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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 16
D’OCTUBRE DE 2014
NÚM: 12
DATA: 16/10/2014
CARÀCTER: ordinària
COMENÇA: 11:04 h.
ACABA: : 12:14 minuts
Lloc: Sala de sessions

Assistents:

Batlessa:

Coloma Terrasa Ventayol

Tinents de Batlessa :

Juan Luis González Gomila
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

Han excusat la seva assistència: Maria del Carme Garcia Cerdà
INTERVENTORA:

Caterina Crespí Serra

SECRETARI Actal:

Bartomeu Amengual Barceló
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A Alcúdia, el dia 16 d’octubre de dos mil catorze quan són les 11:04 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la
presidència de la batlessa Sra. Coloma Terrasa Ventayol i assistits per la
interventora Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari Actal. el Sr. Bartomeu
Amengual Barceló, 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. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de
dia 18 de setembre de 2014.
2. Examen proposta modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre Bens i Immobles.
3. Examen proposta modificació de crèdit 13/2014 crèdit extraordinari finançat
amb baixa.
4. Examen ratificació Resolució de Batlia sobre l’aprovació de les bases que
regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material lectiu
escolar per el curs 2014/2015.
5. Examen proposta atorgament de beques per alumnes que estudien a
Universitats públiques espanyoles o de la Unió Europea, estudiants que
realitzen estudis de FP de grau superior i grau mitjà i estudiants que han
realitzat una beca Erasmus.
6. Examen proposta interpretació sobre els usos en les parcelles industrials de
l’àmbit del Polígon AS-21.
7. Examen Proposta d’aprovació de les indemnitzacions meritades per les
collaboracions del Personal Funcionari de l’Ajuntament d’Alcúdia en les
accions formatives.
8. Examen Moció que presenta el grup Municipal PSOE sobre la importació de
fems a Mallorca des de l’Estranger.
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9. Examen Moció que presenta el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal
el Pi sobre l’anullació del decret 15/2013, de tractament integrat de llengües i
l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en relació a dit decret.
10. 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. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple
de dia 18 de setembre de 2014.
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la senyora batlessa
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular
cap observació a l’acta de dia 18 de setembre de 2014.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió i s’aprova
per unanimitat.
2. Examen proposta modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre Bens i Immobles.
Es presenta la Proposta del regidor delegat d’Hisenda de dia 15 d’octubre de
2014, la qual diu:
“El Reial Decret Llei, 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic va
establir uns nous tipus impositius per els exercici 2012 i 2013, els quals
representaren un augment considerable en la quota de l’Impost sobre Bens
Immobles urbans. D’altre banda la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual
s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i
s’adopten altres mesures tributàries i financeres, si bé prorroga l’increment del
10% per els exercicis 2014 i 2015, ens permet modificar el tipus de gravamen
sempre i quan aquest no sigui inferior al tipus mínim establert.
Per tant els tipus de gravamen per l’any 2015 quedaran establerts de la
següent manera: a) En béns urbans el tipus de gravamen 0,54%, b) En béns
rústics el tipus de gravamen 0,3%, c) En béns immobles de característiques
especials 1,3%. S’aplicaran tipus incrementats atenent els usos establerts a la
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normativa cadastral per a la valoració d’acord amb la següent escala d’usos i
valors: a) Dins l’ús comercial, als béns immobles amb un valor cadastral
superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus de 1,155%. b) Dins
l’ús industrial i de magatzem, als béns immobles amb un valor cadastral
superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus de 1,155%. c) Dins
l’ús d’oci i hostaleria, als béns immobles amb un valor cadastral superior o
igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus de 0,77%. d) Dins l’ús
d’oficines, als béns immobles amb un valor cadastral superior o igual a
600.000 euros se’ls hi aplicarà el tipus de 1,16%. e) Dins l’ús d’espectacles
als béns immobles amb un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros
se’ls hi aplicarà el tipus de 1,155%. f) Dins l’ús esportiu, als béns immobles
amb un valor cadastral superior o igual a 600.000 euros se’ls hi aplicarà el
tipus de 1,155%.
Pel motius abans exposats, PROPÒS, a aquest plenari:
Primer.- Aprovar provisionalment, la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Bens immobles, segons el text adjunt al present
acord.
Segon.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un diari de major difusió de l’illa perquè
durant trenta dies els interessats puguin examinar l’expedient i presentar
reclamacions. En al cas de que no es presenti cap reclamació l’acord
s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà el seu text íntegre.
Tercer.- Aquesta modificació entrarà en vigor i s´aplicarà amb efectes a l´1 de
gener de 2015 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.”
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la batlessa Coloma Terrasa i comunica als membres del plenari
que la comissió informativa del dia 13 passat que l’equip de govern va
presentar unes propostes i al mateix moment el grup Socialista va presentar
unes esmenes sobre aquestes propostes. Inicialment aquesta esmena s’havia
presentar avui al plenari, però l’equip de govern ha decidit incorporar aquesta
proposta. La batlessa dona pas al grup Socialista per a que expliqui la
esmentada proposta.
Pere Malondra en representació del grup Socialista pren la paraula i explica
que l’equip de govern proposava una baixada de l’IBI per a l’any 2015, i el grup
Socialista considerà que, vista la pujada dels tres darrers anys de l’IBI, es podia
baixar més. Enguany s’hagués pogut baixar ja aquest impost, vista la proposta
del regidor d’Hisenda, però no es va presentar la documentació dins el termini

4

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

adhient i per tal motiu es va haver de pujar el 10%. Per aquest motiu considera
que per a l’any 2015 s’havia de baixar l’impost fins al límit permès.
Coloma Terrasa argumenta que la baxiada que presentava l’equip de govern
de l’IBI contemplava una baixada progressiva pels anys 2015 i 2016, per tal de
conservar una estructura viable d’ingressos, segons un estudi econòmic, per
als posteriors equips de govern de l’Ajuntament d’Alcúdia, i donar tranquillitat i
estabilitat. Però també entén que revisades les propostes amb els estudis
pertinents, que ens trobam davant una proposta ajustada que permetrà el
funcionament de l’Ajuntament, emperò que si no canvien les coses pot
condicionar el futur per a l’any 2016. Però vist que ara per ara és assumible la
baixada que es proposa, vists els informes de comptabilitat, demana si tots es
comprometen a assumir la responsabilitat i deixar la baixada de l’IBI en un
0,54% el tipus de gravamen que s’aplicaria.
Pere Malondra es congratula que l’equip de govern hagi acceptat la seva
proposta i que d’aquesta mesura en sortiran beneficiats els ciutadans d’Alcúdia.
Miquel Llompart, en representació del PI, pren la paraula anunciant que el seu
grup votarà a favor de la proposta, congratulant-se de la baixada de l’IBI fins el
0,54, que revertirà en favor de tots els ciutadans, tot i que expressa que hi ha
una sèrie de consideracions a fer. Hem parlat molts cops sobre aquest
assumpte, els ciutadans en sortiran beneficiats, sobretot l’any 2016. Hem
discutit sovint sobre qui havia pujat els imposts, s’han pujat els darrers anys un
50% i ara es baixaran un 5% i pareix que feim un gran moviment i tampoc és
així. Hem parlat sovint que l’equip de govern municipal actual s’ha vist abocat a
realitzar la pujada dels imposts però vol recordar que ha estat el Partit Popular
qui ha obligat a pujar els imposts als ajuntaments i que sou vosaltres mateixos,
del mateix partit polític. El més important, anunciant que votarem a favor, és
que volem recordar que aquesta baixada d’imposts s’hagués pogut fer l’any
passat i hem perdut un any. Hem perdut un any perquè aquesta mesura es va
pendre fora de termini i això, aquesta qüestió la trobam gravíssima.
Recolzarem aquesta baixada d’imposts, podríem estar d’acord amb el tipus
impositiu –nosaltres quan governàvem teníem un tipus impositiu de 0,42-, han
passat els anys, l’informe d’intervenció diu que l’any 2016 s’haurien de revisar
els ingressos de l’Ajuntament d’Alcúdia, i estam d’acord amb el nou tipus de
0,54, però hem perdut un any i molts ciutadans s’han vist afectats ja que durant
un any haguessin pogut pagar menys i per aquest motiu trobam que ho havíem
de fer saber a la gent. Anuncia que votaran a favor.

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.
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3. Examen proposta modificació de crèdit 13/2014 crèdit extraordinari
finançat amb baixa.
Es presenta la Proposta de Batlia de dia 10 d’octubre 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 10 d’octubre de 2014.
PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 13/2014 que consta
de les parts següents:
Crèdit extraordinari finançat amb baixa:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org.

A
Eco.
desp.

DESCRIPCIÓ

AUGMENT

EN

321 143006 CONTRACTACIO TEMPORAL ENSENYAMENT

11.615,00

BS

231 143005 SUBSTITUCIONS DE PERSONAL BENESTAR
SOCIAL

25.000,00

Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:
Org. A desp. Eco.
AG

920

SA

312

DESCRIPCIÓ
DECREMENT
143001 CONTRACTACIO TEMPORAL ADMINISTRACIO 11.615,00
GENERAL
143005 SUBSTITUCIONS DE PERSONAL SANITAT
25.000,00

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:
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La batlessa Coloma Terrassa demana si hi ha algun comentari, i no es
produeix cap intervenció.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 8 vots a favor (8 PP) i 8 abstencions (4 PSOE + 4 El Pi) acorden
aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.
4. Examen ratificació Resolució de Batlia sobre l’aprovació de les bases
que regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i
material lectiu escolar per el curs 2014/2015.
Es presenta la Resolució de Batlia de dia 8 d’octubre de 2014, la qual diu:
“L’Ajuntament d’Alcúdia convoca ajuts per a l’adquisició de llibres de text pel
curs 2014-2015 per a alumnes de qualsevol curs d’ensenyament obligatori,
Educació Primària i Educació Secundària, Formació Professional Bàsica,
empadronats a Alcúdia amb una antiguitat efectiva i continuada de tres mesos
anteriors a la sollicitud i escolaritzats en els centres escolars ubicats en el
municipi.
1.

Aquests ajuts tenen la finalitat de donar suport econòmic a la despesa que
suposa l’adquisició de llibres de text a les famílies del municipi d’Alcúdia i està
destinada a la compra de llibres de caràcter obligatori per a l’alumne que cursa
estudis.

2.

En aquest sentit l’Àrea de Cultura, Educació i Festes de l’Ajuntament
d’Alcúdia convoca aquestes bases que regulen la concessió d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text per al curs 2014/2015, i estableix el procediment
que ha de regular els ajuts abans esmentats.

3.

Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat,
concurrència i objectivitat, i també pels d’eficàcia en el compliment dels
objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Fonaments de dret
1.

2.

Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2014, aprovat
definitivament dia 6 de març de 2014 en què figura la partida pressupostària EN
324 481001 Beques per a llibres de text amb un import de 15.000 euros.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
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3.

Informe de Secretaria, en quan a la necessitat de tramitar l’expedient
contemplant l’art.7.4 de la Llei 7/1985 (LRBRL).

Per tot això,
Resolc:
1.

Aprovar les Bases, que regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de
llibres de text per al curs 2014/2015 per a alumnes de qualsevol curs
d’ensenyament obligatori, Educació Primària, Educació Secundària i Formació
Professional Bàsica, empadronats a Alcúdia amb una antiguitat efectiva i
continuada de tres mesos anteriors a la sollicitud i escolaritzats en els centres
escolars ubicats en el municipi, que s’adjunten amb la present Resolució.

2.

Iniciar la convocatòria del procediment de presentació de sollicituds
relatives als ajuts per a l’adquisició de llibres de text, d’acord amb les bases
que s’adjunten.

3.

Exposar aquesta Resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per tal que
es puguin presentar les sollicituds durant 15 dies hàbils a partir de l’endemà
d’aquesta publicació.

4.

Sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple de l’Ajuntament.”

INTERVENCIONS:
No es produeix cap intervenció, després de la petició de la batlessa.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat se’n donen per assabentats.
5. Examen proposta atorgament de beques per alumnes que estudien a
Universitats públiques espanyoles o de la Unió Europea, estudiants que
realitzen estudis de FP de grau superior i grau mitjà i estudiants que han
realitzat una beca Erasmus.
Es presenta la proposta de la regidora delegada de Participació Ciutadana de
data 7 d’octubre de 2014, la qual diu:
“L’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant l’Àrea de Participació Ciutadana ha anat
atorgant els darrers anys una sèrie de beques a les quals poden accedir els
alumnes que estudien a universitats públiques espanyoles o de la Unió
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Europea, estudiants que realitzen estudis de FP de grau superior i grau mitjà i
estudiants que han realitzat una beca Erasmus.
Aquestes beques ajuden als alumnes a sufragar les despeses inherents a la
tasca d’estudiant. La convocatòria de beques tenen diferents criteris de
baremació (socials, econòmic i acadèmics) per tal de poder atorgar el nombre
de beques que es convoquen.
Les despeses vinculades a la present proposta d’aprovació de beques anirà a
càrrec del pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia, en concret a la partida
JO 927 481 003 “Beques transports i llibres universitàries” amb una dotació de
23.500 € i vist l’informe de secretaria/intervenció municipal.
Per tot això, aquesta regidora delegada de Participació Ciutadana proposa al
Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar les tres següents bases i els seus annexos:
Ref exp: PC/pc07/2014
1- Convocatòria municipal d’ajuts econòmics – Adreçada a estudiants
universitaris d’Alcúdia per al curs 2014/2015.
Ref exp: PC/pc08/2014
2- Convocatòria municipal d’ajuts econòmics – Adreçada a estudiants de cicles
formatius de grau mitjà, grau superior i batxillerat d’Alcúdia per al curs
2014/2015
Ref exp: PC/pc09/2014
3- Convocatòria municipal d’ajuts econòmics – Adreçada a estudiants
beneficiaris del programa Sòcrates/Erasmus 2014-

Segon. Iniciar el procediment administratiu que pertoqui segons el que està
estipulat a les presents bases.”
INTERVENCIONS:
Després de la pertinent petició de la batlessa no es produeix cap intervenció.
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.
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6. Examen proposta interpretació sobre els usos en les parcelles
industrials de l’àmbit del Polígon AS-21.
Es presenta la proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 10 d’octubre
de 2014, la qual diu:
“Atès que de l’examen de la normativa aplicable per a l’atorgament de
llicències a les parcelles qualificades com a ZI-A i ZI-B del sector urbanitzable
AS-21 de les vigents Nn Ss., sorgeixen diverses interpretacions que susciten
dubtes raonables envers la compatibilitat dels usos industrials amb l’ús
comercial que fan del tot necessari aclarir quina d’elles es la correcta.
Atès que la fitxa 80 de l’annex II (normes de zonificació, parcellació, edificació
i ús en sòl urbà) de les vigents normes subsidiàries del planejament municipal,
estableix com a règim d’usos de les zones industrials A i B del sector AS-21,
els de l’apartat 2 de la norma 4.2.03, el qual es remet als usos definits en la dita
fitxa 80, amb les limitacions establertes en el pla parcial del sector AS-21
aprovat definitivament el 23.09.04 (BOIB núm. 143 de 14.10.04)
Atès que a l’esmentada fitxa 80 es determinen entre els usos admesos: els
comercials, el de magatzem i, l’industrial.
Atès que si bé, el quadre resum d’usos de l’esmentat pla parcial no admet l’ús
comercial de forma genèrica per a les zonificacions ZI-A i ZI-B, l’article 2.12
permet expressament les activitats del grup XXXVII (comerç al detall) del
nomenclàtor d’activitats annex al Decret 19/1996, de 8 de febrer, per a venda
de productes comercials sempre que es tinguin més de 10 empleats en
plantilla, o una facturació superior a 600.000 €, o una superfície comercial útil
major de 200 m² i, sempre que siguin annexes a l’ús principal destinats a la
venda dels seus productes fabricats o emmagatzemats inherents a l’activitat
que es desenvolupa en el polígon. A més, en tot cas, els epígrafs relatius al
comerç a l’engròs (XXXIV i XXXV) no estan expressament prohibits, excepte
per als del grup 11 de l’esmentat epígraf XXXV (explosius).
Per tot això, s’hauria d’entendre que els usos de l’annex 1 (ordenances) del
pla parcial aprovat definitivament amb prescripcions el 23 de setembre de 2004
(BOIB n. 143, de 14.10.04) estan desplaçats pels usos de les NS encara que
es mantenen les limitacions establertes en el pla parcial. Aquestes limitacions
afecten a l’ús comercial al detall quan només pot ser un ús annex a l’ús
principal de magatzem o d’indústria, només per a la venda dels productes
emmagatzemats o produïts i, sempre que l’empresa compleixi els requisits de
tenir més de 10 empleats en plantilla o una facturació superior a 600.000 € o
una superfície comercial útil major de 200 m2. No obstant això, no afecta a l’ús
comercial a l’engròs que és un ús permès per les NS i no exclòs pel pla parcial.
Tot aixó, sense perjudici de les altres limitacions que concorren al polígon ja
sigui per trobar-se en una zona de possible risc d’incendis o d’inundacions.
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Atès que, prenent en consideració que la Llei 11/2001, de 15 de juny, segons
la modificació de la Llei 8/2009, de 16 de desembre que va derogar el PDS
d’equipaments comercials, no poden implantar-se establiments comercials en
sòl urbà no consolidat, essent el sector AS-21 un sòl urbanitzable sense
recepcionar, pel que no podrà autoritzar-se l’activitat fins a la incorporació del
sector al sòl urbà consolidat per la urbanització, sense perjudici de l’atorgament
de llicències derivades del règim d’execució simultània d’urbanització i
edificació.
Atesa la norma 1.1.03 “Interpretació de les normes” de les vigents Normes
subsidiàries, la qual, entre d’altres, estableix: Tota interpretació que susciti
dubtes raonables requerirà un informe tècnic-jurídic sobre el tema, en el que hi
constin les possibles alternatives d’interpretació, definint-se la Corporació
municipal sobre quina és la correcta i que s’incorporarà a partir de llavors com
circular aclaridora de les NN.SS.
Atès l’informe tècnic-jurídic emès amb aquest sentid el dia 15 de setembre de
2014 per part de l’arquitecte municipal i pels serveis jurídics, el qual forma part
d’aquest acord.
Atès l’informe emès conjuntament el 10 d’octubre de 2014 per l’assessoria
jurídica i pel secretari de l’Ajuntament.
Tenint en compte que la competència per acordar l’aprovació, i/o modificació
del planejament general correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb
l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres segons l’article 47.2.ll) de la norma
esmentada.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 15
de juny de 2011 (BOIB núm. 104, de 07/07/2011), PROPÒS elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament l’Acord següent:
Primer.- D’acord amb la norma 1.1.03 “Interpretació de les normes” de les
vigents NnSs, interpretar que els usos de l’annex 1 “Ordenances” del pla parcial
estan desplaçats pels usos de les normes subsidiàries, encara que es
mantenen les limitacions establertes en el pla parcial. Aquestes limitacions
afecten a l’ús comercial al detall quan només pot ser un ús annex a l’ús
principal de magatzem o d’industrial i només per a la venda dels productes
emmagatzemats o produïts, i sempre que l’empresa compleixi els requisits de
tenir més de 10 empleats en plantilla o, una facturació superior a 600.000 € o,
una superfície comercial útil major de 200 m². No obstant això, no afecta a l’ús
comercial a l’engròs, que es un ús permès per les normes subsidiàries i no
exclòs pel pla parcial, sempre que es compleixin les limitacions d’aquest.
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Tot això, sense perjudici de les altres limitacions que concorren al polígon, ja
sigui per trobar-se en un zona de possible risc d’incendis o, d’inundacions.
Segon.-Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes, i a la web de
l’Ajuntament.”
INTERVENCIONS:
La batlessa Coloma Terrasa insta al regidor Martí Ferrer (Partit Popular) a
realitzar les explicacions pertinents.
Martí Ferrer expressa que la proposta s’explica per si mateixa atenent el que ha
llegit el secretari. Simplement comenta que a les Normes Subsidiàries estaven
massa generalitzats els usos permesos a aquesta zona i es tracta d’acotar els
usos permesos al polígon.
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.
7. Examen Proposta d’aprovació de les indemnitzacions meritades per les
collaboracions del Personal Funcionari de l’Ajuntament d’Alcúdia en les
accions formatives.
Es presenta proposta de la regidora delegada de personal de dia 13 d’octubre
de 2014, la qual diu:
“Atesa la collaboració de funcionaris d’aquest Ajuntament en les accions
formatives pel personal de la corporació.
D’acord amb l’article 28 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, els funcionaris percebran les indemnitzacions corresponents
per raó del servei.
Així, conformement amb l’article 121.5 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aplicable als ens
locals per remissió de l’article 190 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, el personal funcionari té dret a
percebre les indemnitzacions que s’estableixin reglamentàriament.
Mitjançant Decret 62/2011, de 20 de maig, de la conselleria d’innovació, interior
i justícia, es regulen les modalitats de collaboració en les activitats formatives i
en els processos selectius i de provisió organitzats per l’Escola Balear
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d’Administració Pública, i s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n
deriven.
Atès que, d’acord amb l’incís final de l’article 190.1 de la Llei municipal i de
règim local de les Illes Balears, la normativa de desenvolupament de la Llei de
funció pública de les Illes Balears dictada per l’Administració de la comunitat
autònoma serà d’aplicació supletòria.
Ateses les atribucions d’aquest Ple, ex article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim, propòs l’adopció del següent:
ACORD

ÚNIC.- Aplicar a les collaboracions del personal funcionari d’aquest
Ajuntament en les accions formatives el barem d’indemnitzacions establert en
el Decret 62/2011, de 20 de maig, de la conselleria d’innovació, interior i
justícia, que regula les modalitats de collaboració en les activitats formatives i
en els processos selectius i de provisió organitzats per l’Escola Balear
d’Administració Pública, i s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n
deriven, i d’acord amb les condicions fixades en aquest reglament.”
INTERVENCIONS:
La batlessa Coloma Terrassa pren la paraula i argumenta que quan el personal
funcionari collabori en matèria de formació o cursos de formació a altres
funcionaris dins la mateixa administració ens faltava tenir aprovades aquestes
indemnitzacions que no teníem recollides enlloc. Per tant ens basam en l’EBAP
per a recollir com es remuneren aquestes activitats.
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 Moció que presenta el grup Municipal PSOE sobre la
importació de fems a Mallorca des de l’Estranger.
Es presenta la Moció del Grup Municipal Socialista, de dia 8 d’octubre la qual
diu:
“Des de l'any 2013 el Consell de Mallorca està important fems de ciutats
europees d'Irlanda i Itàlia per cremar a la nostra illa. La primera importació de
l'estranger va venir de Roma, però es va aturar al detectar-se operacions
obscures dels empresaris concertats.
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El passat mes de juny, a causa de comentaris de residents al Port d'Alcúdia, el
Grup Municipal Socialista va demanar si s'estava important fems de fora de
Mallorca pel Moll Comercial de la nostra ciutat, rebent una resposta afirmativa.
Així mateix es comentava que a partir d'aquest mes de setembre era possible
l'arribada de més fems, fet més que confirmat, que suposarà l'arribada de més
de 30.000 tones de fems durant els pròxims mesos, quan encara no haurà
acabat la temporada turística.
Si vàrem poder saber d'aquesta arribada de fems a Alcúdia va ser per la forta
olor que feia i perquè es varen rompre bales de fems quan es descarregaven.
El principal motor econòmic del nostre municipi és el turisme, no entenem com
es permet i es consent l'arribada de fems d'Europa pel nostre Moll Comercial.
No s'entén que si es vol promocionar i potenciar el turisme de creuers, es
puguin dur durant la major part de l'any aquests fems. Per tot això, instam al ple
de l'Ajuntament a l'adopció dels següents acords:
1.- Instar al Consell de Mallorca a que abandoni la idea del transport de fems
de diferents ciutats europees a l’illa de Mallorca i que té com a lloc d’arribada el
Port d’Alcúdia
2.- L’Ajuntament d’Alcúdia rebutja l’arribada de fems d’altres ciutats europees
3.- Donar trasllat de la moció a la Presidència del Consell de Mallorca i a tots
els Grups Polítics d’aquest.
INTERVENCIONS:
El secretari considera adient donar pas al grup Socialista per a explicar la
moció que va passar per Comissió Informativa.
Joan Gaspar Vallori, del grup Socialista, argumenta que és la segona moció
que presenta el seu grup en relació a la importació de fems d’altres ciutats
europees a Mallorca, i que entra a Mallorca pel port d’Alcúdia. Això es produeix
des de l’any 2013, després de que el Consell de Mallorca ho autoritzàs a
l’empresa que gestiona la incineradora. L’empresa que gestiona la incineradora
té permís per importar 150 mil tones anuals. Ja comentàrem al plenari del
passat mes de juny que el fems que entra pel port d’Alcúdia fa olor, inclús es
van rompre bales de fems. Creiem que això és incompatible amb l’illa de
Mallorca. Mallorca és una illa turística, Alcúdia és un municipi turístic amb el
turisme com a principal sector econòmic del terme. El nou turisme de creures
que s’està intentant implantar a Alcúdia és incompatible amb l’arribada de fems
i hem de triar si volem una cosa o l’altra. A més a més, l’arribada de fems es
produeix en plena temporada turística, ja que l’empres té permís per
descarregar durant 9 mesos a l’any a Alcúdia. A més a més el fems no té res a
veure amb les bosses, confettis i cilindres negres que ens mostraven quan
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vingueren aquí els representants del Consell de Mallorca. Per afegitó els
membres del consell ens asseguraren que el fems no faria olor, però nosaltres
ens assabentam que arriba el fems precisament per l’olor que fa. Si no fa gens
d’olor, com és que al fems que arriba ara li estan posant una mescla de sabó
amb “polvos” de sabor a fressa? Supòs que deu ser perquè fa olor. Amb
actuacions com aquestes anam en rere, es contraproduent per Alcúdia i veim
que hi ha empreses que fan tot el contrari, com GESA, que està intentant que
arribi el gas al Murterar. Això és contraproduent pel turisme, per Alcúdia i també
per l’illa de Mallorca.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, resulten
vuit vots a favor (4 PSOE + 4 El Pi) i vuit vots en contra ( 8 PP). Atès que s’ha
produït un empat, es sotmet novament la proposta a votació i es produeix el
mateix resultant anterior. La Moció queda sense aprovar, atès que el vot de
qualitat de la Sra. Presidenta ha estat en contra.
9. Examen Moció que presenta el Grup Municipal Socialista i el Grup
Municipal el Pi sobre l’anullació del decret 15/2013, de tractament integrat
de llengües i l’acatament de les sentències i interlocutòries del TSJIB en
relació a dit decret.
Es presenta la Moció del Grup Municipal Socialista i del Grup Municipal del Pi
de data 13 d’octubre de 2014, la qual diu:
“Dia 23 de setembre de 2014 es va fer públic que el Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears va dictar tres sentències a instància dels sindicats
UGT, CCOO i STEI, que anullaven el Decret 15/2013, de 19 d’abril de
tractament integrat de llengües.

Les tres resolucions analitzen els motius exposats pels recurrents, basant la
seva estimació dels recursos en dos motius principalment. D'una banda, la Sala
Contenciosa Administrativa creu que el Govern ha incomplit el tràmit obligat
d'informe de la Universitat de les Illes Balears. "Si l'Estatut preveu per a la
Universitat una funció assessora del Govern en tot allò relatiu a la llengua
catalana, no es pot obviar la seva intervenció en aquesta matèria i, per
tant, en aquesta matèria els seus informes són preceptius", assenyala una
de les sentències.

Així mateix, la sala conclou que el Decret 15/2013 (ara anullat) infringeix la Llei
balear 4/2011 de bona administració i de bon govern, que, en relació als
avantprojectes de llei, exigeix una avaluació prèvia, concretada en la memòria
de l'anàlisi de l'impacte normatiu.
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Aquestes sentències donen la raó a tots els collectius que formen part de la
comunitat educativa, especialment els docents i els pares i mares que s’han
manifestat reiteradament en contra de l’esmentada normativa, que ha provocat
mobilitzacions de la població que no tenen precedents a les Illes Balears, i una
vaga de docents que durà gairebé un mes.
És la segona vegada que el Tribunal Superior de Justícia es defineix davant
una norma que ve a capgirar el sistema educatiu de les Illes Balears sense
tenir en compte els raonaments dels experts ni el necessari consens d’aquells
que, en definitiva, l’hauran d’aplicar a les aules. La primera vegada va ser la
interlocutòria de dia 6 de setembre de 2013 que suspenia cautelarment
l’aplicació del calendari i les instruccions del Secretari Autonòmic i que va ser
burlada pel Govern de les Illes Balears amb el Decret-Llei 5/2013, de 6 de
setembre; aquesta segona, el que fa és dir que el Decret no és conforme a Dret
i el declara nul.
El Govern de les Illes Balears ha anunciat que recorrerà en cassació les
sentències i això pot significar allargar més un procés que resulta
contraproduent pel sistema educatiu atès que l’installa en la provisionalitat fins
que el Tribunal Suprem es pugui definir.

Aquestes sentències i interlocutòries tengueren com a conseqüència el
cessament de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats Juan Maria
Camps i el nou nomenament de Núria Riera com a nou titular al capdavant de
la Conselleria d’Educació.

A pesar del relleu a la Conselleria i les sentències i interlocutòries del Tribunal
Superior de Justícia (TSJIB), el president balear, José Ramón Bauzá,
defensava que el Tractament Integrat de Llengües (TIL) continua en vigor
malgrat la sentència que anulla el decret de trilingüisme i la interlocutòria que
en suspèn cautelarment l’aplicació. Bauzá, en un desafiament en tota regla al
tribunal, manté l’aplicació del model de trilingüisme a les aules de les Illes.

És per totes aquestes raons que el Grups Municipals del PSIB-PSOE I del PI
presenten la següent moció:
1 – L’ajuntament d'Alcúdia insta el Govern de les Illes Balears a acatar la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de dia 22 de
setembre de 2014 en relació al Decret 15/2013, així com les interlocutòries que
ordenen la suspensió cautelar del TIL.
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2 – L’ajuntament d'Alcúdia exigeix al Govern de les Illes Balears que iniciï un
veritable diàleg social amb la comunitat educativa, així com amb la resta de
partits de l’arc parlamentari, que redreci el camí d’estabilitat i normalitat del
sistema educatiu de les Illes Balears que no hauria d’haver estat pertorbat pel
bé de l’alumnat i de l’èxit escolar.
3 – L’ajuntament d'Alcúdia insta el Govern de les Illes Balears a que aquest
diàleg fructifiqui en un pacte social i polític per l’educació de les Illes Balears
que totes les parts implicades desitgen.
4.- L’ajuntament d'Alcúdia reclama al Govern de les Illes Balears que incrementi
els recursos destinats a Educació, en el marc del pacte social i polític.
5.-Donar-ne transllat al President de les Illes Balears, a la Consellera
d'Educació, Cultura i Universitat del Govern de les Illes Balears, als diferents
Grups Parlamentaris del Parlament de les Iles Balears, a les direccions dels
centres de primària i instituts d'Alcúdia i a les APIMAS de dits centres.
INTERVENCIONS:
El secretari proposa que el sotasignant que presenta la moció exposi el seu
contingut, tot i que és conjunta de dos grups.
Inicia l’explicació Joan Gaspar Vallori argumentant que els hi hagués agradat
saber què pensa el Partit Popular d’Alcúdia sobre la importació de fems del
punt anterior. Vista la nova sentència sobre el Decret del TIL (Tractament
Integral de Llengües) que suspén aquest decret, creiem que les sentències
judicials són d’obligat compliment, sigui el president de Balears o sigui el
president de Catalunya per exemple. És la segona vegada que el Tribunal
Superior de Justícia diu que no al TIL i la situació a l’educació avui en dia és
d’un caos sense precedents, els que prometen garantia d’estabilitat van per la
tercera consellera, els centres escolars no saben el que han de fer, hi ha
escoles que tenen projectes aprovats amb el TIL i altres no, s’han expedientat a
directors per assustar als professors, veiem els retalls,... Amb aquesta moció
demanam que no s’apliqui el TIL, esteim a favor d’una ensenyança plurilingüe,
però que es faci amb acord, consens i diàleg amb la comunitat educativa i la
Universitat de les Illes Balears, que és com s’hauria d’haver fet.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, resulten
vuit vots a favor (4 PSOE + 4 El Pi) i vuit vots en contra ( 8 PP). Atès que s’ha
produït un empat, es sotmet novament la proposta a votació i es produeix el
mateix resultant anterior. La Moció queda sense aprovar, atès que el vot de
qualitat de la Sra. Presidenta ha estat en contra.
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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. 1216/2014, de data 18 de setembre de
2014, fins al núm. 1353/2014, de data 10 d’octubre de 2014.
La corporació se’n dóna per assabentada.
2. Precs i preguntes
Beatriz Oneto demana explicacions a l’equip de govern de les obres del camí
de Can Blau, de que es tracta, on està previst que arribin i la durada de les
mateixes.
Coloma Terrasa contesta que es tracta de l’empresa Red Eléctrica d’ampliació
de les línees d’alta tensió, d’unes obres de soterrament de les línees d’alta
tensió que han d’arribar fins a la central vella. El projecte està a la vostra
disposició si el voleu consultar. Es fa amb la idea de reforçar les línees i
garantir el subministrament, i això serà bo per tots. Teniu més preguntes?
Miquel Llompart vol demanar a Joan González sobre el tema de la Depuradora
ja que en parlàrem, i endemés ha sortit en premsa que l’Ajuntament avançaria
el finançament, és a dir, part de l’obra que s’ha de fer a la Depuradora. Volia
demanar de quines xifres parlàvem, emperò a la darrera comissió l’equip de
govern va dir que es tractava de 1,8 ó 1,9 milions d’euros el que avançarà
l’Ajuntament d’Alcúdia. Són aquestes xifres correctes?
Coloma terrassa contesta que es tractava de fer uns càlculs, que el primer any
estava al voltant 1,9 milions però que segurament pujarà un poquet més. Crec
que el primer any es tractava de 1,9 o 2 milions el primer any i el segon ja
rebaixàvem fins a una xifra que superava els 800.000 euros.
Miquel Llompart demana si el total del cost de l’obra està al voltant de 6 milions
o 7,5 milions d’euros i això es tracta d’avançar el 30% o el 25% per cent de
l’obra per part de l’Ajuntament.
L’equip de govern contesta que es tracta d’un total de 7,5 milions d’euros.
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Miquel Llompart argumenta que, vista la situació de la Depuradora, ells(PI)
volien deixar clara la seva postura. Si no ens queda més remei, l’equip de
govern ha estat el que ha negociat amb el Govern Balear, i crec que ja ho
varem comentar al darrer plenari, nosaltres no ens oposarem a que
l’Ajuntament d’Alcúdia avanci els doblers de l’obra, ja que és pel be del
municipi. Ara sí volem deixar clar que trobam que no és lo seu, ja que
històricament són els ajuntaments els que van a demanar finançament al
govern i no a la inversa, és a dir, el germà petit el qui va a demanar doblers al
germà gran, i ens trobam que aquesta legislatura vàries vegades ha succeït el
mateix, que l’Ajuntament d’Alcúdia presta diners al govern. A l’hora és sorgeix
una altra pregunta que és si aquests doblers que avançam ens faran
interessos, tot i que suposam que no, i per aquest motiu trobam que es tracta
d’una situació atípica i anòmala i per això ho volem fer constar: recolzarem la
mesura pel be del poble però no estam d’acord amb que d’Alcúdia hagi
d’avançar els doblers de les obres que ha de fer el govern, no hauria de ser
així. Recordem que tots ens hem presentat a unes eleccions. Vosaltres vos
presentàreu a unes eleccions dient un govern amic, un govern fort i el govern
amic i el govern fort és l’Ajuntament d’Alcúdia. Aquesta és la primera pregunta,
no sé si voleu rèplica i sinó passaré a la segona pregunta.
Coloma Terrasa comenta que rèplica no, però dir que hem fet els esforços. Els
esforços que hem hagut de fer per arribar a això, ja vos ho vaig dir al darrer
plenari, el que volem tots és que es faci l’ampliació de la depuradora i l’estació
impulsora, perquè és un benefici per tots els ciutadans i per la imatge del
municipi. Seran dos anys d’esforç però al final tindran una compensació i
aquests doblers al final tindran un retorn a través del cànon de sanejament.
Miquel Llompart respon que d’acord, sols que és simptomàtic i que volien
deixar clara la seva postura argumentant que és coriós que sigui així essen el
govern amic l’Ajuntament d’Alcúdia. La segona intervenció meva anava
encaminada a Josefina Linares, la regidora de Personal i de Turisme. Hi va
haver un escrit d’una tècnica de l’Ajuntament que va passar pel registre
d’entrada expressant un parell de fets. De fet, al darrer plenari aquesta allota ja
va venir aquí, va fer una exposició, sí que es veritat que l’escrit parla de
vacacions i d’informes que se li demanaven per part de la regidora. Vagi per
endavant que no hi entrarem massa. En dues qüestions. Nosaltres volem ser
honrats i creiem que el funcionariat si un regidor demana informes a un tècnic
aquest els ha de facilitar seguint el conducte reglamentari, tot i que aquest és
lliure de fer l’informe com trobi, en això no hi entrarem, és un tema laboral, així
com en el tema de les vacacions on tampoc hi entrarem. També surt en
premsa. Fins i tot el tema que l’home de la regidora faci feina en una empresa
que fa feina amb l’Ajuntament d’Alcúdia, i que ja hi feia feina abans, tampoc hi
entrarem massa, ja que l’empresa no és seva, sols hi fa feina. És un
parallelisme amb la farmàcia d’en Bauzá, que se li ha donat molta canya però
aquest senyor (el president del Govern Balear) ja tenia una farmàcia abans i no
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deixa de ser un parallelisme. El que no podem deixar passar és un detall. El fet
que aquesta empresa sigui d’Alcúdia i ell hi faci feina no hi trobam emperons,
però a l’escrit hi ha un fet pel qual sí estam obligats a demanar-ho. Diu l’escrit
de la tècnica “mi negativa a entregar al marido de la regidora Josefina Linares,
Miguel Contreras, los tres presupuestos que yo solicité a diferentes empresas
para hacer revistas o folletos turísticos. Este señor me solicitó en diversas
ocasiones la entrega de los presupuestos para, según él, poder ofrecer al
Ayuntamiento la oferta más barata. Me negué en rotundo ante un posible caso
de tráfico de influencias”. Si això és cert, no ho sabem, de fet aquesta allota ho
ha de provar. Si això és cert estam davant uns fets greus, es tractaria de trafic
d’influències, i ens veuríem obligats a demanar a l’equip de govern que
prengués mesures polítiques, sobre aquest asssumpte. Si això és cert, remarc.
Josefina Linares contesta que no, que no és cert. Està fent exactament el
mateix, difamacions que ni pot demostrar. De fet tot ve per unes vacacions que
li foren denegades perquè no li tocaven. És exactament el mateix ritme que va
dur amb l’anterior regidor de Turisme. També ha fet altres escrits insinuant a
altres polítics, a l contractació que es va fer anteriorment, en altres anys, ha fet
altres escrits contra treballadors. Al darrer plenari, com tú has dit, va ser contra
un altre treballador d’aquest consistori i contra una treballadora auxiliar de
Turisme. S’estan començant a fer els escrits. Dilluns tindrem els informes. Jo
he contestat a tot això i tot d’una sortiran. Jo et puc dir que tenc la consciència
ben tranquilla, no he fet res de tot això que ella diu. És molt fàcil dir tú ets això i
ja ho veurem! Això és lo que ha fet perquè jo som política i no ha sortit tot lo
demés. Per què no ha sortit? No ha sortit perquè tampoc entrarem aquí en un
joc. El joc és d’ella, que el que vol fer aquí és mal i ja està, jo no hi entraré. Jo
en cap moment li he dit que li demani res, ans el contrari. Sempre li he dit que
demani tres pressuposts i per això el que s’ha de fer és un informe jurídic i
després iniciar un expedient disciplinari per tot el que ha fet aquesta persona.
Miquel Llompart respon que entén que l’escrit que ha de presentar la regidora
encara no està fet.
Josefina Linares contesta que ja està fet amb les seves contestacions, que ho
té un gabinet extern.
Miquel Llompart li comenta que ells no ho poden consultar encara.
Josefina Linares argumenta que ho sabran tots, que ella els tindrà informats de
tot això, perquè a més a més, la perjudicada som jo i m’agrada que es sàpiga la
veritat. Ella l‘únic que ha presentat de tot això és que ell va enviar un e-mail
demanant un pressupost.
Miquel Llompart diu que la tècnica diu que la regidora li va entregar escrit “de
su puño y letra” un escrit amb el e-mail del seu home.
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Josefina Linares diu que sí que li va donar un pressupost que la tècnica li havia
sollicitat, que li va entregar, ja que s’han de sollicitar tres pressuposts i que a
més a més no ho va guanyar, ho va guanyar una altra empresa. De fet no ha
guanyat res d’impremta i només va demanar un pressupost i diu que jo l’he
obligada a demanar pressuposts. Com pot ser mai això? Si jo realment
l’hagués obligada a demanar pressuposts se suposa que això hagués passat
cada vegada que es fa una impressió.
Miquel Llompart accepta les explicacions de la regidora però les posa en
quarantena però les posa en quarantena perquè a les declaracions de premsa
va dir que aquesta empresa no havia fet feina per Turisme.
La regidora Linares contesta que la premsa no li va demanar així, que li va
demanar si havia fet feina l’empresa per l’Ajuntament.
Miquel Llompart demana, salvant la possible interpretació dels diaris, si és
veritat que la regidora va dir a la premsa que aquesta empresa no havia fet
feina amb Turisme però que a altres departaments de l’Ajuntament no ho
sabia?
Josefina Linares contesta que no és veritat. Avui surt que l’empresa és del meu
home. Però no és vera que tingui cap empresa, ja m’agradaria. Els diaris diuen
el que volen per vendre i ja està. Jo vull que quedi clar. Aquesta persona que
diu... no és que me varen demanar: han fet feina algun familiar seu per
l’Ajuntament d’Alcúdia? I jo li vaig dir que no. Després la periodista em va tornar
a telefonar i em va dir: Ah, però hi ha factures. I la regidora li va respondre: Sí
però tú no m’has demanat si havia facturat res a l’Ajuntament, sols si havia fet
feina per l’Ajuntament. Tots tenim molts familiars, jo no sé si algun familiar meu
en algun moment ha fet feina per l’Ajuntament però no en tenc constància.
Després els diaris diuen el que volen.
Miquel Llompart comenta que entén que la regidora matitza el que va dir al
diari: sí que és veritat que aquesta empresa on fa feina el seu home ha fet feina
per Turisme, que ha fet feina per l’Ajuntament i que ha facturat “x”.
Josefina Linares diu que l’empresa sí. Però que familiars i persones individuals
han fet feina a l’Ajuntament i jo vaig dir a l’àrea de Turisme no.
Miquel Llompart diu que aclarit està però que en qualsevol cas era faltar a la
veritat, perquè hi ha factures i havies dit que no. Acceptam les teves
explicacions, però si la tècnica de l’Ajuntament demostràs les seves acusacions
la situació canviria molt i ens veuríem obligats a demanar responsabilitats
polítiques. Esperem que quan hi hagi els informes jurídics al respecte ens els
passis.
Josefina Linares contesta que els tindrà informats.
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Coloma Terrasa afegeix un petit comentari afermant que aquestes coses són
aspectes difamatoris etc. etc., el més net és aclarir-ho obrint un expedient
disciplinari per a que es puguin expressar les dues parts i que hi hagi un jutge
instructor mitjançant un procediment per aclarir les postures i la veritat. Des de
l’equip de govern estam disposats a esclarir-ho i per això s’ha iniciat l’expedient
disciplinari a aquesta persona i ja veurem on arribarà. Tindreu la informació de
primera mà.
Miquel Llompart comenta a l’equip de govern que amb tot el que ha sortit
publicat en premsa estaven obligats a demanar-ho. Per part nostra no hi ha
més qüestions.
La batlessa Coloma Terrassa demana si hi ha més precs i preguntes i tot seguit
dona la paraula.
Pere Malondra (PSOE) manifesta que donarà la seva opinió sobre aquest
darrer tema. No entraré a comentar els escrits presentats per la tècnica a
l’Ajuntament entre altres coses perquè no hi ha cap document o prova que
provi les seves denúncies. El que sí que faré, i una mica amb les darreres
intervencions de la batlessa i la regidora de Turisme ja m’han contestat, és
demanar que es posi ordre. Estareu amb jo que la imatge que dona ara mateix
l’Ajuntament d’Alcúdia amb aquests escrits i les publicacions que han sortit al
diari és penosa. Vist des de fora, per la gent que no fa feina a l’Ajuntament i
que no veu com es fa feina dins és fàcilment mal interpretable tot això. Si no es
fes res d’alguna manera se li dona la raó, i per això s’han de prendre les
mesures oportunes, ja que les acusacions són extremadament greus.
Josefina Linares respon que es prendran mesures, vosaltres ho sabeu, ja vos
va passar a un regidor vostro i eren informacions d’altres coses. Nosaltres
volem que s’esclaresqui tot el més aviat possible, però tot té un procés a
l’administració i en una setmana o dues mirarem si ho podem aclarir tot.
Pere Malorndra diu que perfecte. En aquella ocasió es va tancar l’expedient
perquè no hi havia cap indici de res del que s’acusava al regidor, però ens va
trobar en aquell moment fora del govern i no varem poder prendre altres
mesures.
Coloma Terrasa argumenta que aquell procés es tancà perquè no es va veure
cap motiu, i que la mateixa mala imatge que s’intentà donar en aquell moment
és la que s’intenta donar ara. Per tant s’han d’aclarir ses coses i punt.
Pere Malondra opina que per això s’han de prendre les mesures que facin falta.
Un altra tema que ja he comentat en altres plens i que ara ens espanta un poc
és un comunicat que la Conselleria de Turisme i Esports ha publicat fa cosa
d’un mes. En Jaume Martínez, el conseller, fa un comunicat anunciant que ha
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atorgat diverses subvencions des de la borsa de places turístiques, tema que jo
sempre he comentat a la regidora. Aquesta exposició diu “la profesió d’aquests
projectes és una bona notícia, una mostra de l’aposta de la conselleria per la
diversificació dels producte i per seguir invertint en la millora de zones
turístiques i en el reposicionament de distincions de poders competitius. En
aquest sentit el conseller ha indicat que amb l’aprovació d’aquest projecte es
mostra també l’interés del govern per donar suport als ajuntaments i municipis
turístics”. Tot això està molt bé, el que passa que diu també qui té les
subvencions: hi ha Santanyi 297 mil, Son Servera 334 mil, Montuïri 324, Santa
Margalida 330, Calvia 453, Fornalutx 115, Marratxí 840, Maria de la Salut 74
mil, Muro 837 mil, Selva 285 mil, Felanitx 399 mil, Capdepera 491 mil, Ses
Salines 133 mil,... Com veis Alcúdia no hi és. I posa “el consorci de places
finançarà el 80% de cada un d’aquests projectes destinant així l’import màxim
de la convocatòria que ascendeix a 3,6 milions d’euros. Igualment queda
conformada una borsa de reserva amb els projectes presentats pels
ajuntaments de Campanet, Escorca, Sóller, Estellencs, Sant Joan, Bunyola,
Porreres i Inca”. No esteim ni als municipis de reserva. No sé com he de definir
això.
Josefina Linares contesta que nosaltres no estam d’acord, estic pensant el
mateix que tú. Ara estam esperant la resposta de que no ens donen la
subvenció i nosaltres posarem un recurs.
Pere Malodra aferma que està molt sorprès. Fina, se suposa que tenim un
accés més o menys senzill o fàcil a la Conselleria. Les coses no haurien de
funcionar així, jo crec, haurien de funcionar amb projectes, i haurien de
funcionar com han de funcionar. Però el que és indignant per noltros, i quan dic
noltros dic els que asseim aquí, tots, i per tots és indignant, és que per part del
govern es tractin d’aquesta manera. Jo em sent sincerament maltractat com a
ciutadà d’Alcúdia. Mira amb sa Depuradora ha estat un escàndol. Estic
totalment d’acord amb l’equip de govern i el que ha expressat abans la batlessa
i és que mira, tenguent un problema tan greu com el que tenim d’alguna
manera l’hem de solucionar. Si la manera de solucionar és que l’Ajuntament
avanci –si pot- els doblers, endavant, nosaltres estarem d’acord. Estam d’acord
amb l’exposició que ha realitzat Miquel Llompart. No ens pareix bé però
estarem d’acord, perquè d’alguna manera ajudam a l’equip de govern a
solucionar un problema que noltros tenim però que és seu el govern. Però per
una altra banda veig que ens ignoren totalment. És a dir, dins Mallorca, Alcúdia
pel govern no existeix. No és l’únic que hem perdut. Recordareu que hem
perdut altres subvencions però és que aquesta és de jutjat de guàrdia. Un dels
municipis turístics més d’avantguarda de Mallorca es queda sense subvenció
per equipaments turístics. Que, a més a més, era ben necessària aquesta
oficina de turisme a la qual havíem donat suport l’Agrupació Hotelera, i a la qual
havien de donar suport les agrupacions i associacions turístiques, i ens hem
quedat a fora fins i tot de la borsa de reserva, essent això la vergonya més
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grossa. No és que hagin dit bé, si després sobren doblers seran per voltros, ni
això.
Josefina Linares argumenta que la indignació és compartida i per això l’equip
de govern farà un recurs. No estam ni en reserva essent el municipi turístic que
som i a més vam tenir el suport de l’Agrupació Hotelera i de l’Associació de
Restauració.
Pere Malondra exposa que li agradaria saber l’opinió del conseller que va venir
a Alcúdia no fa gaire i amb ell anareu a veure la ubicació, m’agradaria saber
que vos va dir. Va venir fa tres o quatre mesos a veure la ubicació del projecte,
què vos va dir? Què vos diu? Em plantejo quan vosaltres deis què ha passat?
Què vos diu ell? Supòs que ens mantindreu informats. Torn a denunciar la
nostra indignació i sincerament no entenc el tractament del govern cap a
l’Ajuntament d’Alcúdia. Vaig a una altra banda que també té a veure amb una
subvenció, que ja he comentat a altres plens i és la del carril bici, que també
era a través del consorci de borsa de places turístiques. El carril bici era a canvi
del pla estratègic.
Seguidament Josefina Linares intervé manifestant que aquesta subvenció fa sis
o set anys que està així, no ve d’ara. Ara tenim un problema amb un
ajuntament que no vol anticipar els doblers i ara estam pendents d’aquest
ajuntament (Muro) que digui la seva. Santa Margalida i noltros ja hem dit que
anam cap endavant però hem d’estar d’acord els tres municipis i ara han de fer
una reunió a la conselleria amb aquest ajuntament i a partir d’aquí ja vos podré
dir coses.
Pere Malondra demana que si no es posen d’acord amb aquest altra municipi si
ja no es fa el projecte.
Josefina Linares contesta que si no estan d’acord els tres municipis ens ho
retirarien, així com les tres agrupacions hoteleres.
Pere Malondra demana que si no es fa, tampoc ens ho compensaran amb res.
Josefina Linares argumenta que no ho saben per ara. Realment pensam que
aquest Ajuntament canviarà d’opinió però estam a l’espera d’ells.
Coloma Terrasa comenta que és un projecte global i que si falla un dels
membres no es pot realitzar i perdrem aquesta aportació. Vàrem tenir una
reunió els tres batles amb els tècnics dels nostres municipis així com
interventors i secretaris la setmana passada. Però hi ha un poc de discrepància
en la forma que vol la borsa d’allotjaments definir el finançament d’aquest
projecte. Sembla esser que el batle de Muro té certs dubtes sobre el sistema
d’aportació de la part econòmica i esteim amb això. Té el compromís de
contestar en breu però seria una llàstima perdre aquesta aportació.
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Pere Malondra comenta que seria una llàstima molt gran perquè no és la
primera que es perd. Jo vos deman que poseu en marxa la vostra maquinària
política, per a dir-ho d’alguna manera, perquè el que no pot ser és que un
Ajuntament o un batle paralitzi un projecte d’aquest tipus pel simple fet dels
terminis de finançament.
Coloma Terrasa argumenta que no li pot posar una pistola al pit.
Pere Malondra comenta que ell no ha parlat de violència sinó que ha parlat de
maquinària política.
Coloma Terrasa comenta que espera que vagi bé i que aquí necessitam anar
tots tres junts. Si falla una peça el projecte no es farà.
Pere Malondra demana que intentin convèncer a la peça que falta, i Coloma
Terrasa li contesta que “estamos en ello”, hi he dedicat molts esforços i molt de
temps. Pere Malondra reclama i prega que l’equip de govern de l’Ajuntament
d’Alcúdia parli amb el conseller de Turisme i que al pròxim plenari em
comenteu què vos diu de la discriminació d’Alcúdia, ja que no està en les
vostres mans concedir la subvenció, sinó en les seves. Com jo no tenc accés al
conseller m’agradaria que voltros li demanasseu una explicació clara i
contundent i que l’expliqueu al pròxim ple.
Pere Malondra comenta que també duia altres temes avui però que serà
complicat plantejar-los ja que avui no hi ha la regidora a la qual afecten. Però hi
ha dues cosetes. Una és que a la darrera reunió que es va fer del Patronat de
la Fundació Torrens ens comentaren que el president s’havia reunit amb la
batlessa i l’equip de govern i membres de la fundació i decidiren que els
membres de l’Ajuntament que formen part de Fundació sortirien de la Fundació
per tal de conservar l’autonomia d’aquesta Fundació. El que succeeix és que
d’això fa dos mesos i no ha passat res. No sé amb certesa quin és el
procediment.
Coloma Terrasa comenta que el procediment va ser posar en coneixement
quina és la situació o relació actual de l’Ajuntament amb la Fundació Torrens,
es va posar en coneixement del president o gestor de la Fundació quina és la
normativa actual respecte de les administracions que sustenten organismes
externs a l’Ajuntament. La normativa diu que si està sustentada majoritàriament
per l’Ajuntament com a principal donadora de fons econòmics és l’Ajuntament
el qui ha d’assumir aquesta gestió i incorporar-la a la seva comptabilitat. En
aquests moments la Fundació Torrens es troba en una situació especial. Així
que exposam la necessitat de regular-ho. Sols hi ha dues fórmules i són els
membres de la junta rectora de la Fundació els que hauran de decidir un poc
cap a on vol anar la Fundació.
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Pere Malondra comenta que per a que la Fundació comenci a funcionar per
ella tota sola necessita que l’Ajuntament surti de la Fundació.
Coloma Terrasa comenta que és una decisió que ha de pendre la junta
rectora. També comenta als membres de la junta rectora que parlin amb el
secretari per veure com s’ha de fer i quines passes s’han de donar i que és lo
més coherent.
Pere Malondra expressa que una de les coses que va manifestar a la batlessa
al darrer plenari és la convocatòria del Consell Escolar Municipal, que toca
convocar-se a principi de curs.
Coloma Terrassa diu que ho tenen pendent i que ho pensen convocar.
Pere Malondra argumenta que fa dues legislatures enrere, el darrer any de la
legislatura, van iniciar els membres del llavors govern municipal l’obra de teatre
l’Adoració dels Reis, que a més a més els diners recaptats es donaven a una
associació que es decidia entre tots, i clar no ens queda gaire temps per
assatjar –com sabem els que ja ho hem fet altres vegades, per saber si es
pensa realitzar i per a que surti digne. No sé si hi ha la intenció de deixar-ho
anar o no. Jo crec que a la gent li agradava molt. Que els polítics de diferents
partits siguem capaços de pujar a un escenari i de fer una obra de teatre i
recaptar doblers per a donar a una associació cultural o de benestar social no
crec que tingui cap connotació negativa, ans el contrari. El prec és veure si es
pensa posar en marxa.
Coloma Terrassa exposa que en parlaran i ho acabaran de decidir.
Pere Malondra exposa la sorpresa pel fet que encara no està decidit, ja que
pensava que li dirien que ja estava tot pensat, però bé, no vos torbeu molt que
ja no queda temps. El prec és que es faci, que no es perdi aquesta tradició,
perquè a més aquesta obra de teatre fa trenta o quaranta anys es feia cada any
al municipi d’Alcúdia amb persones rellevants del món de la cultura, i es feia
cada any a la plaça dels toros, que al desembre o gener devia ser gustós. Però
ara que tenim un equipament en condicions per a fer obres de teatre com
l’Auditori, crec que recuperam una tradició, collaboram amb associacions i feim
fer dues rialles a la gent que també està bé.
Coloma Terrasa demana si hi ha algú del públic que vol intervenir sobre algun
punt de l’ordre del dia.
Una ciutadana pren la paraula i demana sobre el punt nº 8 de l’ordre del dia
manifestant que li hagués agradat que la batlessa digués alguna cosa, ja que
m’extranya que vostè que viu al port no digui res. Sabent l’olor que fa cada
vegada que ve aquest vaixell, que a més a més es rompen les bales el moment
que la grua les agafa i les posa a sobre el camió. I no hi ha qui aguanti aquella
olor. La gent del moll estam tot l’estiu sense poder dormir perquè qui ha un
vaixell que fa renou. Quan resulta que aconseguim que se’n vagi resulta que en
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tenim un altra que fa olor i du el fems. Què passa amb la gent del port
d’Alcúdia, no tenim dret com els altres? Aquest Ajuntament quan vingué la
“Regata Conde de Barcelona” el que va fer va ser dur-se’n el vaixell enfora
perquè aquella gent no sentís aquell renou. Els altres no tenim el mateix dret
d’estar sense renou? M’agradaria que la senyora batlessa em digués què
pensa del fems, perquè el camió des d’aquí a son Reus és molt més enfora que
si hagués anat a Palma. Res més.
Coloma Terrasa contesta que la única queixa que tenen és la seva. Si tenim
més queixes les posarem en coneixement d’Autoritat Portuària que és qui
gestiona aquesta àrea de port comercial. Olors, jo visc al port d’Alcúdia i o tenc
el nas tapat o no sé que passa però li puc garantir que no he sentit cap olor.
Per altra banda també li diré que l’Ajuntament no se’n du cap vaixell enmig de
la mar, perquè l’Ajuntament no té absolutament cap competència, ja que
correspon a Autoritat Portuària de les Illes Balears. La nostra responsabilitat
quan hi ha hagut renous ha estat traslladar i demanar que donin solucions, però
l’Ajuntament no se’n du cap vaixell enmig de la mar. Si ha cap queixa de fems
nosaltres no dubtarem en traslladar-la a l’empresa que en aquests moments té
la contracta sobre el moll de l’arribada de residus. No me consta que hi hagi
cap queixa ni una i sols ho sabem nosaltres que som els polítics que venen
vaixells a descarregar fems. El 80% dels ciutadans ningú s’ha en temut si
entren o no entren. És cert que nosaltres compartíem que vinguessin per
Palma a un moment que nosaltres desconeixíem què vendria i com vendria. Jo
li puc garantir que vostè fa una enquesta als ciutadans d’aquest municipi i un
80% no sabrà si ve cap vaixell perquè no hi ha molèstia, ni cap registrada,
llevat de la seva i la del partit socialista.
La ciutadana argumenta que encara no ha fet cap queixa a l’Ajuntament i que
durà les queixes per escrit amb signatura de molts ciutadans.

I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió,
essent les 12:40 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a
secretari, don fe.
Vist i plau
La Batlessa,

El Secretari Actal,

Coloma Terrasa Ventayol

Bartomeu Amengual Barceló
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