pueyo de la Fuente
DNI: 30.573.334 D
Domicili: Plaza Jafuda Cresques, Esc. 4, Piso 29
Edat: 49 anys
Numero de Registre d’entrada i data: 8234 – 4 de novembre de 2014
Candidat/a: Tomás Adrover Albertí
DNI: 42.978.360 P
Domicili: C/ Creu, 12 1ª
Edat: 57 anys
Numero de Registre d’entrada i data: 8693 - 18 de novembre de 2014
Candidat/a: Angela Bosch Jerez
DNI: 43.007.627 L
Domicili: Marina, 2 2º Alcúdia
Edat: 51 anys
Numero de Registre d’entrada i data: 8696 - 18 de novembre de 2014
Amb caràcter previ de conformitat al tractat a la Comissió Informativa es
procedeix a decidir el sistema de votació a seguir resultant aprovat per
unanimitat que representa el vot favorable de la Majoria Absoluta legal, el de
votació secreta.
Acte seguit es procedeix a dipositar en una urna habilitada a l’efecte les
paperetes dintre dels sobres corresponents amb el nom del candidat escollit
per al càrrec de jutge de pau substitut per a cadascun dels regidors presents a
la sessió. Posteriorment es comprova el seu contingut i el Secretari passa a
donar lectura del resultat següent:
Núm. de vots
-12
5

CANDIDATS A: JUTGE/JUTGESSA DE PAU TITULAR
LUÍS CARLOS PUEYO DE LA FUENTE
TOMÁS ADROVER ALBERTÍ
ANGELA BOSCH JEREZ
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En vista de tot allò i el resultat produït, els reunits, per unanimitat, que
representa el vot favorable de la majoria absoluta legal de membres que
formen la Corporació d’acord amb allò disposat per l’article 101.2 de la LO 6/
1985 d’1 de juliol, del Poder Judicial, adopten el següent
ACORD
PRIMER.- Elegir com a Jutge de Pau Substitut d’aquest municipi, el Sr. Tomàs
Adrover Albertí, d’acord amb allò disposat per l’article 101 LO 6/1985 d’1 de
juliol, del Poder Judicial, i art. 4 del Reglament 333/1995, de 7 de juny, dels
Jutges/ de les Jutgesses de Pau.
Remetre al Tribunal Superior de Justícia el resultat de la votació per la elecció
de jutge de Pau substitut.
SEGON.- Remetre certificat del present acord al Tribunal Superior de Justícia
de Illes Balears, Secretaria de Govern, a l’efecte que confereixi el
nomenament, igualment d’acord amb la normativa esmentada al punt anterior.
TERCER.- Notificar el present acord als interesats/ a les interessades que han
presentat sollicitud, per al seu coneixement i efecte.”

11. Examen ratificació Resolució d’interposició de recurs potestatiu de
reposició contra l’acord de la Junta Rectora del Consorci Borsa
d’allotjaments turistics de data 2 d’octubre de 2014.
Es presenta la Resolució de Batlia de data 17 de novembre de 2014, la qual
diu:
“Atès que per resolució del President del Consorci per a la Millora de les
Infraestructures Turístiques i pel foment de la desestacionalització de l’oferta de
l’illa de Mallorca (BOIB nº 43, de 29 de març de 2014) es varen aprovar la
convocatòria pública i les bases per a la selecció dels projectes d’inversió i
actuacions per la millora de l’oferta turística a l’illa de Mallorca, corresponent a
l’exercici 2014, amb l’objecte de què el Consorci els cofinanci.
Atès que, previ acord d’aquest Ple, mitjançant sollicitud d’aquest Ajuntament,
amb registre d’entrada del Consorci nº 336, de 28 d’abril de 2014, i a l’empara
de la base tercera de la convocatòria, es varen presentar tres propostes
d’inversió i actuació per obtenir el cofinançament del Consorci i es varen
prioritzar per la Corporació d’acord amb l’ordre següent:
1er.- Projecte de pavimentació i previsió de soterrament d’installacions
als carrers Sant Jaume i d’en Serra.
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2on.- Projecte de remodelació de la plaça Carles V.
3er.- Projecte d’edificació d’una oficina de turisme i urbanització de
plaça.
Atès que per acord de la Junta Rectora del Consorci, de 2 d’octubre de 2014
(reg. d’entrada d’aquest Ajuntament nº 8.074, de 30 d’octubre de 2014), s’ha
resolt excloure el projecte d’inversió “Pavimentació al carrer Sant Jaume i
carrera Serra” per considerar que aquest projecte ja s’està executant i suposa
un incompliment de les bases de la convocatòria.
Atès que a la mateixa sessió la Junta ha resolt la selecció dels projectes
d’inversió finançables pel Consori fins assolir l’import màxim de la convocatòria
(resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears nº 153, de 6 de
novembre de 2014) i entre ells no figura ni el projecte de remodelació de la
plaça Carles V ni el d’edificació d’una oficina de turisme i urbanització de plaça.
Atès l’informe del Lletrat municipal 16-14/Convenis, emès en data 24 de
novembre de 2014, que conclou que l’acord de la Junta podria estar viciat
d’anullabilitat per no ajustar-se als criteris determinats a las bases de la
convocatòria.
Ateses les atribucions que l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, confereix a aquesta Batlia.
Per tot això,
RESOLC

PRIMER.- Interposar recurs de reposició i, subsidiàriament, presentar
requeriment previ a la interposició de recurs contenciós-administratiu, contra
l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Millora de les Infraestructures
Turístiques i pel foment de la desestacionalització de l’oferta de l’illa de
Mallorca, de 2 d’octubre de 2014, perquè validi el seu acord de 2 d’octubre de
2014, viciat d’anullabilitat, esmenant el vici de què pateix, segons la
fonamentació jurídica de l’informe emès pel Lletrat municipal, adjunt al present
decret, i que a l’empara de l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, motiva el present acord.
SEGON.- Retre compte d’aquest decret al Ple de la Corporació en la primera
sessió que es celebri.
TERCER.- Notificar el present acord, així com de la ratificació del Ple, a la
Junta Rectora del Consorci.”
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INTERVENCIONS:
El secretari, Joan Serra, insta a la regidora Josefina Linares (PP) a que expliqui
els motius pels quals l’Ajuntament interposa el recurs.
Josefina Linares, exposa que tal com es va exposar al darrer ple, al no estar
d’acord amb la resolució de la conselleria estan fent allegacions. Feim un
recurs perquè ells han mirat el primer projecte presentat enlloc de mirar els tres
projectes, no s’han valorat els recolzaments que hem tingut als projectes
presentats i ni tan sols s’han mirat els altres dos projectes.
Coloma Terrasa exposa que l’Ajuntament presenta un recurs contra
l’adjudicació de projectes per millora de zones turístiques i de
desestacionalització. Després insta a Miquel Dot, assessor jurídic de
l’Ajuntament, a que intervingui fent les apreciacions oportunes.
Miquel Dot, assessor jurídic de l’Ajuntament d’Alcúdia, esposa que en comissió
informativa es va exposar un decret sobre informe seu 14/14 en el qual es va
proposar interposar recurs potestatiu de reposició. Aquests temps entre la
comissió i el plenari he estudiat més el tema i convindria subsidàriament
presentar requeriment previ, perquè són convenis entre administracions
públiques i com consideram que l’Ajuntament d’Alcúdia no actua en aquest cas
com a particular sinó com a administració, es proposa presentar recurs
potestatiu de reposició i subsidiàriament requeriment prèvia al recurs
contenciós administratiu. El fonament del recurs o del requeriment previ es
basa en què l’acord de la Junta Rectora del Consorci no s’ha ajustat a les
bases que la mateixa junta va aprovar. Ells només han considerat els projectes
que cada administració va presentar amb prioritat 1 i no han considerat els
altres dos. En el cas de l’Ajuntament d’Alcúdia n’hi ha un que es va rebutjar
perquè s’estava executant, però els altres dos, que de fet van comunicar que
interessava més a l’Ajuntament fer l’oficina de Turisme no s’han considerat. Per
tant, segons les bases, la selecció s’ha de fer damunt l’interès general turístic
dels projectes presentats, i no únicament els que presenten els ajuntaments
com a prioritaris. I aquesta és la fonamentació sustantiva del recurs. Per altra
banda presentarem recurs potestatiu i subsidiàriament requeriment previ. En el
cas que es desestimin aquests recursos hi hauria possibilitat de presentar un
recurs contenciós administratiu. Aquestes són les modificacions que s’han fet, i
així el decret que es sotmet a la ratificació del ple és un decret que s’ha signat i
registrat avui matí amb l’informe adjunt que vos he presentat.
Pere Malondra manifesta que el partit socialista espera que aquest recurs vagi
en davant. Votarem a favor del recurs. Ens sorprèn la descoordinació que hi ha
hagut en aquest cas a la Conselleria de Turisme, tinguent en compte que pocs
mesos abans el conseller de Turisme havia estat a Alcúdia amb la regidora de
Turisme d’aquest ajuntament i amb els representats de l’Agrupació Hotelera i
altres representatsd’associacons. Per això quan veièrem que no formavem part
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d’aquella resolució vam quedar espantats. A més a més, una de les condicions
és que havien de donar suport a un dels projectes les associacions
relacionades amb el turisme, com en aquest cas era l’Agrupació Hotelera i els
Restauradors. I justament aquest projecte era l’únic al qual donaven suport.
Esperem que el recurs vagi en davant, igualment que ho esperam tots els
partits d’Alcúdia.
Miquel Llompart manifesa que donaran suport al recurs, com no podia ser
d’altra manera. Entenem que aquest recurs escenifica defensar els interessos
d’Alcúdia. No dubtam dels aclariments tècnics que ens han informat i que el
recurs estarà ben fet. Suposam que s’admetrà a tràmit, perquè és aquí on
volem incidir nosaltres per defensar els interessos dels ciutadans d’Alcúdia.
Com el primer projecte ja s’executava no es valoraren els altres dos i per això
entenem que la conselleria no va fer la feina així com tocava i recolzam l’equip
de govern d’Alcúdia amb aquest recurs. Però volem deixar constància que
abans dels recursos hi ha una feina política que s’ha de fer. No dubto que ara
l’heu feta, però la feina política s’havia de fer abans també. Recolzam el recurs
i esperam que vagi bé.
Coloma Terrasa argumenta que s’ha fet la feina política des del primer minut i
una bona mostra és aquest recurs que presentam ara i un previ al contenciós
administratiu. Per tant no ens aturarem de defensar els interessos d’Alcúdia.
Moltes gràcies pel vostre suport.
Sense més intervencions es passa a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden ratificar i aprovar el decret abans descrit.
12. Examen proposta d’ampliació del període en que els establiments
comercials situats en la zona de gran afluència Turística d’Alcúdia
gaudiran de plena llibertat per determinar els dies i les hores d’obertura al
Públic.
Es presenta la Proposta de Batlia de data 29 d’octubre de 2014, la qual diu:
“El passat dia 19 d’octubre de 2014 va entrar en vigor la Llei 11/2014, de 15
d’octubre, de comerç de les Illes Balears.
Els establiments comercials situats en una zona declarada de gran afluència
turística tenen plena llibertat per determinar els dies i les hores d'obertura al
públic, en els períodes de l'any aprovats en la declaració de zona de gran
afluència turística.

45

Ajuntament d’Alcúdia
Secretaria
Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

El municipi d’Alcúdia té declarada una zona de gran afluència turística per
Resolució del director general de Comerç de 21 de juny de 2005, per al període
anual de 15 de març fins al 30 d’octubre.
L’article 21.2 de la Llei de Comerç de les Illes Balears disposa que la declaració
de les zones de gran afluència turística es pot estendre a tot l’any.
Aquest equip de govern, seguint la recomanació reiterada d'organismes
internacionals, com el Fons Monetari Internacional i l'OCDE, considera que
l'ampliació de la llibertat d'horaris té efectes positius sobre la productivitat i
l'eficiència en la distribució comercial minorista i els preus, i proporciona a les
empreses una nova variable que permet incrementar la competència efectiva
entre els comerços. Així mateix, s'incrementen les possibilitats de compra per
part del consumidor i, en conseqüència, les seves oportunitats de conciliació de
la vida familiar i la laboral. Però, fonamentalment, amb aquesta ampliació es
pretén afavorir la desestacionalització del turisme al nostre municipi, el motor
de la mostra economia local.
Atesa la competència d’aquest Ple per a proposar a la Direcció General de
Comerç i Empresa del Govern de les Illes Balears l’ampliació del període en
què els establiments comercials situats en la zona de gran afluència turística
d’Alcúdia gaudiran de plena llibertat per determinar els dies i les hores
d’obertura al públic, d’acord amb l’article 23 Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de
comerç de les Illes Balears.
Es per això que es proposa l’adopció del següent:
ACORD

PRIMER.- Proposar a la Direcció General de Comerç i Empresa del Govern de
les Illes Balears l’ampliació del període en què els establiments comercials
situats en la zona de gran afluència turística d’Alcúdia, declarada per Resolució
del director general de Comerç de 21 de juny de 2005, gaudiran de plena
llibertat per determinar els dies i les hores d’obertura al públic, des de dia 1 de
gener fins al 31 de desembre.
SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç i
Empresa del Govern de les Illes Balears.”
INTERVENCIONS:
Coloma Terrasa pren la paraula i exposa que ara Alcúdia, tot el terme, està
definida com a zona de gran afluència turística des de l’any 2005. El 28 de juny
de 2005 l’Ajuntament defineix el municipi com a Zona de Gran Afluència
Turística i l’Ajuntament aprova tenir llibertat d’horaris d’obertura al públic de dia
15 de març a dia 30 d’octubre. Ara mateix entra en vigor una nova llei de
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Comerç, 11/2014 de 25 d’octubre, que permet a les zones i municipis de gran
afluència turística convertir aquest període en anual. Els arguments són la
millora en la contribució a la desestacionalització, més facilitat de conciliar vida
familiar amb vida laboral, més competitivitat i competència entre comerços, etc.
Hi ha associacions de petit comerç que estan demanant suport en aquest tema.
I el que avui presentam és l’ampliació del termini de llibertat d’horaris del 15 de
març al 30 d’octubre i allargar-ho convertint-lo en anual, tot l’any. Com veis ara
que estam al mes de novembre i està tot tancat, i pot ser aquesta mesura
animaria a que la gent obrís els seus negocis fora d’horaris. Donat que també
s’està projectant un hotel de cinc estrelles que estarà obert tot l’any, són
aspectes que podrien animar a la gent a ampliar els temps d’obertura dels
negocis. Ja que hi ha la possibilitat consideram oportú dur aquest debat al
plenari per entre tots decidir el que consideram, si mantenir l’horari actual o
allargar-lo a tot l’any.
Pere Malondra exposa que el partit socialista votarà en contra d’aquest punt
perquè consideren que això va en contra del petit i mitjà comerç. Podem
entendre que els mesos d’estiu hi ha d’haver llibertat i marge de moviment per
part dels comerciants. Però des de mitjan octubre fins el maig l’afluència
turística del municipi baixa en un 99%. Creiem que aquesta mesura va contra
dels interessos del petit i mitjà comerç i per això votarem en contra.
Coloma Terrasa demana al secretari que si l’Ajuntament manté els terminis
actuals del 15 de març al 30 d’octubre si durant l’hivern, entre l’1 de novembre i
el 14 de març, els comerços (botigues de roba, forns, estacs,...) del municipi
d’Alcúdia els dissabtes i diumenges d’hivern haurien de tenir tancat
obligatòriament.
El secretari argumenta que sols els festius i diumenges en el cas esmentat.
Però que en tot cas hi ha horaris especials regulats pels grans comerços, n’hi
ha que tenen obert els diumenges matí i altres que tenen tancat. Però que si
obrin un festiu han de tancar un altre dia de la setmana obligatòriament.
Alguns regidors argumenten que a Alcúdia s’obri sempre els dies de mercat de
forma majoritària i que no és com altres pobles que tenen un dia que tanquen
els comerços.
Pere Malondra argumenta que és un tema molt important i que a la comissió
informativa ja hi va haver molts dubtes, que el secretari ja ha començat aclarint
molts dubtes, i de fet hi ha molts matisos a tenir en compte. Tenint en compte
que ni tan sols el govern ara mateix té clar com quedarà això vaig demanar a la
comissió informativa que es retiràs aquest punt de l’ordre del dia per tenir
temps d’estudiar-ho. Jo mantenc la proposta de retirar el punt de l’ordre del dia
tenint en compte els dubtes que nosaltres tenim, però que també té l’equip de
govern.
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Coloma Terrasa recolza la mesura de deixar sobre la taula, perquè no voldrien
mai que això perjudicàs o afectàs negativament als comerços del nostre
municipi.
Domingo Bonnin diu que dins la mateixa llei hi ha una porta que es podria
emprar perfectament que és respecte als metres de superfície dels
establiments. Pots marcar fins a 300 metres quadrats de superfície els negocis
que poden tenir llibertat d’horari. Per ventura els tirs podrien anar bé aquí. Per
tal de no perjudicar al petit i mitjà comerç marcam uns metres d’abast pels
comerços que puguin tenir llibertat d’horari. A través d’aquest article es pot
regular perfectament, la lletra f de l’article 19 de comerç.
Coloma Terrasa opina que és millor retirar el punt de l’ordre del dia per estudiar
aquestes qüestions, i dur-ho al pròxim plenari, fent les aportacions pertinents.
El secretari argumenta que aquest punt ha entrat a l’ordre del dia perquè
segons la normativa legalment hi havia d’entrar ja que hi ha un terminis per
aplicar la modificació, tot i que es pot demorar fins al pròxim ple.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, i prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió
Informativa, acorden que el present assumpte quedi sobre la Mesa.
13. Examen i aprovació proposta de Resolució que presenta el Grup
Municipal El Pi-Proposta per les Illes a favor del Servei de Radioteràpia a
Menorca i Eivissa.
El portaveu del Grup Municipal de El Pi-Proposta per les Illes presenta la moció
que diu així:
El passat 31 d’octubre de 2013 el President Jose Ramon Bauzá i el Conseller
de Sanitat, Martí Sansaloni, es comprometeren solemnement en roda de
premsa que a finals del 2014 l’Hospital de Ca’n Misses d’Eivissa comptaria
amb un servei de radioteràpia.
En paraules del President “Anunciam el compliment d’un altre dels nostres
compromisos electorals...”. Doncs bé, hores d’ara enstroba, davant un altre
incompliment dels compromisos per part del Govern i el seu President.
Aquesta mateixa setmana el PP ha informat que a Eivissa no tendran servei
de radioteràpia el 2014, comprometent-se pel 2015 i ja veurem quan. Per
altra banda a Menorca el Govern ha anunciat que el servei no estarà
operatiu fins desembre de 2015.

Davant aquests incompliments flagrants per part del Govern, creiem necessari
que el Plenari es pronunciï en solidaritat de tots aquells conciutadans nostres
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que no tan sols han de patir la doble insularitat per rebre una atenció digna,
sino que a més han de veure com el President del Govern i els seu Conseller
de Sanitat incompleixen una vegada més, els seus compromisos.
La ciutadania de Menorca, Eivissa i Formentera, ha manifestat de forma clara
que una prioritat de tota la gent d’aquelles illes és la posada en funcionament
de forma urgent del servei de radioteràpia als seus hospitals.
Malauradament, alguns partits polítics només es fan ressó d’aquestes
demandes durant les campanyes electorals, o quan la presió social i mediàtica
posa aquestes necessitats a la llum pública. Es un deure i una responsabilitat,
escoltar la ciutadania en les seves demandes mes urgents, com és ara la del
servei de radioteràpia a Menorca i Eivissa.
El fet de que els menorquíns, eivissencs i formenterers s’hagin de desplaçar a
Mallorca cinc dies per setmana, durant vàries setmanes, per un tractament de
cinc minuts, no tan sols te un enorme cost econòmic, social i personal pel
Govern de les Illes, sino que a més provoca un gran trasbals i perjudicis
econòmics per la gran majoria dels pacients. Fins al punt de que hi ha malalts
que han hagut de renunciar al tractament de radioteràpia en no poder assumir
el desplaçament i el manteniment durant vàries setmanes a Palma. Aquest fet
és motiu suficient perquè aquest servei es posi en marxa immediatament en
aquells hospitals.
Consideram que és necessari promoure la solidaritat entre les illes i que cal
rebutjar la discriminació de les més petites en els assumptes que tenen idéntica
importància i gravetat per qualsevol ciutadà, visqui on visqui. Les persones
malaltes d’Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca, han de tenir els mateixos
drets i les mateixes oportunitats.
En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia que adopti el següent:
ACORD

L’Ajuntament d’Alcúdia insta al Govern de les Illes Balears a dotar, sense més
dilacions, els hospitals de Ca’n Misses a Eivissa i Mateu Orfila de Menorca amb
un servei de radioteràpia per tal de que tots els ciutadans de les Illes Balears
puguin accedir en igualtat de condicions a les prestacions de la sanitat pública.
INTERVENCIONS:
Joaquín Cantalapiedra (PI) explica i presenta la moció, i argumenta que ara per
ara respecte a la posada en funcionament del Servei de Radioteràpia a
Menorca i Eivissa anunciada a bombo i platillo per part del president Bauzá i
del seu conseller Santsaloni no s’ha complert. A hores d’ara ens trobam davant
un altre incompliment de compromisos per part del Govern Balear i del seu
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president. Aquesta mateixa setmana el PP ha anunciat que a Eivissa no tindran
servei de radioterapia el 2014, comprometent-se pel 2015 i ja veurem quan. I
per a Menorca el servei no estarà operatiu almenys fins a desembre de 2015.
Amb motiu d’aquests incompliments flagrants per part del govern consideram
necessari que el plenari es pronuncii en solidaritat amb tots els conciutadans
nostres que no tan sols han de patir la doble insularitat per rebre una atenció
sanitària digna, sinó també han de veure com el president del govern i el seu
conseller de Sanitat incompleixen una vegada més els seus compromisos. La
ciutadania de Menorca, Eivissa i Formentera ha manifestat diverses vegades
que una prioritat és la posada en funcionament d’aquests serveis sanitaris de
forma urgent als seus hospitals. Malauradament alguns partits sols es fan ressó
d’aquestes demandes quan hi ha eleccions o quan la pressió social i mediàtica
surt i posa aquestes necessitats a la llum pública. Després s’obliden d’aquestes
necessitats, sols quan es fa el programa electoral. Per tant és un deure i una
responsabilitat escoltar la ciutadania. En definitiva els ciutadans de Menorca i
Eivissa no els podem tenir abandonats sobre un servei prioritari de molta
necessitat simplement per les retallades en temes de sanitat que està fent el
govern. Creim que és una moció de sentit comú i que hauria de ser aprovada
per aquest ajuntament.
Sense més comentaris es passa a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la moció presentada pel grup Municipal El PiProposta per les Illes, abans descrita, amb els acords que hi són proposats
14. Examen Moció que presenta el Grup Municipal El Pi-Proposta per les
Illes relativa a la campanya d’informació sobre el procés general de
devolució de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana abonats conseqüència de transmissions d’habitatges
habituals mitjançant dacions en pagament o execucions hipotecàries.
El portaveu del Grup Municipal de El Pi-Proposta per les Illes presenta la Moció
de data 24 d’octubre de 2014, la qual diu:
“L’apartat primer de l’article 123 de la Llei 18/2014, d’aprovació de mesures urgents pel
creixement, la competitivitat i l’eficiència (BOE 17 d’octubre) ha introduït una lletra c) a
l’apartat 1 de l’article 105 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, declarant
exemptes de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana:
“Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de
la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de
deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de
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crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión
de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos
anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la
totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante,
si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria
correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado
el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la
transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente
inscrita.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta
Ley.”

Aquesta nova exempció s’aplica a les transmissions produïdes a partir de dia 1 de
gener de 2014 i té efectes retroactius per a les transmissions que s’haguessin efectuat
en els quatre anys anteriors a dita data.
Això implica que les persones que hagin pagat l’IIVTNU a qualsevol Ajuntament com a
conseqüència d’haver hagut d’entregar el seu habitatge habitual a una entitat financera
per no haver pogut pagar el crèdit hipotecari, amb posterioritat a dia 1 de gener de
2010, tenen ara dret a que se’ls retornin aquests doblers ja que el fet imposable ha
quedat exempt de tributació, sempre i quan concorrin els requisits exigits per a
l’aplicació de l’exempció.

Per altra part, l’article 34 de la Llei General Tributaria, inclou entre els drets dels
obgigats tributaris, el de “obtener, en los términos previstos en esta Ley, las devoluciones
derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que
procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta Ley, sin
necesidad de efectuar requerimiento alguno”.

Per tant, aquesta devolució s’ha de realitzar d’ofici per part dels Ajuntaments subjectes
actius de l’IIVTNU i, com que el Reial Decret-llei 8/2014 no fixa termini, la mateixa
s’haura de fer efectiva en un termini no superior a sis mesos des de l’aprovació
d’aquesta norma, per evitar la meritació dels corresponents interessos de demora.
En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia que adopti el
següents
ACORDS
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L’Ajuntament d’Alcúdia acorda informar a tots els subjectes passius de l’Impost
sobre l’Increment de Valor dels Terrens de Naturalesa Urbana del 2014,
informant del dret de devolució de l’impost en els supòsits establerts per la
legislació vigent.”
INTERVENCIONS:
Joaquín Cantalapiedra explica i presenta la moció. Argumenta que creuen que
és una moció de sentit comú que sigui aprovada. La moció afecta a l’impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana abonats
conseqüència de transmissions d’habitatges habituals mitjançant dacions en
pagament o execucions hipotecàries. Es tracta del que la gent coneix
habitualment per Plusvàlues. La nova exempció s’aplica a les transmissions
produïdes a partir de l’1 de gener de 2014, té efectes retroactius, per les
transmissions que s’haguessin produït als quatre anys anteriors aquesta data.
Això suposa que les persones que han hagut de pagar als ajuntaments la
plusvàlua com a conseqüència d’haver d’entregar la seu habitatge habitual a
una entitat financera per no poder pagar el crèdit hipotecari amb posterioritat a
1 de gener de 2010 tenen ara el dret a que els sigui retornat l’import, ja que el
fet imposable ha quedat exempt de tributació. Nosaltres teníem la intenció que
això es fes d’una manera pública a tots els mitjans de comunicació. En el cas
d’Alcúdia sembla esser que són dues persones les que s’han vist afectades o
involucrades dins aquest supòsit i així és relativament senzill que el propi
ajuntament pugui informar a aquestes persones que tenen el dret a que se’ls
retornin aquests doblers. Així el punt és únic i l’Ajuntament així informi als
afectats.
Coloma Terrasa manifesta que vol afegir un aspecte que seria el recolzament
total de l’Ajuntament d’informar a aquestes persones que han passat per
aquest procés per informar-les dels efectes retroactius de la nova llei. Són
poques les persones que tenim constància que han passat per aquest tràmit,
però dir que sempre hi podran entrar totes aquelles persones que no disposin
d’altres béns per satisfer aquest deute. Així tenim el suport nostre.
Joaquín Cantalapiedra opina que no importa fer-ho públic als diaris però sí a la
plana web de l’Ajuntament podria informar.
Coloma Terrasa argumenta que es farà la publicitat que faci falta des de l’equip
de govern, mitjançant la ràdio,... La llei és recent i els serveis d’aquest
ajuntament ja estaven preparant aquesta informació, sobretot per les persones
que han viscut aquesta situació, i que si tenen una via per a poder recuperar
aquest import de transmissions és una cosa positiva que s’ha de fer saber.
Sense més comentaris es passa a votació.
VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la moció presentada pel grup Municipal El Pi –
Proposta per les Illes, abans descrita, amb els acords que hi són proposats
15. Examen proposta sobre declaració institucional 25 novembre 2014 dia
Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.
Es presenta la proposta de la Regidora Delegada de Benestar Social de data
14 de novembre de 2014, la qual diu:
“En la Conferència Mundial de Beijing, ja es va reconèixer la violència contra les dones com un
obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau dels pobles, que impedeix que les dones
gaudeixin dels drets humans i llibertats fonamentals.
L’eradicació de les vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals és un mandat
normatiu derivat dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió Europea, ratificats
per el Govern d’Espanya, per tant ha de ser tractada amb màxima prioritat en les agendes de
les diverses administracions públiques com a garants dels drets de les dones.
Lluny del mite que en les generacions més joves, la desigualtat entre dones i homes i la
violència contra les dones estan ja superades, la realitat ens mostra que la incidència de la
violència de gènere en la població juvenil és preocupant.
Les dades indiquen un augment de l’assetjament sexual per part dels al·lots en edat
adolescent, una major violència en les relacions de festeig i una baixada en l’edat de la
interposició de les denúncies. És imprescindible promoure polítiques i actuacions adreçades a
la sensibilització social i a una educació en el valor de la igualtat, així com també, l’eradicació
de la desigualtat estructural que encara avui persisteix en la nostra organització social. És molt
clar: com més igualtat, menys violència.
Reiteram, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de violència
contra les dones i el nostre suport institucional i incondicional ales dones víctimes i als seus fills
i filles. Cal recordar les 43 dones mortes assassinades enguany a Espanya i, especialment, les
de les Illes Balears: Olha Yuriyiuna, Rosa Maria Martínez, Isabel Barceló.
És per això que l’Ajuntament d’Alcúdia manifesta el compromís com a administració pública de
compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i actuacions públiques
dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social inqüestionable per a
una societat que se sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables per a la
igualtat i la dignitat de totes les persones.
En coherència amb aquest compromís, i des de la unitat de tota la corporació local, serveixi
aquesta declaració institucional per fer palesa una responsabilitat compartida com a institució
pública i com a poble a fi d’aconseguir una societat lliure de violència contra les dones.”

INTERVENCIONS:
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INTERVENCIONS:
La regidora Carme García proposa adherir-se a aquest manifest en contra de la
violència de gènere contra les dones, ja que cada any moren un nombre
important de dones. L’any passat vam aprovar una moció per tal de fer un
minut de silenci rere cada víctima dona morta a mans de la seva parella. Al
principi va anar molt bé però després ho vam anar deixant. Pens que ens hem
d’adherir a aquesta moció i des d’aquí dir no a aquest lacra que per desgràcia
tenim. I proposaria en vista que no hem fet cap vegada el minut de silenci ferho ara, ja que demà és el dia internacional.
Pere Malondra manifesta que votaran a favor, i manifesta que la bona notícia
seria no haver de dur a ple aquest tipus de mocions, però mentre tant, el
poquet que es pot fer des de les institucions s’ha de fer.
Sense més comentaris es passa a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els
acords que hi són proposats.
Seguidament els reunits guarden un minut de silenci, de conformitat al
manifest aprovat.
10. 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. 1354/2014, de data 10 d’octubre de
2014, fins al núm. 1622/2014, de data 24 de novembre de 2014.
La corporació se’n dóna per assabentada.
2. Precs i preguntes
Pere Malondra comença fent prec. A la darrera comissió informativa la batlessa
no hi va ser, i no sé si és per això o no, però va ser un poc desgavell perquè
donava la sensació que l’equip de govern no duia els punts de l’ordre del dia
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preparats. Mostra d’això és que hi va haver tres punts de l’ordre del dia que no
es van dur a la Comissió Informativa, el tema de l’horari dels establiments per
ser municipi de gran afluència turística. El fet de no poder contestar les
preguntes per part de l’oposició i les mateixes preguntes que es feia l’equip de
govern, el grup socialista demanar aplaçar aquest punt, se’ns va dir que no, es
va votar fins i tot. El govern va dir que sí que es dugués al ple, i al ple l’hem
retirat.
Coloma Terrassa diu que al no poder assistir ella a la comissió informativa
pensava que la qüestió estava pendent d’alguns dubtes que s’havien d’aclarir
avui, i vist que el secretari s’ha compromès a estudiar el tema veu convenient
deixar-ho per més endavant i recull el seu prec, i espera que no torni a passar.
Pere Malondra argumenta que la Comissió Informativa serveix per a preparar el
plenari i conèixer les qüestions i mocions que s’han de debatre al plenari, i
torna a demanar que l’equip de govern dugui els temes estudiats, fins aquí el
prec. A continuació argumenta que en plenaris passats es va dir que es duria
una Ordenança sobre l’Ocupació de la Via Pública, i que la batlessa es va
comprometre a comptar amb l’oposició per a preparar l’ordenança, i que ja han
passat tres mesos i amb el seu grup no s’ha comptat i ja han passat tres
mesos.
La batlessa argumenta que no han començat fins ara per problemes d’agenda.
De moment sols s’han fet dues reunions amb els tècnics de l’Ajuntament i que
quan tenguin l’assumpte més depurat els convocaran per a parlar-ne, en tenir
un primer esborrany, per a que puguin formar part de la redacció de
l’ordenança abans d’anar a comissió informativa.
Pere Malondra demana per la convocatòria del Consell Escolar, que encara no
s’ha convocat des d’inicis de curs, i que enguany amb la sentència de
derogació del TIL, considera més oportú que mai.
Coloma Terrasa informa que la data del Consell Escolar Municipal és el proper
dia 28 de novembre.
Pere Malondra demana a la batlessa si els poden informar de com està el tema
del cobriment de baixes del PAC, ja que va sortir als diaris que no hi havia
metges suficients i que no es cobrien les baixes per part del Govern Balear per
un problema informàtic, cosa que no crec i atribueixo a una falta de pressupost
i de voluntat per a cobrir-les, i que la situació va provocar que setmanes en rere
s’haguessin de tancar diferents PACs i a Alcúdia ens va tocar la Casa del Mar
al moll. Així prega a la batlessa que informi de si es tornaran veure afectats els
serveis sanitaris al ciutadans a Alcúdia.
Coloma Terrasa argumenta que va tenir coneixement que a la Casa del Mar
van tenir problemes els metges amb una substitució i que van posar en
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conexiement amb la Conselleria. Tot i que és una competència del govern
Balear va demanar informació i solucions i li van assegurar que havia estat un
problema puntual i que ja estava solucionat.
Pere Malondra demana sobre el tema del carril bici i la subvenció a través de la
Borsa d’Allotjaments Turístics, ja que s’havia de fer entre tres ajuntaments, amb
Muro i Santa Margalida, però l’Ajuntament de Muro diu en premsa que no pot
assumir les despeses del carril Bici, per saber com està el tema.
Coloma Terrasa diu que aquest assumpte els ocupa i que després d’una sèrie
de reunions, i diu que hi ha un problema a nivell intern dins l’Ajuntament de
Muro pel fet que els ajuntaments han d’avançar els diners d’aquesta
infraestructura. Muro pareix que té una sèrie de dubtes i han fet consultes però
pareix que la cosa va bé. El projecte ha de ser conjunt amb els altres
ajuntaments, si falla un ajuntament no es pot fer i nosaltres també estam
sorpresos pel que ha sortit en premsa.
Josefina Linares diu que les Associacions Hoteleres havien arribat a un acord i
Santa Margalida i Alcúdia ja ho han duit a plenari. Quan ha sortit en premsa
aquestes informacions m’he tornat a posar en contacte i pareix que a
l’Ajuntament de Muro que no es posen d’acord en la forma de pagar la seva
part i no volen avançar els doblers al Consorci per aquesta inversió. De fet han
guanyat una altra subvenció que hauran d’afrontar de la mateixa manera
avançant els doblers i no entenem perquè respecte al carril bici no ho volen fer
igual.
Coloma Terrasa argumenta que espera que rectifiquin ja que estam pendents
de la seva decisió, i que esperem que vagi per bé.
Pere Malondra es lamenta que l’Ajuntament d’Alcúdia, com el de Santa
Margalida, hagin de patir les conseqüències pel fet que un altre Ajuntament
sobre un projecte que està pensat i posat en marxa des de fa més de cinc o sis
anys, ara estiguem en aquestes vicissituds. Entenc que l’Ajuntament d’Alcúdia
farà el possible per a que el carril bici tiri en davant i que l’equip de govern
intentarà convèncer a les altres parts per a que sigui un benefici per tots els
ciutadans.
Pere Malondra realitza un prec en relació a la darrera Fira d’Alcúdia que volia
comentar al darrer plenari però al no ser-hi present la regidora de fires ho
presenta avui. El nostre grup va detectar a la darrera fira vàries coses, una
manca d’organització, ens arribaren moltes queixes de gent que havien posat
paradetes allà i que el mateix divendres dia de la inauguració de la fira no
tenien clar on havien de muntar i que muntaren a un lloc i després els digueren
que podrien haver muntat a un altre lloc. Hi havia una certa descoordinació, un
lloc de venta de vins a la vora d’un lloc de roba i a la vora d’un lloc de bijuteria,
quan realment la gent lo que vol és que hi hagi diverses àrees amb parades del
mateix tipus. També trobarem en falta una fira d’artesania, que abans estava
concentrada a un mateix indret i que creiem que era una dels aspectes pels
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quals destacava la Fira d’Alcúdia, així com una minva important d’estants i
expositors. Tot això es va veure reflectit en queixes i comentaris dels usuaris de
la fira, dels ciutadans, així com també dels firaires. Aquestes mancances no
sols las detectàrem nosaltres, el nostre grup que es troba a l’oposició, sinó que
ho vam recollir amb moltes preguntes i comentaris dels ciutadans.
Carme García respon que hi havia 40 expositors d’artesania. Enguany i els
darrers anys, d’ençà que no s’empra s’escola Porta des Moll per a posar-hi
firaires els artesans estan sempre junts i enguany es trobaven al passeig Pere
Ventayol, que eren les carpes que hi havia als laterals. L’estant dels vins el
vàrem posar com a artesà perquè és un vi d’aquí, que m’imagin que és la
queixa que tenies dels vins d’Alcúdia. No es va posar entre el menjar perquè hi
havia una zona de menjar al passeig de la Victòria que els estands eren molt
més cars. I el dels vins va triar anar amb els artesans perquè els artesans
paguen molt menys –o inclús no paguen-, així com feren altres com el de les
neules artesanes o la xocolata. A la mostra d’artesania mai s’ha distingit entre
una zona de menjar i de no menjar, sinó que van tots junts, almenys els darrers
21 anys en els quals jo he participat.
Pere Malondra diu que l’Ajuntament i l’Àrea de Comerç ha de fer la coordinació
de l’espai i la distribució dels estants i no que cada qual es colloqui així com
vulgui, triant estar aquí o estar allà. Tú ho has de saber perquè fa uns anys tú
ho coordinaves. La regidora no reconeixerà la desorganització. Jo record fa
anys que hi havia entre els artesans una zona de producte balear, una zona
d’embotits, una zona de vins tots a una zona. Ara estaven tots els llocs de vins
separats i això no és lògic, era una cosa descoordinada, desorganitzada i amb
falta de coherència. Jo entenc que a la regidora també li arribaren queixes.
Nosaltres demanam en aquest cas que pel futur es mantingui una coordinació i
coherència amb la distribució dels estants.
Carme García comenta que Producte Balears ja no existeix. A la carpa que
muntava l’Ajuntament fa uns anys i havia de tot i ha costat molt que el qui ve
com a artesà sols dugui lo seu. Ha costat molt que per exemple el qui du
matança sols dugui matança i no dugui de tot, que això a la Fira d’Alcúdia
passava. Es muntaren 40 parades d’artesans enguany amb artesans que sols
duien producte produït per ells. Si no ets artesà no ho entens. Un revenedor no
pot competir mai amb el mateixos preus que un artesà. Si tú vens vins fets de
forma artesanal, igual que una cervesa o altres coses, i a la vora li poses 10
persones que venen vins fets a l’engròs no pot competir de cap manera
l’artesà. Per això hem fet i diferenciat els artesans, que tenen carnet de mestre
artesà, dels revenedors. Els artesans estaven mesclats entre ells però no amb
revenedors. Molts pocs pobles tenen lloc exclusiu per artesans, i els dones a
triar sempre on volen estar, perquè quasi sempre hi perden per anar a fires, i és
molt important que venguin.
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Pere Malondra argumenta que la senyora García té una certa habilitat per a
desviar el tema cap allà on li interessa. Jo lo que deia és que hi havia una certa
desorganització en el muntatge dels stands de la fira i ho seguesc mantinguent
ja que hi havia vins a la part comercial i vins a la part artesana, i la gent així ho
va detectar.
Domingo Bonnin en representació del grup Partit per les Illes comenta que hi
havia diversos temes per a demanar, alguns ja han estat tractats, com
l’ordenança de l’ocupació de via pública, que ja no importa tornar-ne a parlar,
un altra era el tema del PAC del port d’Alcúdia i que també ja s’ha parlat.
Un prec que vol ver el senyor Bonnin és que ara a finals de temporada,a així
com també a inici de la temporada turística, es fan moltes obres petites de
reformes i això moltes vegades els petits enderrocs queden als camins públics,
al camí de la cova de sant Martí hi ha alguns llocs amb enderrocs, i el meu
prec, ja sabem que és difícil de controlar, seria en aquest sentit si es pot estar
un poc a l’aguait amb això.
Domingo Bonnin també comenta que s’ha detectat una disminució del període
de recollida de fems de les papereres. Ahir diumenge estaven plenes a vessar
per tot i no sabem si hi ha hagut una ordre de disminució de freqüència o si
l’empresa encarregada no compleix amb la seva escomesa, i per això l’equip
de govern ho hauria d’estar vigilant, malgrat estiguem en temporada baixa. Ahir
al passeig Marítim hi havia moltes deficiències en aquest sentit produint una
mala imatge pel municipi. També vol demanar com està l’obra de la
Depuradora, en quin punt està, si existeix, perquè l’obra no s’ha iniciat.
Coloma Terrasa comenta que hi ha dos projectes realitzats i estan enviats a la
Conselleria de Medi Ambient. Ara es fan les memòries justificatives per a
després poder tenir tota la documentació adient per a venir a plenari. Hi ha
informes tècnics que seran més llargs de fer per complicacions tècniques. I
també s’inclourà el projecte de l’Estació Impulsora.
Domingo Bonnin diu està content perquè es vagi avançant emperò que
desgraciadament es compleix el que ve comentant des del primer dia, que
s’acabarà la legislatura, que ja s’arrancava amb un projecte aprovat i adjudicat,
i l’obra no s’haurà iniciat, amb cap palada de ciment.
La batlessa comenta que el projecte està iniciat però que les obres serà més
complicat perquè després tot això se’n va a Europa i du el seu temps
administratiu, ja que els terminis de contractació es dupliquen, però el camí ja
el tindrem fet. El més important és que hi hagi millora a la depuradora i estació
impulsora, la faci qui la faci, però que es faci bé. Tornar a fer projecte ha
endarrerit, cercar terrenys per estació impulsora també, el primer any la
problemàtica econòmica, el segon vam iniciar els tràmits per tornar a rere
l’adjudicació, no servia el que hi havia fet,... la rescissió d’un contracte,... En tot
cas ja tenim un camí fet.
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Beatriz Oneto del PI demana pel carrer de Sant Jaume vers el carrer Eclipsi hi
ha un embornal de pluvials que es va asfaltar el bocí d’enmig. Fa unes
setmanes uns homes feien feina allà, van obrir el carrer i vaig suposar que el
deixarien destapat i l’han deixat tapat tornat a asfaltar damunt. Per això
demana quin motiu està l’embornal asfaltat. A més a més també succeix el
mateix al carrer 24 de febrer
Mateo Salort contesta que s’ha asfaltat perquè feia molt de renou i tots els
veïnats es queixaven, i per aquest motiu s’ha tapat, s’han llevat els ferros que
hi havia i s’ha posat asfalt.
Beatriz Oneto diu que així tot el bocí del mig no drena, no agafa aigua de les
pluvials i pot suposar problemes. Si es posa un embornal de banda a banda per
evitar problemes quan plou, si fa renou es posen unes gomes per a que no faci
renou, però la solució no és llevar-lo asfaltant a sobre, i desaprofitant un
embornal que costa molt de doblers.
Coloma Terrasa pren nota sobre els dos carrers per investigar la problemàtica
per fer una revisió.
Juan González comenta que ja estava asfaltat a la part del mig, però que una
part del mig s’havia enfonsat pel pas de vehicles i feia molt de renou i per això
s’ha arreglat posant asfalt nou.
Beatriz Oneto respon que per a evitar renous es pot arreglar d’altres maneres
sense tapar l’entrada de pluvials.
Miquel Llompart comenta que al carrer Ramon Llull i pareixia que s’havia iniciat
la substitució del cablejat elèctric volat del carrer i ara està aturat.
La batlessa respon que hi ha una sèrie de carrers que s’han començat a llevar i
això ho du en Xavier Ramis des de l’Àrea de Patrimoni per tal de millorar la
imatge d’Alcúdia. Ara van per trams.
Miquel Llompart en relació a la fundació Bertelsmann demana quin pensament
hi ha envers el programa Biblioteca-Escola que en aquests moments està
aturat.
Àngela Amer respon que la persona que s’encarregava que era na Mag Blau va
deixar la feina i en aquests moments per la llei de contractació no hem pogut
contractar, ja que hem estat a la biblioteca magres de personal i tot d’una que
els recursos ens ho permetin tenim la idea de tornar-ho a posar en marxa.
Miquel Llompart insisteix en què es pensa fer respecte al programa BibliotecaEscola, donat que aquest curs suposa que ja ha volat, donat que ens trobam
quasi a mitjan curs i no s’ha iniciat.
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Ángela Amer contesta que mirarà com està el tema i al pròxim plenari li
contestarà acuradament sobre la situació, perquè ara mateix tornam tenir
personal de baixa a la Biblioteca, i hem tingut moments en quatre baixes
simultànies a la Biblioteca.
Per acabar Miquel Llompart vol comentar un aspecte sobre la Fira d’Alcúdia.
Com a grup polític no volem entrar a valorar si hi havia vins a una banda o a
l’altra perquè ja ho heu parlat. Però sí comentar un punt, i és que hem sentit
parlar que des de la regidoria de comerç es realitzaria un mercat modèlic i una
fira modèlica, i des de el nostre punt de vista no és ni ha estat ambdós mercats
gens modèlics. Dit això, vol fer una pregunta a la regidora Carme García
respecte a què pensen fer amb els horts ecosocials. Avui mateix hi hem anat.
Com a idea ens pareix molt acceptable i no era dolenta. Però no funciona per
res i no hi ha res sembrat. Seguim tenint una persona contractada i allà no hi
ha res.
Carme García comenta que allà s’hi ha fet feina, durant l’estiu han estat duent
aliments als bancs d’aliments i que ara hi seguim fent feina, puc passar una
relació de tot el que s’ha passat. Estam pendents d’un canvi de modificació de
l’espai o de canviar el lloc.
Miquel Llompart posa en dubte que s’hagi duit res al banc d’aliments, perquè
per a treure fruits de la terra hi ha d’haver coses sembrades, i passant per allà
no han vist res sembrat. I durant l’estiu hi havia ben poc sembrat. A més a més,
tot i que la idea es podia valorar, no s’ha fet ni el canvi d’ús del lloc, ni s’ha
adequat l’espai, s’ha duit a un lloc que no era adequat, i el lloc no s’ha adequat
al llarg del temps. I estam pagant una persona amb esment d’intervenció. I vas
dir a un plenari que hi havia més de 200 persones que hi volien fer feina i no hi
veiem res sembrat.
Carme García comenta que hi ha més de 100 voluntaris apuntats.
Miquel Llompart demana si seguirem tal ment amb una persona amb esment a
intervenció, posada a dit, que cobra de l’Ajuntament mil euros cada mes, i que
no es fa res ni es sembra res a l’hort ecosocial? Precisament a la senyora
García que argumenta que va fer el pacte amb el PP perquè hi havia coses
rares, i això, què és això?
Carme García diu que si nomenàs les coses rares que ha trobat quedaries
aborronat, i tú n’has fetes més de dues. I ho he dit on ho he de dir.
Miquel Llompart l’esperona a que digui quines ha fetes.
Carme García comenta que està mirant amb Antoni Ramis a veure sí és més
adequat canviar l’ús de l’espai que ocupa actualment l’hort ecosocial o canviarho de lloc a un altre solar, segons sigui més viable.
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Miquel Llompart diu que ho facin aviat, perquè mentre ens costa doblers a tots.
Carme García diu que hi ha anat gent de la residència i nins de la “mar de
nins”.
Miquel Llompart diu que no pot contrastar si hi ha anat els nins de la “mar de
nins” o no perquè no ho saben. El que és cert és que no hi ha res sembrat.
Carme García argumenta que està al programa de “la mar de nins” i que
sempre que els hi ha convidat no hi ha anat.
Miquel Llompart demana quan ha estat que els han convidat perquè no en
tenen cap constància. Ara parlarem de convidades.
Pere Malondra i altres regidors comenten que no han rebut cap convidada al
respecte. Pere Malondra diu que haguessin vingut però que mai han estat
convidats. Altres vegades també trobam a faltar altres convidades, però no
deim res perquè és la vostra opció de govern.
Carme García diu que els convidarà aquesta setmana vinent.
Miquel Llompart comenta que està molt content que els convidi i anirem a
veure-ho i pot ser sembram alguna cosa i tot.
Carme García diu que no va dir en cap moment que el mercat i la fira fossin
modèlics emprant aquesta paraula, lo que sí serien un mercat i una fira així
com toqui. A hores d’ara al mercat d’Alcúdia no hi ha ningú que munti parada
sense tenir tots els permisos i tots els papers en regla. Si a això li voleu dir un
mercat modèlic... en aquest sentit sí que ho considero. Cosa que quan tú eres
batle no passava. Hi havia uns 10 jubilats que tenien parada.
Miquel Llompart comenta que això que comenta ho ha de demostrar amb
documents. Nosaltres mai bravejarem d’un mercat modèlic. En canvi tú sí ho
has fet.
Carme Garcia comenta que al mercat d’Alcúdia tothom qui munta ara té IAE,
Seguretat Social Autònoms i Assegurança de Responsabilitat Civil. Tothom ho
té així com toca. Cada lloc del mercat té un número amb un expedient. Ho pots
consultar a l’oficina de comerç.
Miquel Llompart diu que això que diu ho ha de demostrar. És molt fàcil dir-ho al
plenari. Entenc que per a tú un mercat modèlic quan tú dius que hi havia algun
jubilat per a tú un mercat modèlic vol dir que si hi havia algun pagès jubilat que
anava a vendre la qüestió es llevar-lo.
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Carme García argumenta que no és això, però que per exemple hi havia algun
jubilat que no pot vendre que venia al mercat.
Miquel Llompart demana a Carme García que si per a ella el mercat modèlic
significa que si algun pagès jubilat anava al mercat a vendre quatre patates la
qüestió primordial era llevar-lo?
Carme García argumenta que si una persona jubilada va a vendre al mercat a
de declarar i lo que guanyi se li descomptarà de la seva part proporcional i saps
perfectament que això no està permès.
Miquel Llompart demana: i ara ja no hi ha cap jubilat al mercat?
Carme García respon que sí, però que els que hi ha ara ho declaren.
Miquel Llompart respon demanant si sap amb certesa que els jubilats que hi
havia abans no declaraven. També demana si ella té accés a la Declaració de
Renta de les Persones Físiques de tots els jubilats.
Carme García respon que si no duen el paper de la Seguretat Social mentre
estan donats d’alta evidentment vol dir que no estan donats d’alta. I n’hi havia
molts, i no només jubilats sinó moltíssima gent que venia al mercat i no tenia en
regla la seva documentació. I ara l’Ajuntament ho exigeix, i això ens ha suposat
una feinada posar-ho en marxa, perquè estaven acostumats a no entregar
papers. Assegurança de Responsabilitat Civil n’hi havia un caramull que no en
tenien. Gent que venia amb el cartró de pares, padrins i repadrins n’hi havia
molts que hi venien. Cada venedor ha de tenir el seu cartell amb la seva foto. I
si no hi ha la persona, la persona que hi ha al lloc ha d’estar assegurada. Això
és una llei que toca per tot. Hi ha molta gent que no se li ha renovat el cartró
perquè no tenia els papers en regla. Això m’ha costat molt, perquè per a mi era
més fàcil passar i mirar cap a una altra banda, però la gent que no pagava tot lo
que havia de pagar i ocupava un lloc al mercat estava llevant la feina a altres
persones que sí tenien els papers en regla i ho pagaven i no tenien lloc al
mercat.
Miquel Llompart diu que el lloc no ho llevaven a ningú. Després de quatre anys
de discutir aquí si no dus papers que demostrin les acusacions no en feim cas.
Baix la nostra opinió el mercat no és modèlic. Era un apunt, no volia entrar en
discussió. Ara vull demanar que a les darreres valoracions del plenari anterior
vares dir que els dos portaveus de l’oposició, és a dir, el senyor Pere Malondra
i el senyor Miquel Llompart no varen anar a la inauguració de la Feria de Abril, i
i així, segons tú digueres, no estan d’acord amb la fira. Jo et vull dir dues
coses. Primera això és un justificant de feina que demostra que aquell dia jo
vaig acabar a les 20:00 hores la meva jornada laboral de dia 16 de maig de
2014, la qual cosa justifica amb papers, jo sí que en duc de papers, que a les
hores que s’inaugurava la Fira d’Abril jo estava fent feina. I per això demanaria
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a la regidora que es retracti de les afirmacions que va fer al passat plenari,
perquè si no haurem de posar una calumnia per injúries. Perquè ja basta.
Durant molt temps hem intoxicat dient: El regidor del PI no va anar a la Feria de
Abril perquè no hi està d’acord. I ja basta.
Carme García argumenta que no rectificarà i manten el que digueres que no hi
posaries els peus per res del món. Tú m’ho has dit.
Miquel Llompart demana que demostri quan i on va dir això. No entenc com
aquesta persona pot ser tan cínica.
Carme García diu que demandi si vol demandar.
Miquel Llompart diu que si no rectifica públicament aquesta calumnia o ho
demostra presentaran una denúncia per calumnies i injúries.
Pere Malondra comenta que li pareixen ridícules les paraules de la regidora
Carme García i les comentarà perquè s’ha alludit el seu nom. Jo no vaig anar
a la Feria de Abril perquè no era aquí. Si hagues estat aquí hi hauria anat
encantat a fer un pescadito frito. M’estranya que la regidora hagi dit que el partit
socialista o Pere Malondra estaven en contra de la Fira perquè no és així, i de
fet llevat de jo tots els regidors del partit socialista hi varen anar i van dir que
estava molt bé. Altra cosa és que jo tingui altres coses a dir sobre la manera de
pagar-la i finançar-la per part de l’Ajuntament, però que això ara no ve al cas.
No té cap sentit estar en contra d’una Fira. La regidora va fer uns comentaris
que sí els vaig sentir jo referits a l’expedient disciplinari referit a la tècnica de
benestar social dient que les paraules que jo havia dit aquí no eren paraules del
partit socialista sinó sols de la meva persona. I jo vull deixar ben clar que totes
les coses que jo dic en aquest plenari les faig com a portaveu del partit
socialista, i en tot cas si he de fer un comentari a títol personal ja ho deixaré
ben clar i especificat. Tot el que parlo en aquest plenari ho faig en
representació i com a portaveu del partit socialista, i per tant la meva veu és la
del partit socialista.
Carme García, diu que va dir per la Ràdio que va dir que don per suposat que
això ho aferma en Pere Malondra i no el Partit Socialista.
Miquel Llompart argumenta que no entraran en: “tú m’has dit que aquell va dir,
aquell ha dit que deia”..., i a més a més amb falsedats. Ara bé el que sí has
declarat aquí i a la Ràdio i amb documentació en contra. No és el primer pic
que ho fas de dir en Miquel Llompart ha dit... Però estam parlant de
declaracions a un plenari amb documentació oficial. Per tant, no en Miquel
Llompart, sinó el PI Alcúdia com a institució no pot consentir que vostè digui
que el partit està en contra de la Feria de Abril quan no és veritat.

63

Ajuntament d’Alcúdia
Secretaria
Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

Carme García diu que ella va dir que els altres membres del PI varen venir, que
sols es referia a ell, al número 1 del partit.
Miquel Llompart diu que tenia feina, té el justificant, t’he donat l’oportunitat de
retractar-te, i textualment digueres: “el portaveu del PI d’Alcúdia no va venir a la
inauguració de la Fira perquè estan en contra”. I això el PI no ho pot consentir
com a institució.
La batlessa dona el tema per tancat i sollicita si hi ha més preguntes, i abans
de tancar el ple dona la paraula al públic a Gonzalo González.
Gonzalo González manifesta que com a membre i president de la Fundació
Mateu Torrens amb la nova situació aprovada avui al punt cinc de l’ordre del
dia, la fundació i el patronat de la fundació haurà de prendre decisions
importants respecte a la seu finançament, usos del local, etc. i voldríem que hi
hagués representació d’aquesta corporació al patronat perquè hi ha una gran
quantitat d’activitats que es fan baix l’auspici de l’Ajuntament dins el nostre
local. Per tant nosaltres trobam que seria de sentit comú que a l’hora de pendre
les decisions hi hagués algun representat de l’Ajuntament d’Alcúdia, ja sigui
batle o batlessa o persona que hi delegàs, tècnic o polític, més enllà del
conflicte legislatiu que hi ha al respecte de la Fundació. Noltros com a Fundació
vos convidarem i esperam que designeu algun representant.
La batlessa Coloma Terrasa diu que pendran nota d’aquest assumpte.
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió,
essent les 13:15 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a
secretari, don fe.
Vist i plau
La Batlessa,

El Secretari,

Coloma Terrasa Ventayol

Joan Seguí Serra
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