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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
21 DE GENER DE 2015
NÚM: 01
DATA: 21/01/2015
CARÀCTER: extraordinària
COMENÇA: 11:10 h.
ACABA: : 12:05 minuts
Lloc: Sala de sessions

Assistents:

Batlessa:

Coloma Terrasa Ventayol

Tinents de Batlessa :

Laura Serra Martín
Maria del Carme Garcia Cerdà
Àngela Amer Mir
Martí Ferrer Totxo
Josefina Linares Capó

Regidors:

Mateu Salort Bonafè
Juan Luis González Gomila
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 21 de gener de dos mil quinze quan són les 11:10 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió 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. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de
dia 16 d’octubre de 2014.
2. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple
de dia 27 d’octubre de 2014..
3. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple
de dia 24 de novembre de 2014.
4. Examen i aprovació de resolució d’allegacions i aprovació definitiva del
Pressupost General Municipal per a l’exercici 2015.
5. Examen i aprovació 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.
6. 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 16 d’octubre de 2014.
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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 16 d’octubre de 2014.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió i s’aprova
per unanimitat.
2. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de
l’Ajuntament Ple de dia 27 d’octubre 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
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a
l’acta de dia 27 d’octubre de 2014.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió i s’aprova
per unanimitat.
3. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de
l’Ajuntament Ple de dia 24 de novembre 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
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a
l’acta de dia 24 de novembre de 2014.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió i s’aprova
per unanimitat.
4. Examen i aprovació de resolució d’allegacions i aprovació definitiva
del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2015.
Es presenta la proposta de la primera Tinent de Batlessa delegada d’Hisenda
de data 12 de gener de 2015, la qual diu:
“Vistes les allegacions presentades pel grup municipal PSIB-PSOE (registres.
d’entrada núm. 10, 11 i 12, de 2 de gener de 2015) i per la Sra. Francesca
Cerdà Seguí (reg. d’entrada núm. 3, de 2 de gener de 2015), relatives a l’acord
d’aprovació inicial del Pressupost general d’aquesta corporació per a 2015,
adoptat a la passada sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de dia 9 de
desembre de 2014.
Vist l’informe emès per la Interventora municipal en data 8 de gener de 2015.
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En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del decret de batlia núm.
1.575/2014, de 14 de novembre, en concordança amb l’article 21.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, propòs al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
ACORDS
PRIMER.- Desestimar les allegacions presentades pel grup municipal PSIBPSOE i la Sra. Francesca Cerdà Seguí d’acord amb l’informe emès per la
Interventora municipal en data 8 de gener de 2015.
SEGON.- Aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament d’Alcúdia, per a
l’exercici 2015, i ordenar la seva publicació i remissió amb els termes prevists a
l’article 169.3 i 4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats juntament amb l’informe
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, la motiva.”
INTERVENCIONS:
La batlessa d’Alcúdia, Coloma Terrasa (PP), demana si hi ha algun comentari, i
dona la paraula al partit socialista.
Pere Malondra (PSOE) exposa que tenia l’esperança que alguna de les
allegacions fos acceptada, veig que no ha estat així. I he dit alguna perquè
alguna és de vital importància, i de fet és així, i ho hem comentat amb la
batlessa a algun ple. Tots els serveis i tots els esforços que es feien en temes
d’educació s’havien sempre conservat i respectat fos qui fos el govern que
governàs a qualsevol legislatura. I en aquest cas amb el servei psicopedagògic
a les escoles no s’ha fet. I ens sorprèn molt que es conservi un ajut a un
concurs de misses. Que es destinin doblers públics a aquests tipus de concurs
ens pareix un desbarat, i recordem que són 10 mil euros. I en canvi per cobrir
tot el contracte anual de 30 mil euros no s’accepti. Estam una mica sorpresos,
decepcionats, ja que sempre s’havien conservat els reforços que es feien des
de l’Ajuntament a les escoles en temes d’educació. I en aquest cas l’equip de
govern ha trobat que no era necessari i ha decidit, com a mínim, no seguir
donant aquest servei a partir del curs escolar que vé, ja que només ho té
aprovat fins el juny. Per part nostra sols puc dir que esper que la legislatura que
ve no governi aquest equip de govern per poder recuperar aquest servei, ja que
esperam ser-hi a temps, ja que almenys està cobert fins el juny, i a partir del
mes de juny esperem que hi hagi un altre equip de govern i que es pugui
mantenir aquest servei.
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La regidora d’hisenda, Laura Serra (PP), exposa que en el cas de la subvenció
que atorgam al certamen de Miss Turismo nosaltres hi estam d’acord, ja que
noltros trobam que és una bona proposta per noltros, per dur-la, trobam que té
èxit. És una prioritat nostra política. Respecte a la psicòloga, el servei
psicopedagògic està dotat fins el mes de juny. En cap moment s’ha dit que es
lleva aquest servei, simplement no està dotat pressupostàriament. Estam
esperant ordres del Govern Balear, que ens digui si tenim una competència
duplicada, i en el cas de que així sigui ells decidiran el que hem de fer. I en el
cas de que no sigui una competència duplicada no tenim cap problema i al mes
de setembre tornarem a posar aquest servei.
Pere Malondra manifesta que li sorprenen les paraules de la regidora
d’hisenda. Si la intenció fos mantenir aquest servei el més lògic –i no pot ser
mai que la regidora d’hisenda no estigui d’acord amb jo-, és tenir la partida
dotada. En cas contrari, el que féis ara al dur avui l’aprovació definitiva del
pressupost, és dir que el pressuposts que aprovau avui no té molt sentit,
perquè d’alguna banda s’hauran de treure aquests trenta mil euros per a cubrir
tot l’any el servei. O sigui, vosaltres aprovau un pressupost on ja teniu quasi
previst fer un canvi de pressupost per a dotar aquesta partida pressupostària.
No té molt de sentit. Tal i com ho veig jo la intenció de mantenir el servei era
dotar la partida per a tot l’any. Jo si fos el batle no demanaria si el servei és
duplicat o no perquè sé cert que no ho és. Tots coneixem quin és el servei
psicopedagògic que atorga el govern, que són unes hores per setmana a les
escoles, ni tan sols uns dies per setmana, sols unes hores. Tant és així que ja
fa moltes legislatures l’equip de govern del moment decidir que era un servei
massa important per a dedicar-li sols unes hores setmanals i per això decidí
posar un psicòleg a cada escola per a cobrir tot aquest servei. Si la intenció de
l’equip de govern és seguir donant aquest servei hauria d’haver previst i tenir
dotada la partida. Això cau pel seu propi pes. De totes maneres ho podeu
adornar de la manera que volgueu, com ha fet ara la regidora, però la realitat
és aquesta, que pareix que l’equip de govern no té la intenció de mantenir
aquest servei.
Laura Serra exposa que segons la normativa les competències les donam i no
les hauríem de donar en el tema aquest, ja que el govern ja dona aquest servei.
Nosaltres fins ara hem donat aquest servei i ho hem pressupostat fins el mes
de juny. Segons les normes, si canvien o no canvien, nosaltres farem una cosa
o farem l’altra. La partida està dotada. En qualsevol moment es pot fer una
modificació de crèdit i posar els trenta mil euros, com tu dius, quan ens donin
una ordre per la qual podem seguir donant aquest servei. No tinc res més a dir.
Pere Malondra diu que per part seva no molta cosa més. Dir que l’Ajuntament
respecte a competències impròpies en té d’altres, ja ho vaig dir l’altre dia que
no diré les altres perquè no se’ls ocorri llevar aquests serveis, i no entenc que
s’hagi centrat amb aquest servei de psicopedagogia que tenim a les escoles.
No ho acab d’entendre. A més a més, hi ha un decret-llei del Govern de les Illes
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Balears d’aquesta legislatura, signat per José Ramon Bauzá Díaz, el nº 160 de
18 de novembre de 2014, que el tenc aquí i és molt recent, que deixa la porta
oberta, i de forma claríssima, a que els Ajuntament mantinguin aquestes
competències impròpies sobretot en els casos en els quals ja havia donat
aquests serveis. Si no ho coneixeu és el número 160 de 22 de novembre de
2014. Ho explica claríssimament i són quatre fulles, és bo de llegir, a més a
més. Així que una de dues, o no estau informats de quin són els decret-llei, o
en realitat no teniu intenció de mantenir el servei. No ho acab d’entendre. El
decret-llei és aquí, de fa dos mesos, i la partida pressupostària no està dotada
per a complir tot l’any, o com a mínim per a començar el pròxim curs escolar.
Coloma Terrasa exposa que vol diferenciar el que és competència impròpia del
que és duplicitat. El que tenim en consulta és duplicitat. Si es dona la duplicitat
evidentment per llei no es pot donar el servei. Si no hi ha duplicitat amb un
informe favorable que acrediti que no hi ha duplicitat ja es dotarà
pressupostàriament amb la figura que és la modificació de crèdit, que coneixeu
tots.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 9 vots a favor (8 PP + 1 Sr. Mª del Carme Garcia Cerdà) i 4 vots en
contra (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 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.
Es presenta la proposta de la regidora delegada de comerç de data 16 de
gener de 2015, 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.
El municipi d’Alcúdia té declarat zona de gran afluència turística tot el seu
terme 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.
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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 exposa que es va debatre en Comissió Informativa i es decidí
dur avui a l’ordre del dia per acabar de concretar aquest tema. A la comissió
informativa ja es va exposar que no volíem perjudicar ni les grans empreses ni
tampoc el petit comerç, sinó facilitar el fet de que si ho volen fer puguin obrir
amb llibertat les superfícies de més de 300 metres. Això era la idea i el que es
va comentar i tractar, amb molta més informació que la inicial de fa uns mesos,
quan duguerem la proposta al ple, i la retiràrem perquè no veiem massa clara
la transcendència que podia tenir aquest fet. I ara ja hem vist el que ha passat.
Hi ha grans superfícies que han hagut de tancar els diumenges. Així creiem
que serà beneficiós pel poble que puguin tenir obert si ho desitgen i així
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ampliar-la a tot l’any. Per tant don la paraula a la regidora de comerç per si vol
donar una explicació.
Carme García, regidora de comerç, manifesta que el fet és el que ha comentat
la batlessa. Majoritàriament la gent estava d’acord amb que tot seguís com
estava fins el mes de desembre i per a poder seguir com estava al mes de
desembre que podien obrir els majors de 300 metres ho havíem de dur a ple, i
és el que avui duim a ple. Si avui queda aprovat totes les empreses de
qualsevol tipus de comerç que tinguin més de 300 metres, podran seguir obrint
així com havien fet aquests darrers anys.
Miquel Llompart (PI) exposa que el seu grup recolzarà aquest punt, però abans
ens agradaria donar una explicació respecte al sentit de vot. Primer trobam que
és injust als municipis haver de decidir això, si som zona de gran afluència
turística tot l’any o no, perquè consideram que el Govern Balear ha traslladat la
problemàtica de Marratxí o altres llocs a Alcúdia, o a altres indrets de la part
forana. Aquí no hi havia cap problemàtica, hi havia pau, tot funcionava bé, i fets
com aquests per part dels polítics suposen crear problemes allà on no n’hi
havia. Per altra banda, el nostre sentit de vot anirà aquí afirmativament,
independentment d’altres consideracions que podem fer, perquè després
d’haver-ho debatut i estudiat, i en aquest cas els tècnics de l’Ajuntament ens
han ajudat i els ho agraeixo, trobam que el recolzar-ho és deixar les coses així
com estaven que és com estaven quan hi havia aquesta pau al sector
comercial. Fer una altra cosa que no sigui aprovar aquest punt implicaria
causar perjudicis a un o altra bàndol rompent l’harmonia existent que hi ha
hagut fins ara. Noltros som uns defensors de que si una cosa funciona, no hi ha
problemes i hi ha harmonia ha de continuar així.
Al no haver-hi més comentaris la batlessa dona pas a la votació del punt.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 13 vots a favor (8 PP + 1 Sr. Mª del Carmen Garcia Cerdà + 4 El Pi) i 4
abstencions (4 PSOE), acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita,
amb els acords que hi són proposats.
6. Propostes i Mocions d’urgència.
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
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compte dels decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es
corresponen a la relació des del núm. 1757/2014, de data 18 de desembre de
2014, fins al núm. 1872/2014, de data 30 de desembre de 2014.
La corporació se’n dóna per assabentada.
2. Precs i preguntes
La batlessa Coloma Terrasa dona la paraula als precs i preguntes.
Miquel Llompart exposa que el seu grup ja aprovat el punt, però vol fer una
consideració sobre la reunió informativa que hi va haver amb els comerciants
respecte a la problemàtica dels horaris comercials. Deixant de banda la llei i el
punt que s’ha aprovat, sí voldríem parlar de com va anar el tema i de les
formes. Pel que nosaltres sabem hi va haver una reunió informativa amb els
comerciants, i això està bé, però la reunió informativa que es va enregistrar.
Baix el nostre punt de vista si es va enregistrar la reunió s’ha d’aixecar acta de
la reunió. La reunió es va enregistrar sense aixecar acta. Sí que és veritat, i
s’ha dit, que la gravadora era d’Alcúdia Ràdio. A Alcúdia Ràdio sempre es
poden fer unes declaracions posteriors a una reunió. Baix el nostre punt de
vista si hi ha una reunió amb un collectiu, s’enregistra la reunió, i després si no
s’aixeca acta d’aquesta reunió i no es signa l’acta on tothom hi està d’acord,
aleshores no estam fent les coses ben fetes. Enregistrar una reunió pública
sense aixecar acta, i fer votar uns comerciants versus els altres mirant si un pot
obrir o no pot obrir,... no estarem encenent focs allà on no n’hi ha? No estam
discutint el fons, sinó les formes. S’han deixat de banda les formes i s’ha creat
una alarma innecessària amb el mode de fer aquesta reunió. Fins i tot nosaltres
ens atreviríem a dir que s’ha fet incomplint la llei. Crec que segons la llei de
protecció de dades no es pot enregistrar una reunió sense consentiment, o que
s’aixequi acta que després la gent la signi.
Carme García argumenta que com va manifestar a la comissió informativa va
venir Alcúdia Ràdio i va enregistrar un tros de la reunió. I a un moment
determinat se’n va anar, com fan a qualsevol altra banda. En cap moment vaig
esser jo qui va dir que es votàs, sinó que van ser els comerciants que hi havia
allà, cansats de que es diguessin algunes coses, alguns van dir podem votar i
decidir. No vaig torbar que estàs malament, i no es va aixecar acta perquè van
donar el seu parer. De totes maneres l’acta no la podíem aixecar si no s’havia
enregistrat tot. A la Comissió Informativa això ja ho vaig dir. Va venir Alcúdia
Ràdio i va gravar un tros. A una part se’n va anar i només va quedar enregistrat
un tros. I és totalment a part del que havíem de votar o no. Jo els vaig escoltar.
Ells varen demanar que ho duguéssim a ple perquè havien canviat d’opinió un
parell respecte al que havien dit abans. I no es va aixecar acta perquè ni estava
tot enregistrat, ni allà hi havia ningú per aixecar acta, ni era la meva intenció fer
una acta allà. L’únic era informar, que ells demanassin el que volguessin, van
venir un parell de juristes, tothom hi va dir la seva, i els comerciants van ser els
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que van demanar a veure si es podia canviar el que s’havia dit. I res més, va
ser així de senzill.
Miquel Llompart exposa que de la forma com ho conta la regidora de comerç és
una altra versió. Ens trobam davant una realitat alternativa, perquè segons ens
han explicat a nosaltres tots els comerciants amb els quals hem parlat, i no
tenim perquè dubtar d’ells, no van ser els comerciants els que demanaren
votar. Se’ls hi va proposar una votació des de la taula i hi havia una gravadora
sobre la taula. No és que Alcúdia Ràdio vingués a prendre declaracions, sinó
que hi havia una gravadora sobre la taula.
Carme García exposa que així es fa sempre.
Miquel Llompart exposa que era una gravadora sobre la taula. No es pot
enregistrar sense el permís dels assistents i sense després aixecar una acta.
Jo no dic que no vingui Alcúdia Ràdio per informar, o que no prengui
declaracions a la gent, i que la gent pugui expressar la seva opinió. El que estic
dient és que gravar una reunió amb comerciants sense després aixecar acta,
sense avisar-los que els estan enregistrant,... Teniu en compte que estic
expressant una queixa que és la queixa que fan els comerciants. La canalitzen
a través de jo però és la queixa que fan els comerciants.
Carme García manifesta que a ella també li han fet arribar moltes queixes i no
tenen res a veure amb això. Els d’Alcúdia Ràdio varen venir perquè estaven
convidats, igual que hi estàveu voltros convidats, i els comerciants i tothom. Era
una reunió pública, no era res privat.
Miquel Llompart exposa que ara no parlam d’això. Si parlam d’una reunió
pública a la qual la gent vota i no s’aixeca una acta,...
Carme García argumenta que la reunió era per a conèixer l’opinió dels
comerciants sols. Tant te pica el que votassen, i que tornassin a rere el que
havien entrat aquí per registre dues persones? A més, està a fora l’opinió de la
gent, així que no ho entenc.
Miquel Llompart exposa que ho diu amb condescendència respecte a la
regidor, que a mi no me pica res. Si no fas les coses ben fetes és la nostra
obligació dir-t’ho. No mos pica res. Es va fer una reunió, no es va aixecar acta,
es va fer votar la gent, amb el que implica d’enfrontar els comerciants uns
versus els altres. Què votam? Que uns no puguin obrir i ho voten els altres
comerciants? Per què està l’Ajuntament? Qui governa aquí? Per això està
l’Ajuntament. Per descomptat que s’ha de fer una reunió informativa. Per
descomptat que s’ha de comptar amb l’opinió dels comerços. Opinió que ja la
teníem clara. Per descomptat que és correcte aquesta reunió. Però no és
correcte fer votar els comerciants uns versus els altres per veure qui pot obrir i
qui tancar. Hem d’assumir la nostra responsabilitat. Al final l’heu assumida.
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Carme García exposa que van ser els comerciants qui varen demanar votar. A
mi tant m’era, perquè jo la meva decisió ja l’havia presa des de feia molt temps,
perquè consider que pel poble d’Alcúdia el millor era seguir com estàvem, i no
haguéssim creat aquesta polèmica si no haguéssim anat inflant a la gent.
Miquel Llompart respon que aquí està, que la polèmica l’ha creada la regidora
amb aquesta reunió.
Carme García exposa que el seu grup estava dient que no i ara ha canviat el
vot, ja que a totes les comissions informatives no estàveu d’acord.
Miquel Llompart argumenta que no han votat cap vegada. Si parlam de les
comissions informatives, he de dir que la primera comissió informativa en la
qual es va dur a discussió aquest punt, la regidora Carme García no hi era i, a
més a més, no tenia idea d’aquesta llei. Era la primera comissió i es va retirar el
punt de l’ordre del dia del plenari perquè ningú estava informat i la regidora de
comerç ho duia a ple i no tenia ni idea. O sigui que hem de saber de que
xerram. Després de no tenir ni idea respecte a un punt que duia a ple i després
de ningunejar l’Associació de Comerciants dient que eren dues persones que
votaven quan hi ha un escrit... No sé a que ve aquesta intervenció teva.
Coloma Terrasa intervé per recordar que es troben a precs i preguntes.
Miquel Llompart manifesta que segons consta al seu grup no van ser els
comerciants els que varen demanar votar. La regidora diu que sí. Perdoni la
senyora García però el que vostè argumenta ho entrecomillaré, segons la
credibilitat que té, perquè no és el primer pic que deim les coses així com ens
convenen. Ens mantenim. Una reunió que estava bé, però tot el que va passar
a la reunió era innecessari. El que nosaltres mantenim, no és canviar el vot, no
hem canviat el vot en cap moment. El que hem intentat a les comissions
informatives ha estat assabentar-nos bé de com aniria el tema, assabentar-nos
del que implicava aquesta llei, ja que és una llei injusta. Una vegada hem tingut
tota la informació hem assumit la nostra responsabilitat, no ens hem abstesos.
No consent que vingui aquí a dir que hem canviat el vot perquè si algú aquí ha
assumit les seves responsabilitat som nosaltres aquí. No ens pica res, sinó que
assumim les nostres responsabilitats polítiques. I no fem reunions que al final el
que fan és encendre focs allà on no n’hi ha. Al cap i a la fi el fons d’aquesta
intervenció anava per aquí. Qui governa ha d’informar, ha d’escoltar i ha
d’assumir responsabilitats, i és el que des de l’oposició hem fet avui aquí
públicament. No encendre focs allà on no n’hi ha.
Carme García argumenta que la comissió informativa en la qual es va retirar jo
no hi era, perquè sí que m’havia informat i sí que ho havia mirat. No hi era jo a
la Comissió Informativa en la qual es va llevar el punt. Però bé, de totes
maneres la meva opinió des del principi, cada vegada que jo ho he intentat
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explicar ha estat a veure si volíem o no que els comerços seguissin obrint com
s’havia fet fins ara. No he canviat amb cap moment i l’opinió era aquesta. Si
varen demanar o no, jo hi era, Alcúdia Ràdio hi era, i es pot sentir tot com va
anar. Pots anar a escoltar la ràdio, així de senzill.
Miquel Llompart exposa que a la primera comissió que férem on es va posar
aquest punt sobre la taula, la informació que teníem era minsa. Vostè
argumenta que nosaltres hem canviat el sentit del vot perquè nosaltres
demanàrem retirar el punt d’aquella ordre del dia, i la batlessa amb sentit comú
ho va fer, i s’ha fet dues vegades, perquè ens mancava informació. Sí que és
veritat que nosaltres volíem que les coses continuessin així com estaven, ja
que era el més harmònic que hi havia hagut fins ara. Però la regidora ni hi era.
Ni la regidora ens va explicar en cap moment de què anava aquesta llei el dia
que ho retiràrem de l’orde del dia del plenari. És a dir, que el que està ben fet
és retirar-lo de l’ordre del día, i això no és un canvi de vot. No sabíem com
anava, no estàvem informats. És més, la regidora tampoc estava informada. De
fet fins a la darrera comissió informativa ningú ha estat ben informat. I les
comissions informatives són per això, per informar-se bé, perquè els tècnics
informin als polítics, com va ser el cas. No la regidora que no ho sabia. I
després assumir responsabilitats, que és el que hem fet.
La batlessa Coloma Terrasa dona el tema per tancat i demana si hi ha més
precs i preguntes.
Joan Gaspar Vallori (PSOE) exposa que a l’anterior ple es va comentar a veure
si l’Ajuntament havia reclamat el cèntim sanitari i vol saber si s’ha fet alguna
passa al respecte.
La batlessa Coloma Terrasa exposa que està demanat.
Joan Gaspar Vallori manifesta que els sorprèn un poc que han vist als perfils de
facebook i de l’àrea de normalització lingüística de l’Ajuntament, que tot i que
estan bé com a eines de mostrar el que es fa a cada àrea, però no per
convertir-los en perfils polítics, perquè el que estam veient és que s’estan
compartint notícies i fent comentaris amb elements polítics, de diferents partits
polítics. Aquí n’hi ha un. Un altra sobre l’avortament,...
Coloma Terrasa comenta al regidor Joan Gaspar que especifiqui si es refereix
a la web de l’Ajuntament.
Joan Gaspar declara que es tracta de la plana web de l’Ajuntament i del perfil
de facebook de l’Àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Hi ha comentaris amb continguts polítics i comentaris de partits polítics. Altra
comentari criticant la constitució, altra sobre la llei de l’avortament. Jo crec que
tots aquests perfils i la plana web no són per això.
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Coloma Terrasa exposa que està totalment d’acord. Demanarem que es revisi
aquesta pàgina i que si hi ha algun aspecte que considerem que hi ha
posicionaments polítics, com vostè bé ens aporta, ho suprimirem. Un
Ajuntament és l’Ajuntament de tots, no de cap partit polític en concret, i amb
privacitat ordenarem que se retirin immediatament. Moltes gràcies per
l’aportació.
La batlessa atorga la paraula a Pere Malondra.
Pere Malondra, del grup socialista, comença la seva intervenció donant
l’enhorabona a tots els que participaren a l’obra de teatre l’Adoració dels Reis,
que no se’n va parlar al primer ple, i que ho solíem fer. M’han comentat que va
ser tot un èxit i agrair el detall i el record que van tenir els participants envers
mon pare en acabar l’obra. Crec que així és la forma correcta de començar la
meva intervenció. Després volia fer un prec i en aquest cas a la batlessa
concretament. La batlessa ens ha acusat, i a mi personalment, però també a
altres companys de l’oposició, que feim mítings polítics al plenari de
l’Ajuntament. Evidentment no hi estic d’acord, perquè un míting és un míting i el
que feim aquí es donar la nostra opinió en temes concrets o xerrant de política
a l’espai on toca xerrar de política que és el ple de l’Ajuntament. Em sorprèn
una mica que després la batlessa utilitzi actes institucionals, com per exemple
els molts d’anys del dia de sant Esteve, per realment fer un míting polític. Ja ho
du fent durant uns anys. De fet, ja ho he comentat altres vegades en aquest
ple. I, sincerament, ella és la batlessa, com bé sap, de tots els alcudiencs. Hi ha
uns espais, com a la ràdio i a molts altres espais, per fer mítings i autobombo
de la seva gestió durant aquesta legislatura. Trob que hi ha moments i actes
institucionals on no és el moment ni el lloc adequat per fer aquests discursos i
mítings polítics. Jo demanaria a la batlessa que es contingui un poc, sé que les
eleccions estan a prop, que hi ha una certa ànsia per a donar-se importància,
etcètera, etcètera, però hi ha espais adequats per això fora dels actes i espais
institucionals. Per una altra banda, i també una mica lligat a això, una cosa que
no vaig entendre i ho vaig veure amb un vídeo que m’enviaren per whattsapp,
que va ser la batlessa que el dia de l’obra de teatre de l’Adoració dels Reis, va
ser la batlessa qui va fer entrega dels doblers a Can Gazà, a Jaume
Santandreu. I clar, no era un projecte d’Ajuntament, perquè sinó el màxim
representant de l’Ajuntament és la batlessa i seria normal que fes l’entrega.
Però en aquest cas era la participació d’una sèrie de regidors d’aquest ple, que
no eren tots, no era res de l’Ajuntament sinó la collaboració d’aquests regidors,
i jo crec que eren els regidors que participaven a l’obra els que havien de fer
l’entrega. Normalment es fa o bé el regidor de més edat o bé el de menys, el
jove. Tal vegada hagués estat bé que en Mateu Salort, com a regidor de més
edat i que a més a més ha participat a totes les obres teatrals realitzades fins a
l’actualitat de l’Adoració dels Reis, fes entrega dels doblers. En realitat no era
una cosa de l’Ajuntament, sinó d’una sèrie de regidors que feien l’obra de
teatre. I el prec és això, que no es doni importància la batlessa quan no és el
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moment ni el lloc on s’ha de fer. No sé si hi ha res a contestar a això però no hi
ha molta més cosa.
Coloma Terrasa declara que contestarà molt breument començant per darere.
L’Ajuntament paga el director de l’obra teatral, cedeix l’espai que és l’Auditori
d’Alcúdia,... Jo simplement vaig pujar allà dalt, primer per recordar la iniciativa
que va tenir vostè, com també va dir Miquel Llompart. Sols per agrair la
iniciativa que va tenir Pere Malondra quan era regidor de Cultura, així com
disculpar la teva assistència per temes personals, això d’entrada. L’Ajuntament
participa de manera indirecta dins aquest muntatge, perquè vostè sap que això
té un cost. Després hi ha la part humana i personal dels regidors que volen
collaborar en l’obra de teatre per destinar la recaptació a una causa solidària.
Jo no hagués tingut cap problema en que qualsevol de vosaltres hagués fet
l’entrega, simplement em demanaren si ho volia fer en nom de tots els regidors
que havien participat i així ho vaig fer, encantada de representar a l’Ajuntament
i a tots vosaltres, per tal de felicitar-vos i donar-vos l’enhorabona. Pot ser no hi
eres i no vas saber el que vaig dir. No vaig parlar en cap moment per boca
meva sinó en nom de tots els regidors. Vaig fer l’entrega perquè així m’ho
demanaren i hi vaig anar. Si m’haguessin dit, mira ho entregarà en Miquel
Llompart, o en Mateu Salort, o n’Àngela Amer com a regidora de Cultura, no
hagués tingut cap problema. Vaig estar contenta també que m’ho demanassin
si volia fer l’entrega i no vaig posar cap objecció. Ho vaig fer sense cap ànim de
protagonisme, en absolut. Fins i tot, donant-los l’enhorabona a tots públicament
i personalment a cada un d’ells, per la bona tasca que feren, i a totes les
persones que hi collaboraren, des de la direcció, el muntatge, maquillatge,
vestuari, etc. Per tant si el senyor Malondra pensa que jo vaig tenir cap ànim de
protagonisme puc dir i asseverar que no, ans el contrari. Pot ser també a
vegades dins el debat ha sortit el comentari de dir-te “Pere, no facis mítings”,
però és fruit del debat polític. Jo entenc que aquí, a l’Ajuntament, nosaltres feim
política evidentment. La política és el dia a dia del poble. I supòs que tots el que
volem entec jo, amb les nostres diferents apreciacions, no és anar en contra fot
qui fot, sinó simplement intentar que la vida del poble sigui millor i que els
ciutadans tinguin els millors serveis. Aquesta és la pretensió. A vegades jo et
puc dir no facis mítings polítics, però sempre fruit del debat. Si t’has sentit
agreujat em sap greu i te deman disculpes, però en qualsevol cas és això. Per
altra banda els molts d’anys de l’Ajuntament. El concepte que jo tenc és poder
dir als ciutadans el que ha fet l’Ajuntament durant tot l’any. Jo crec que és un
bon espai i moment per a dir: senyors no estam aturats, sinó que feim feina per
tenir una millor qualitat de vida ciutadana. És el meu concepte. Si jo a finals
d’any he de donar els molts d’anys he de fer un poc de repàs del que ha estat
la gestió de l’Ajuntament durant l’any. Aquesta ha estat la meva dinàmica,
sense més ànim i sense cap pretensió. No ha estat ara perquè en breu hi haurà
eleccions, sinó que ha estat la meva dinàmica aquests darrers anys. No he
canviat pel fet que sigui any electoral o no. En qualsevol cas, no hi ha cap
ànsia, el dia a dia, el compromís amb el ciutadà, el compromís complir-lo al
màxim i després el ciutadà valorarà. Hi ha eleccions, d’acord, el ciutadà
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valorarà. Farà i estimarà el que trobi oportú. A partir d’aquí jo no sé que més he
de dir.
Pere Malondra argumenta que respecte al que s’ha de fer el dia de sant Esteve
tenen una concepció diferent. Si es fixa la batlessa jo no he comentat les
paraules que va dir el dia de l’entrega dels doblers, simplement, entendrà que
la gent que ha anat a assajar, que ha anat a fer feina, etcètera, etcètera,... jo
que ho veig des de fora i que no hi vaig poder assistir, i es veu que m’hagués
agradat molt assistir-hi, crec que el protagonisme havia de ser de la gent que
havia estat allà dalt a l’escenari. Fins i tot vaig pensar amb Mateu Salort perquè
és la persona més major i que ha participat en totes les edicions de l’obra. No
parlo de les paraules que va dir la batlessa el dia de l’obra.
Coloma Terrasa exposa que allà hi eren tots i que ella no tenia cap afany de
protagonisme en absolut, ans el contrari. Agrair-los l’excellent obra que
representaren, perquè crec que tots els ciutadans fruïren molt de l’obra, i per la
voluntat i el compromís d’anar a assajar cada dia, de fer una obra pel poble, i
de fer-nos passar una estona molt agradable. Aquesta és la veritat. I els torn a
felicitar des d’aquí.
Pere Malondra manifesta que un altra tema és envers el dia de la gala de
l’esport. La gala va estar molt bé. La veritat és que va estar molt ben
organitzada. El que succeeix és que notàrem a faltar la presència d’en Xisco
Serra, una persona que des de la primera gala que es va organitzar fins
enguany és el primer any que no hi participa. I més quan l’any 2014 ha estat
quan ha tingut el seu millor palmarès, el més important. Vaig tenir l’oportunitat
de parlar amb ell i la veritat és que ell tampoc s’ho explicava. M’agradaria, en
aquest cas per part del regidor d’Esports, el perquè en Xisco Serra no va ser
present a la gala.
Gaspar Vera (PP), regidor d’esports, comenta que primer ho explicarà com a
regidor. Com vostè sap no es convida a ningú mai personalment. Aquí s’obren
les subvencions, hi ha un període i uns terminis. Ell es veu que va presentar les
subvencions tard. Hi ha hagut gent que ha presentat les subvencions tard i que
després sí ha demanat participar. El que sempre hem fet nosaltres després del
primer any en el qual jo vaig ser regidor és no convidar personalment. El
perquè d’aquest fet és perquè sempre ens deixàvem algú, i per això rebíem
nosaltres. Ja fa estona que decidírem no convidar a ningú personalment.
Aquesta és la justificació. Na Cati bé sap que jo vaig fer el possible com a
regidor per a intentar passar la subvenció, o perquè es pogués acceptar. Et
vaig venir a veure, estava fora de termini, es va decidir que no. Jo aquí més no
puc fer. Hi ha hagut atletes que mai han estat subvencionats que hi eren a la
gala de l’esport. Si ho diu després per tot el que va sortir en premsa, ara et
contestaré com a persona. Crec que és massa fàcil. Si no et contest com a
regidor. Crec que és massa fàcil difamar i embrutar el nom de qualsevol
regidor. Rere un regidor hi ha una persona. Sense ni tan sols contrastar una
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notícia posar el cadafal de dois que s’arribaren a posar en aquell escrit a jo em
posà els pèls de punta. La batlessa bé sap el meu tarannà. Voltros amb tres
anys de regidoria ja hauríeu de saber que jo no som d’aquestes persones. No
és per a beneficiar-me a nivell personal, això no ho faria mai. Com a regidor he
renunciat a un munt de coses que podrien estar vinculades amb l’esport i no
quedaven clares si les podia fer o no. Jo promet que vaig ser el primer sorprès
d’això. Pel que respecta a Xisco Serra no s’ha convidat mai a ningú a nivell
personal. Quan s’han entregat les subvencions se li ha pogut dir recorda que la
gala és dia tal. Li podeu demanar a Joaquín Cantalapiedra que presenta
subvencions. No s’ha convidat mai a ningú a nivell personal. El perquè d’aquest
atac cap a la meva persona no ho entendré mai. Pot ser ho entendré com a
persona, però no com a regidor.
Pere Malondra exposa que no ha parlat de les subvencions en cap moment. El
tema de les subvencions és un tema molt diferent. Les subvencions hi ha unes
pliques, s’han de respectar, hi ha uns requisits, uns terminis de presentació, de
fet no ha sortit de la meva boca. Això és un tema molt tècnic i s’ha de resoldre
pel que és. Si es va presentar fora de termini com diu el regidor no tenc perquè
dubtar-ho. El que vaig notar a faltar era la seva presència a la gala de l’esport.
En aquest cas segons ell sempre s’avisava. O amb un whattsapp, o amb una
telefonada,... per la gala. Tot i això, m’estranya perquè ni tan sols es va
anomenar.
Gaspar Vera manifesta que si es revisa el discurs que està enregistrat a
Alcúdia Ràdio, jo vaig anomenar el físico-culturisme. No vaig anomenar
persona per persona. Però físico-culturisme només en tenim un i anava per ell.
Si ell no hi era a la gala demanau-ho a ell.
Pere Malondra diu que ell era present a la gala i no es va anomenar. No hi
havia cap diploma en reconeixement a la seva tasca esportiva.
Gaspar Vera exposa que són ells els que s’han d’inscriure per a que
l’Ajuntament els reconegui. Ell fora part de la gala de l’esport, fixau-vos si ha
estat reconegut, que ha tingut tres reconeixements en aquest Ajuntament, un al
Consolat de la Mar i una l Consell.
Pere Malondra argumenta que precisament el regidor ho ha dit tot. Ha tingut un
reconeixement anys anteriors en aquest Ajuntament, en aquesta sala de plens,
al Govern Balear per part del president, i en canvi no hi era i no se’l va
anomenar a la gala de l’esport. Jo crec que el regidor ha d’entendre que els
que érem presents a la gala no ho entenguéssim. No entenem que no
s’anomenàs Xisco Serra, nom i llinatges, pels seus títols conquerits durant l’any
2014, etcètera. Després veiem aquest article que va sortir al diari on
evidentment hi ha una part que tal volta se li dona una mica de bombo no
correcta, però algunes de les coses que posa allà són correctes i entendreu
que nosaltres demanem en aquest ple el perquè no es va anomenar a Xisco
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Serra a la gala de l’esport alcudienc, quan des de la primera gala que es va fer,
i ja anam per la sisena o setena, sempre havia format part, sempre havia
assistit i sempre se l’havia anomenat i havia tingut un diploma de
reconeixement per la tasca esportiva.
Gaspar Vera exposa que el diploma de reconeixement s’entrega als
subvencionats. I entendrà que no es fa l’entrega en metàllic dels doblers i per
aquest motiu se’ls entrega un diploma. El diploma va en relació a la subvenció.
També sabrà, ja que ha vingut a totes les edicions, que els que no tenen
diploma se’ls entrega una placa. El diploma va lligat a la subvenció. Si ell no hi
és, és perquè ell no hi va voler esser. I jo no vull traslladar la meva
responsabilitat a una altra persona. Però no es convida a ningú personalment,
precisament per això. Aquí va ser la única persona que jo, i ni tan sols vaig ser
jo, la única persona que avisàrem va ser a en Miquel, perquè sinó pot ser no
hagués vingut i era l’única opció que teníem que vingués. Es pot demanar a
tots els atletes d’Alcúdia que han estat reconeguts si se’ls ha avisat o no. Prou.
La batlessa Coloma Terrasa exposa que considera que el tema queda
contestat.
Gaspar Vera manifesta que si després les coses, i l’escrit del diari per a jo va
ser molt ofensiu, perquè ni tan sols s’ha aixecat el telèfon o s’ha demanat a mi
personalment res per a veure si tot el que es diu o part el que es diu sobre el
regidor d’esports és verídic. Si algun dia sortís un desmentit jo ho duria aquí i
vos ho llegiria, perquè no té ni cap ni peus el que es va dir. De fet si revisau
l’enregistrament d’Alcúdia Ràdio jo faig menció a aquest esport. I al diari es diu
que el regidor va dir que en Xisco Serra mai hagués merescut un
reconeixement perquè allò no era un esport. Fixa’t quines coses! Això és de
locos. Desprestigiar la gent és gratuït quan un té un altaveu. Ara imagina’t que
jo dic aquí qualsevol cosa de qualsevol present o de qualsevol no present, i
aixecam acta. Au i toca’t els collons! I tots contents! No es poden fer així les
coses. Si demanam que una persona ha de ser pulcre i mentre li toqui governar
ha de ser honrat, no hem d’embrutar el nom gratuïtament després. M’enteneu?
Pere Malondra argumenta que això ho ha d’explicar a la gent que va escriure
l’article. Jo en cap moment he parlat de l’article. En cap moment. De fet, ho ha
fet el regidor. Simplement he dit que jo era a la gala, que Xisco Serra sempre
havia format part de la gala amb la seva assistència i tenint un reconeixement. I
si no hi ha diploma perquè havien d’entregar el currículum de l’any esportiu,
com a mínim per part del regidor, que a més a més, és més que conegut el que
ha aconseguit Xisco Serra durant aquest any, el regidor ho sap ben bé, ja que a
més a més feien feina dins el mateix espai, sobta que no anomenàs Xisco
Serra guanyador de tal... a mí i a molta altra gent sortint de la gala ens va
sobtar molt. Obviant l’article del diari, que va sortir publicat després, i jo no tenc
el perquè donar-li suport o llevar-li suport, i jo no l’he anomenat en aquest ple.
A mi em va sorprendre molt que el regidor no anomenàs a Xisco Serra per la
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relació que en un principi té amb ell, per la feina plegats que fan junts, i que no
formàs part de la gala quan sempre havia format part. Però bé, segons la
batlessa pareix que ha quedat clar.
Coloma Terrasa manifesta que la pregunta ja està resposta i argumentada per
part del regidor i que ha quedat clara.
Pere Malondra exposa que el següent tema ho pot contestar qualsevol regidor
de l’equip de govern però en principi va dirigit a la regidora de cultura. Hem vist
que l’empresa Jab Solutions ha registrat o vol registrar el logotip dels 360 graus
de cultura. No ho acab d’entendre perquè. Que ningú ho registri està bé, però
que una empresa que contracta l’Ajuntament per organitzar un projecte propi
de l’Ajuntament registri aquest logotip, no ho sé, però crec que no ens fa cap
favor a nosaltres, ni a l’àrea de cultura. Una de dues. Si s’ha de seguir fent això
s’hauran de pagar els drets, sempre i quan els demani l’empresa propietària del
logotip, o haurem de canviar de logotip.
Àngela Amer (PP), regidora de cultura, respon que és la primera notícia que té
al respecte, i que ho investigarà i al pròxim ple li contestarà.
Pere Malondra diu que ho llegirà: “Información sobre la marca 360 grados de
cultura. Registro solicitado por la empresa JAB Solutions Entertaintment and
Consulting S.L. Con el número de expediente de la oficina española de
patentes i marcas M33626, etc...” Sincerament això em va recordar quan aquell
allot de joventuts del PP va registrar la marca Podemos per intentar treure
doblers. Ara, aquesta empresa que li hem donat un contracte i que li hem donat
feina resulta que ens registrarà el logotip, i després ens demanarà doblers per
a fer el nostre propi esdeveniment i poder utilitzar el logotip. Sincerament em
pareix kafkià i un poc surrealista, però... Demanaria alguna cosa, però veig que
la regidora no està assabentada, però li demanaria que posàs un poc de seny a
aquesta empresa.
Àngela Amer contesta que amb descalificacions, per favor no. Demanar un poc
de seny és una descalificació.
Pere Malondra respon que no ha descalificat a ningú. Ara que la regidora
demani un poc de seny a l’empresa sí. Això no és descalificar.
Àngela Amer argumenta que això vol dir suposar que no tenen seny i es
demana un poc de seny. Però bé és igual.
Pere Malondra demana a la regidora si li pareix que no és tenir seny registrar
un logotip d’un projecte que ha tirat endavant l’Ajuntament d’Alcúdia.
Àngela Amer demana si el senyor Malondra sap de qui és el logotip i si sap de
qui és el nom.
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Pere Malondra respon que el logotip no és de ningú i que el que vol l’empresa
és registrar-ho. Com en principi no era de ningú per això el registren. Però
pareix un poc kafkià.
Àngela Amer, respon que ho ha dit el senyor Malondra i que no en sabia res. I
que ho mirarà. D’acord? Jo no sé el que fan totes les empreses que a un
moment donat fan feina per l’Ajuntament. O vostè sí?
Pere Malondra comenta que no sap tot el que fan les empreses, però que és
curiós que nosaltres que no estan al govern sinó a l’oposició i que no tinguem
cap contacte amb aquesta empresa sapiguem això i ho tinguem aquí. I en
contra la regidora que fa feina amb aquesta empresa i li atorga contractes no
ho sàpiga...
Àngela Amer respon que dona feina a aquesta empresa així com a quaranta,
cinquanta, seixanta o setanta empreses més. I no cerc. Voltros supòs que això
ho cercau. No vos ha vingut per inspiració, vos ha arribat així o és que ho heu
cercat?
Pere Malondra exposa que ells des de l’oposició estan per saber què passa
amb tots els projectes i contractes que realitza l’Ajuntament d’Alcúdia amb les
empreses. Si hi ha alguna empresa amb la qual no estam d’acord que se li
atorguin contractes etcètera,... és clar, és fàcil això, sol caure amb molta
facilitat. Que nosaltres sapiguem això i no ho sàpiga la regidora a mi
m’estranya. Però bé, ho crec. No dic que no ho cregui, ho crec. Supòs que la
regidora s’assabentarà i ens dirà al proper plenari quina és la intenció de
registrar els 360 graus de cultura per part de l’empresa.
Àngela Amer respon que s’assabentarà al respecte.
Pere Malondra diu que han vist que dins el pressupost hi ha una partida de 10
mil euros per la Challenger, per la Volta Ciclista a Mallorca. Sabem o ens ha
arribat que enguany no passarà per Alcúdia.
Josefina Linares (PP) respon que es va preveure la Challenguer, però com hi
ha hagut problemes jurídics en relació a les subvencions nominatives de l’any
passat han decidit que passi per altres municipis.
Pere Malondra argumenta que evidentment aquests doblers no es destinaran a
la Challenguer, perquè si no passa per aquí no tindria sentit. Molt bé, idò en
aquest cas faria una proposta a la regidora d’hisenda, que ja teniu 10 mil euros
per a cobrir la partida de psicopedagogia de les escoles, així ja teniu una altra
part coberta.
Coloma Terrasa respon que ho tindran en compte.
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Pere Malondra exposa que més que un prec és una queixa el que vol
manifestar a continuació. Hem comptat els darrers dos mesos, des de la
primera setmana d’octubre fins a finals de desembre, 53 esments d’intervenció.
En dos mesos i una setmana 53 esments d’intervenció són molts esments. Jo
el que demanaria és que es miri un poc més quan es posen en marxa projectes
i pagaments. És a dir, els tinc aquí, són molts esments, entenc que no em
donareu una explicació de cada un d’ells perquè són moltíssims, però sí que
demanaria un poc de seny, i parar més esment en el que es fa. Un esment
d’intervenció es fa per alguna causa. Ho hem dit moltes vegades als plens.
Entenem que un esment d’intervenció es fa moltes vegades de forma inevitable
per l’agilitat del projecte que es vol tirar endavant. Però 53 esments
d’intervenció en dos mesos i una setmana són moltíssims esments. I això és un
prec que tingueu més cura en tots aquests esments i factures que es paguen.
Coloma Terrasa argumenta que l’esment d’intervenció és una figura legal, com
molt bé saps, i a vegades es necessari per a donar un millor servei als
ciutadans i un millor funcionament de l’administració municipal.
Pere Malondra respon que ho sap i ho entén però 53 són molts i que troba
aquesta quantitat exagerada, i és la nostra opinió.
Coloma Terrasa exposa que és una figura jurídica que contempla aquesta
possibilitat, i per tant anem a aprofitar-la si hem de donar millor servei als
ciutadans.
Pere Malondra manifesta a la batlessa que igualment que abans no havia parlat
de l’article esportiu, ara tampoc ha parlat de cap illegalitat. Simplement he
parlat d’una cosa concreta i real que és aquesta. I després hi ha una altra cosa,
més que res perquè ens ha estanyat. Ha passat altres vegades ja però ens ha
estranyat. Hem vist una factura, facturada per una empresa de construcció de
carpes, per carpa blanca desmuntable. I no entenc l’objecte d’una empresa de
construcció que facturi carpes a l’Ajuntament per valor de 5.481 euros. No sé si
algú em pot explicar això, perquè entenc que el més lògic és acudir a una
empresa que es dediqui a això, perquè sinó entenc que Voramar és un
intermediari, i un intermediari el que fa és guanyar-hi doblers, i això implica que
l’Ajuntament hi perd.
Coloma Terrasa insta a la regidora de comerç a contestar la pregunta.
Pere Malondra diu que als papers no posa de quina àrea és. Ah! sí ho posa, és
per la fira d’Alcúdia, perdonau.
Carme García exposa que si es demana a aquesta constructora tot el que pot
fer veuràs que pot vendre de tot relacionat, tant siguin carpes, com material de
construcció, coses de jardineria,... Són carpes de jardineria el que hem
comprat. Ho pots demanar i si no t’ho podem entregar. Evidentment ho pot fer i
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era totalment legal. Vàrem denamar altres pressuposts, en concret a una
ferreteria d’Alcúdia i ens va comunicar que no podia disposar d’aquestes
carpes. Puc assegurar que ho miràrem a diferents bandes. Pel que es respecte
a aquesta empresa, l’empresa té aquest objecte social, cosa per exemple que
no s’ha complit amb altres contractes fets amb altres empreses que no tenien
l’objecte social adequat pel que servien o facturaven a l’Ajuntament. Aquesta
empresa en concret té aquest objecte social i t’ho passaré.
Pere Malondra manifesta que és verídic que s’han realitzat altres compres.
Precisament a l’empresa JAB se li varen comprar desfibrilladors. Cosa que no
enteníem molt bé que una empresa d’espectacles, de venda d’espectacles,
vengués desfibrilladors. Ho ha recordat la regidora.
Carme García respon que també es compraren gimnàs que proporcionaven
personal de serveis socials.
Àngela Amer exposa que vol fer un prec al senyor Malondra. Ja que mira tant
les factures i que ho mires tant tot, i ja que també vos interessàreu pel preu i
per tot, veuràs que era l’oferta més econòmica. Gràcies. I que l’única empresa
de Mallorca autoritzada per a vendre’n, Oxidoc, havia tancat.
Pere Malondra respon que no havia fet cap pregunta, però que excuses en
trobarem. Ara li queda aclarit. Si l’objecte social de l’empresa Voramar, que
nosaltres al ser una empresa de construcció sols l’enteníem com a empresa de
construcció i no de venda de material de jardineria o de carpes, i per tant no
enteníem molt bé el motiu, ja està aclarit. Entenem que ha quedat contestada la
pregunta.

I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió,
essent les 12:05 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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