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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
23 DE GENER DE 2017
NÚM: 1
DATA: 23/01/2017
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
COMENÇA: 20:05 h.
ACABA: 20:30h.
Lloc: Sala de sessions

Assistents:

Batle:

Antonio Mir Llabrés

Tinents de Batle :

Pere J. Malondra Sánchez
Joana Mª Bennasar Serra
Bàrbara Rebassa Bisbal
Joaquin Cantalapiedra Aloy
Joan Gaspar Vallori Guayta

Regidors:

Domingo Bonnin Daniel
Catalina Àngels Juan Pericàs
Catalina Moll Isern
Aguas Santas Lobo Benítez
Coloma Terrasa Ventayol
Josefina Linares Capó
Bartomeu Caldés Quetglas
Laura Serra Martín
Tomàs Adrover Albertí
Maria del Carme Garcia Cerdà
Noelia Broncano Hernández

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Joan Seguí Serra
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A Alcúdia, el dia 23 de gener de dos mil desset quan són les 20:05 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament,
sota la presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora
Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari Sr. Joan Segui Serra, que dóna fe de
l’acte. Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució
vàlida del Ple, el Sr. Batle declara oberta la sessió.
Ordre del dia:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
2. Examen i aprovació proposta d’acord per a l’adhesió de
l’Ajuntament d’Alcúdia per a que l’Aeroport de Son Sant Joan porti
el nom de “RAMON LLULL”.
3. Moció que presenta el Grup Municipal el Pi proposta per les Illes
Balears, en relació a l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de
Turisme relativa a la comercialització d’estades Turístiques.
4. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Alcúdia per a la
sol·licitud de redacció d’una nova Llei autonòmica de Protecció
Animal per tal de regular la protecció integral dels animals.
5. 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 acta sessió anterior.
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a
l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 21
de desembre de 2016.
Passat a votació i no havent-hi formulat cap observació, s’aprova per
unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta sotmesa a consideració.
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2. Examen i aprovació proposta d’acord per a l’adhesió de l’Ajuntament
d’Alcúdia per a que l’Aeroport de Son Sant Joan porti el nom de
“RAMON LLULL”.
Es presenta proposta de Batlia de data 11 de gener de 2017, la qual diu:
“Atès que la figura de Ramon Llull és universal per molts motius:
• Escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle
XIII, conegut per la seva extensa obra escrita, redactada en català,
occità, llatí i àrab. És el creador de la prosa literària en llengua catalana i
el primer escriptor europeu que empra una llengua romànica popular per
tractar temes fins aleshores reservats al llatí com els coneixements
filosòfics, teològics i místics. Dins aquesta voluntat divulgativa escriu
novel·la moral i llibres de divulgació científica i tècnica.
• La seva estratègia per millorar els resultats dels mètodes tradicionals
d'evangelització basats en l'autoritat dels textos sagrats, el portà a
difondre el seu pensament mitjançant l'escriptura, l'ensenyament, la
disputa amb autoritats teològiques, la petició a papes i reis o la fundació
de centres de formació missionera. Per assolir els seus propòsits dedicà
gran part de la seva vida a viatjar, per difondre el seu missatge i posar-lo
a prova a les principals universitats europees del moment (París,
• Llull creà un sistema filosòfic que denominà l'Ars, que integrava en un tot
coherent la religió, la filosofia, la ciència, la moral i l'ordre social, a partir
d'un sistema de verificacions mecàniques comprensibles i transmissibles
que havien de demostrar la superioritat del cristianisme i facilitar així la
conversió dels practicants d'altres religions. La complexitat del programa
lul·lià és una de les causes de la seva ingent producció escrita i de
l'enciclopedisme del seu abast, atès que el seu sistema havia de ser
verificable en qualsevol àmbit del coneixement humà i havia de poder
ser comunicat en graus distints de complexitat expressiva i de llengua,
d'acord amb les característiques del destinatari.
• D'aquesta extensa producció literària es conserven 240 obres, d'entre
les quals, literàriament, es poden destacar el Llibre de contemplació en
Déu, el Llibre de l'orde de cavalleria, el Romanç d'Evast e Blaquerna, el
Llibre de Santa Maria, el Llibre de meravelles, lo Desconhort, l'Arbre de
ciència, l'Arbre de filosofia d'amor, el Cant de Ramon o el Llibre de les
bèsties.
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• El llegat de Ramon Llull va ser un corrent filosòfic i religiós de partidaris
denominat lul·lisme, que estimularen la seva exaltació fins a la llegenda.
Llull també va tenir adversaris, especialment entre els dominics, que
crearen un corrent antilul·lià, els quals, a més d'atacar-lo pel contingut de
la seva obra, li atribuïren posicions heterodoxes a partir de textos
falsament lul·lians sobre l'alquímia o la càbala. Aquesta confrontació ha
distorsionat la percepció popular de la seva personalitat real i ha afectat
negativament el seu procés de canonització. Actualment és,
eclesiàsticament, servent de Déu, encara que popularment sigui
considerat i titulat com a beat.
• En el cas d’Alcúdia les lluites entre franciscans i dominics envers la
figura de Ramon Llull es decanta clarament en favor dels
franciscans i Ramon Llull per la presència del Convent de Jesús
dins els murs de la ciutat d’Alcúdia des del segle XVI fins al segle
XIX. Un bon exemple de la consideració local envers la figura de
Ramon Llull és un dels caparrots de l’Estol del Rei En Jaume.

Així, durant la vida de Ramon Llull Mallorca ocupava un espai central dins les
comunicacions mediterrànies i mundials, així com ara l’aeroport de Mallorca
ocupa un espai central dins l’espai turístic i de comunicacions dins l’Europa del
segle XXI.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Que l’Ajuntament d’Alcúdia s’adhereixi a la iniciativa del Consell
de Mallorca per tal d’incloure la figura de Ramon Llull en la nomenclatura de
l’aeroport de Sont Sant Joan de Palma.
SEGON.-

Notificar aquest acord al Ministeri de Foment.”

INTERVENCIONS:
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, atorga la paraula a la regidora Joana
Maria Bennasar.
La senyora Joana Maria Bennasar manifesta que proposam al ple de
l’Ajuntament d’Alcúdia l’adheriment a la iniciativa del Consell de Mallorca per tal
d’incloure la figura de Ramon Llull a la nomenclatura de l’aeroport de Son Sant
Joan de Palma. Durant la vida de Ramon Llull Mallorca ocupava un espai
central dins les comunicacions mediterrànies i mundials, així com ara l’aeroport
de Mallorca ocupa un espai central dins l’espai turístic i de comunicacions dins
l’Europa del segle XXI. Hi ha preguntes?
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El senyor batle atorga la paraula a la regidora Coloma Terrasa.
La senyora Coloma Terrasa exposa que el seu grup veu que no hi ha cap motiu
per oposar-se a aquesta proposta. Creiem que la figura de Ramon Llull és prou
significativa, però veiem que és una proposta d’acord de batlia, i a nosaltres
ens hagués agradat més que fos una declaració institucional on hi hi formassin
part tots els grups, si és possible, evidentment. Això simplement és aquest
suggeriment que li volíem fer.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que li pareix correcte la intervenció de la
senyora Terrasa, i si vos pareix, llevat que hi hagi alguna opinió en contra,
enlloc de ser proposta de batlia ho faríem com a declaració institucional que, de
fet, un acord de ple per unanimitat també ho és però, “bueno”, podem canviar la
proposta i establir-ho com a declaració institucional, si no hi ha cap
inconvenient per ningú.
L’infraescrit, senyor Joan Seguí, secretari de la corporació municipal demana al
batle si el que vol és que la redacció final es canvii i enlloc de proposta de batlia
es redacti de forma que es tracti d’una proposta presentada per tots els grups
municipals, sempre i quant tots els grups municipals hi estiguin d’acord.
El senyor batle exposa que si no hi ha inconvenient per part de cap grup
municipal sí.
La senyora Coloma Terrasa dona les gràcies al batle pel canvi.

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.
3. Moció que presenta el Grup Municipal el Pi proposta per les Illes
Balears, en relació a l’avantprojecte modificació Llei 8/2012 de
Turisme relativa a la comercialització d’estades Turístiques.
El portaveu del Grup Municipal del Pi-proposta per les Illes presenta Moció de
data 12 de gener de 2017, la qual diu:
“Vist que el Govern de les Illes Balears es troba tramitant un avantprojecte de
modificació de la Llei 8/2012 de Turisme relativa a la comercialització d’estades
turístiques. Vist que analitzat aquest avantprojecte es constata el següent:
1. L'abast de l'avantprojecte
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D'acord amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 2/2016 de l'Impost
sobre Estàncies Turístiques el deure legal del Govern era elaborar una llei
sobre els habitatges objecte de comercialització turística que no estaven
prevists a la Llei 8/2012. Atès que la Llei 8/2012 preveia les estades turístiques
a habitatges unifamiliars i aparellats; el mandat legal és fer una norma pel
habitatges plurifamiliars.
L'avantprojecte presentat incompleix aquest mandat legal ja que procedeix a fer
una regulació de tots els habitatges on es facin estades turístiques. Empitjorant
clarament el règim jurídic aplicable als habitatges unifamiliars o aparellats.
L'avantprojecte regula tots els habitatges mesclant dues realitats diferents la
dels plurifamiliars que fins ara gairebé no existien turísticament amb els
unifamiliars i aparellats que fa molts d'anys que existeixen, que tenen un règim
jurídic aplicable, una realitat econòmica i turística diferent i moltes places
donades d'alta. No només mescla dues coses que haurien de tenir una
regulació diferent sinó que a més mescla aquestes dues realitats amb l'oferta
hotelera ja que les places d'intercanvi exigibles per donar d'alta places
d'estades turístiques a habitatges provenen bàsicament d'aquesta oferta
hotelera.
Per tant, l'abast de l'avantprojecte no només no és el que marca la Llei 2/2016
sinó que a més suposa un totum revolutum de tres realitats turístiques diferents
i que haurien de tenir un tractament i una regulació diferenciada. Podent estar
d'acord amb l'establiment de l'obligació de l'intercanvi de places, aquest
intercanvi s'hauria de fer fent aflorar les places turístiques existents que fan
estades turístiques en habitatges plurifamiliars i no a través de mesclar
artificialment realitats diferents.
Partir de les places hoteleres i no de la realitat existent és confondre la situació.
Negar la realitat que existeixen una places no regularitzades és negar
l'evidència. Fer una regulació sense fer aflorar aquestes places és equivocat i
en absolut genera una nova saturació ja que les places existeixen i es troben
en el mercat.
A més a més, resulta que es deixa fora de la llei la regulació de l'intercanvi
d'habitatges amb finalitats turístiques. Una pràctica que es troba en plena
extensió i que des d'un punt de vista turístic i de convivència genera els
mateixos efectes que la comercialització d'estades turístiques.

2, L'avantprojecte suposa una prohibició, almanco temporal, de noves
estades turístiques en habitatges tant unifamiliars com plurifamiliars.
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L'avantprojecte parteix de la base que per donar d'alta una estada turística a un
habitatge sigui aquest unifamiliar, aparellat, entremitgeres o plurifamiliar
l'habitatge ha d'estar situat en una zona declarada apta pel Consell respectiu o
per l'Ajuntament de Palma (art. 50.3).
El procediment per a la declaració d'una zona com a apta ve regulat a l'art. 75. I
requereix acord del Ple de la corresponent corporació, tràmit d'informació
pública, informes d'altres administracions i declaració ambiental. Per tant,
perquè una zona sigui declarada apta farà falta: a) Que hi hagi una voluntat
política majoritària a l'efecte; b) Que es realitzi una tramitació que en cap cas
serà inferior a uns sis mesos.
A la pràctica, per tant, si s'aprova l'avantprojecte enlloc d'una regulació perquè
es pugui fer el lloguer turístic en plurifamiliars, que era el mandat de la Llei
2/2016 el que tendrem és una prohibició temporal de realitzar noves estades
turístiques a habitatges tant unifamiliars com a plurifamiliars. Estam, a la
pràctica, davant una moratòria d'unifamiliars i una no resolució de les estades
en plurifamiliars. I s'ha de posar de manifest que les estades turístiques en
habitatges unifamiliars ha estat un gran dinamitzador de l'economia de molts de
municipis que fins ara havien quedat fora del turisme.

3. Establiment de requisits d'impossible compliment en la majoria dels
casos.
L'avantprojecte estableix que per poder fer una estada turística a un habitatge
aquest ha de tenir una antiguitat mínima de 10 anys. Podem estar d'acord amb
aquesta exigència. Ara bé, el que no és acceptable és l'establiment d'una sèrie
de requisits complementaris que acaben provocant que sigui pràcticament
impossible fer una estada turística a un habitatge.
Concretament l'art. 50.6 estableix que els habitatges han d'estar dotats de
comptadors individuals d'aigua donats d'alta amb l'empresa subministradora,
han de complir la normativa de sostenibilitat (certificació energètica) i
accessibilitat aplicable als habitatges. Concretament en el cas de la normativa
d'accessibilitat se suposa que es tracta de la vigent que lògicament està
pensada pels nous habitatges però no per habitatges amb més de 10 anys
d'antiguitat que en moltíssim de casos no tendran les amplades de
passadissos, els ascensors, les rampes... exigibles i, en conseqüència, seran
poquíssims els habitatges en condicions de poder-se acollir a un règim que
sembla general però que acaba essent pràcticament excepcional.

4. Previsions de molt dubtosa legalitat.
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L'avantprojecte fa impossible el dret del propietari a realitzar un arrendament de
temporada d'acord amb la normativa estatal civil. Atès que l'art. 50.14 estableix
que tota comercialització per dies o setmanes, en principi, és turística i, per
tant, una estada turística subjecte a la normativa turística, aleshores, fa
impossible l'arrendament per temporada. Atès que la Llei estatal 4/2013 remetia
a la normativa autonòmica turística els lloguers d'un habitatge comercialitzat o
promocionat per canals d'oferta turística, pot haver un conflicte competencial ja
que l'avantprojecte no regula què és la comercialització per canals d'oferta
turística sinó que considera estada turística tota comercialització feta per dies o
setmanes.
L'avantprojecte estableix que no es poden comercialitzar els habitatges que
tenguin obert un expedient d'infracció urbanística i els que estiguin en una
situació de fora d'ordenació. Aquesta previsió va contra la presumpció
d'innocència ja que tenir obert no vol dir que s'hagi imposat una sanció o s'hagi
ordenat la restitució de la legalitat urbanística pertorbada. Jurídicament no són
els habitatges que tenen obert un expedient d'infracció sinó les persones
(promotor, propietari, tècnic director, constructor). A més resulta
desproporcionat que qualsevol infracció (per exemple canviar dues ratjoles)
pugui tenir conseqüències tan greus. Seria molt més correcte que el requisit fos
que no es poden comercialitzar els habitatges el propietari o el promotor dels
quals hagi estat sancionat urbanísticament o s'hagi dictat una ordre de
restabliment de la legalitat urbanística per a la realització d'alguna de les obres
definides a l'art. 8.a del Decret 147/1997 (obres de nova planta o d'ampliació,
així com obres que afectin la distribució en un percentatge de la seva superfície
útil igual o superior al 60% de la superfície útil, així com els canvis d'ús). A més
la llei no pot obviar el supòsit de legalització, és a dir, s'obri expedient de
disciplina urbanística, les obres són legalitzables i es legalitzen... en aquest
cas, existeix expedient d'infracció urbanística però no tendria sentit que
l'habitatge en qüestió no pogués fer estada turística.

5. La declaració i delimitació de zones aptes. L'especialitat de Palma.
L'art. 75 de l'Avantprojecte regula la declaració i delimitació de les zones aptes
per realitzar la comercialització d'estades turístiques en habitatges. Establint
que correspon als consells insulars excepte en el cas de Palma.
Des d'un punt de vista urbanístic la competència del Consell es justifica per la
necessitat de preservar i salvaguardar una visió supramunicipal. La
competència urbanística és eminentment municipal. Des d'aquest punt de vista,
atès que en definitiva es tracta d'una zonificació és molt més adequat amb les
competències de les diverses institucions que siguin els ajuntaments els que
declarin i delimitin les zones aptes. En aquest sentit, convé recordar pels
serveis jurídics d’urbanisme del Consell de Mallorca en data 12-12-2011 en que
s’afirmava que “l’ús urbanístic d’un habitatge turístic de vacances continua
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essent un ús d’habitatge... alternen els usos residencial i turístic... el fet que
aquest ús urbanístic (habitatge) es comercialitzi als efectes turístics, no ho és
en l’enteniment que suposi una mutació de qualificació des del primer àmbit
sectorial... un habitatge unifamiliar que es converteixi en habitatge turístic de
vacances no experimenta cap canvi d’ús urbanístic que necessiti d’una llicència
municipal de canvi d’ús... continua essent un habitatge unifamiliar .... els
serveis turístics mínims són activitats que es durien a terme d’igual manera per
l’usuari d’un habitatge”. És evident que d’acord amb aquestes consideracions
una zonificació a aquests efectes en cap cas es pot considerar com estructural
o global sinó en tot cas pormenoritzada o detallada i, en conseqüència, estam
davant una competència clarament municipal i no autonòmica (Consell Insular).
L'establiment de l'excepció de Palma per fer aquesta declaració i delimitació de
zones aptes no té cap lògica urbanística. En tot cas, en coherència amb l'art 53
de la Llei 2/2014 d'Ordenació i Ús del Sòl com a mínim els municipis de més de
10.000 habitants haurien de ser els competents per a la declaració i delimitació
de les zones aptes.

6. El règim transitori és inexistent.
Les previsions de l'avantprojecte, en tot cas, han d'anar acompanyades d'un
règim transitori com a mínim en relació a:
Habitatges plurifamiliars que estan donats d'alta turísticament a través de
l'antiga figura de les vivendes turístiques vacacionals. Probablement són
numèricament poc significatius però s'ha d'aclarir, com a mínim, si estan
subjectes a la temporalitat de 5 anys que s'estableix per comercialitzar estades
turístiques a plurifamiliars.
Habitatges unifamiliars donats d'alta per realitzar estades turístiques, oferta
legals, se suposa que no es troben subjectes als nous requisits i al nou règim
establert, però sempre seria positiu aclarir-ho. La dicció de l'art 50 de
l'avantprojecte genera confusió ja que regula "els requisits per a la
comercialització", i no els requisits per donar d'alta un habitatge com a estada
turística.

En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia que
adopti el següents:
ACORDS

Primer. Aprovar aquesta Moció com al·legacions de l’Ajuntament d’Alcúdia en
relació a l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 8/2012 de Turisme
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relativa a la comercialització d’estades turístiques. I, per tant, remetre aquesta
Moció com a al·legacions a la Conselleria de Turisme.
Segon. Instar al Govern de les Illes Balears a que la regulació de les estades
turístiques que s’ha de fer d’acord amb Disposició Addicional Segona de la Llei
2/2016 de l'Impost sobre Estàncies Turístiques tengui com a eixos bàsics:
a) Una regulació específica per a les estades turístiques en habitatges
plurifamiliars, no incloent en aquesta regulació a les estades turístiques
en habitatges unifamiliars.
b) Que, en cas que les estades turístiques en unifamiliars i en plurifamiliars
hagin d’estar subjectes a l’intercanvi de places, ho estiguin a partir d’una
borsa de places específica i no a partir de les places hoteleres.
c) Que l’establiment de les zones aptes per realitzar estades turístiques
plurifamiliars sigui una decisió municipal a adoptar prèvia la tramitació
d’un procediment senzill i ràpid.
d) Que existeixi un règim transitori que estableixi en claretat que les
estades turístiques en unifamiliar o els habitatges turístics vacacionals
que es troben d’alta a la Conselleria de Turisme no es troben afectats
per la nova normativa i no tendrán la necessitat de adquirir plaçes
turístiques
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula al senyor Domingo Bonnin.
El senyor Domingo Bonnin exposa que llegiré només els acords que proposam,
ja que la moció és un poquet llarga i tots els grups han llegit i l’han tinguda amb
temps prou per examinar-la i els acords que proposam serien: primer, aprovar
aquesta Moció com al·legacions de l’Ajuntament d’Alcúdia en relació a
l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 8/2012 de Turisme relativa a la
comercialització d’estades turístiques. I, per tant, remetre aquesta Moció com a
al·legacions a la Conselleria de Turisme. Segon, instar al Govern de les Illes
Balears a que la regulació de les estades turístiques que s’ha de fer d’acord
amb Disposició Addicional Segona de la Llei 2/2016 de l'Impost sobre
Estàncies Turístiques tengui com a eixos bàsics els següents: a) Una regulació
específica per a les estades turístiques en habitatges plurifamiliars, no incloent
en aquesta regulació a les estades turístiques en habitatges unifamiliars. b)
Que, en cas que les estades turístiques en unifamiliars i en plurifamiliars hagin
d’estar subjectes a l’intercanvi de places, ho estiguin a partir d’una borsa de
places específica i no a partir de les places hoteleres. c) Que l’establiment de
les zones aptes per realitzar estades turístiques plurifamiliars sigui una decisió
municipal a adoptar prèvia la tramitació d’un procediment senzill i ràpid. d) Que
existeixi un règim transitori que estableixi en claretat que les estades turístiques
en unifamiliar o els habitatges turístics vacacionals que es troben d’alta a la
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Conselleria de Turisme no es troben afectats per la nova normativa i no tendrán
la necessitat de adquirir plaçes turístiques.
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions al respecte.
El senyor Tomàs Adrover manifesta que Gent per Alcúdia votarà en contra de
la moció per dos motius molt clars. El primer motiu és que Mes per Mallorca,
que és el partit que dona suport al Govern de les Illes Balears i el seu
vicepresident, Biel Barceló. Noltros duiem dins el programa electoral a les
eleccions de l’any 2015 un punt que feia referència a la llei, o a la modificació
de la llei d’estades o lloguers turístics. I segon, que també crec que és
important, és un projecte de llei que va acabar el seu període d’al·legacions dia
17 de gener, ara ha de continuar el tràmit parlamentari, ha de passar pel
Govern Balear, supòs que hi haurà moltíssimes modificacions, i per aquests
dos motius jo votaré en contra d’aquest punt que vosaltres duis a ple. Moltes
gràcies.
El senyor batle, Antoni Mir, agraeix la intervenció al senyor Adrover i demana si
hi ha més intervencions i dona la paraula a la senyora Terrasa.
La senyora Coloma Terrasa exposa que el seu grup votarà a favor de la moció,
ja que veiem que aquesta moció és molt raonable, i a més a més, veiem que el
que està en debat avui per avui no satisfà a cap col·lectiu, ni a nivell particular
als ciutadans ni a cap associació i tampoc als hotelers. És a dir, és un
avantprojecte que no té consens. Per tant, a partir d’aquí veiem que és
necessari que l’Ajuntament d’Alcúdia presenti al·legacions i que es clarifiquin
tota una sèrie d’aspectes. Com per exemple que es depositi el tema del lloguer
vacacional en unifamiliars es depositi dins la Comunitat de Propietaris. El fet de
que en aquests moments no és té en compte que hi ha molts d’habitatges
unifamiliars que ja tenen llicència i que també entren dins el paquet i per tant
això generaria una moratòria que paralitzaria l’economia d’aquestes illes i del
nostre poble. Hi ha molta gent que viu dels lloguers vacacionals. Per tant creim
molt raonable que es presentin aquestes al·legacions i donarem suport a
aquesta moció.
El senyor batle demana si hi ha més intervencions.

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 16 vots a favor (6 Pi + 4 PSOE + 4 PP +1 Unió per Alcúdia + 1
Guanyem Alcúdia) i un vot en contra (1 Gent per Alcúdia) acorden aprovar la
Moció abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
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4. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Alcúdia per a la
sol·licitud de redacció d’una nova Llei autonòmica de Protecció
Animal per tal de regular la protecció integral dels animals.

Es presenta Moció del Grup Municipal Guanyem Alcúdia rectificada de data 23
de gener de 2017, la qual diu:
“ Alcúdia és una municipi sensible envers els animals i el tracte que han de
rebre. Els espectacles on el maltractament animal és present, com a les curses
de bous, ens omple de vergonya i d’indignació; en tant que és manifestament
contrari a la tendència evolutiva que estan demostrant la resta de països
civilitzats del món.
És una voluntat manifesta d’aquest Ajuntament fomentar els valors del respecte
a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves
vessants, l’educació basada en el respecte, la convivència i representativitat en
la societat, i que aquests espectacles no estan en consonància amb els
esmentats valors i contribueixen a fomentar una educació contraria al respecte
a la vida en totes les seves formes i expressions, fomentant la cosificació dels
animals.

Afortunadament de cada vegada hi ha més sensibilitat per aquest tema i a les
societats desenvolupades, on els animals ja no són tan necessaris per servir a
l’home com a eina de treball, els animals són considerats més com a companys
als qui cal respectar
Més de 100 municipis de l’Estat, i 34 de Balears ( Costitx, Esporles,
Puigpunyent, Consell, Artà, Sencelles, Santa Maria del Camí, Algaida,
Capdepera, Lloseta, Porreres , Manacor, Campanet, Sant Joan , Deià ,Ariany ,
Mancor de la Vall , Son Servera , Palma , Valldemossa, Alaró, Búger , Marratxí
,Llucmajor, Maria de la Salut, Bunyola, Banyalbufar, Calvià, Llubí, Binissalem
Santanyí , Sant Antoni de portmany, Soller, Sa Pobla ) ja s’han declarat
municipis amics dels animals i municipi antitaurí. Així com en el reconeixement
dels animals com a organismes dotats de sensibilitat psíquica, a més de física.
El

Consell

de

Mallorca

també

s’ha

declarat

institució

antitaurina.

Cal recordar que estan prohibides les curses de braus a: Argentina, Canadà,
Cuba, Dinamarca, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Nova Zelanda i el Regne
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Unit
Per això, presentam les següents
PROPOSTES D’ACORD
Primer.- L’Ajuntament d’alcúdia es declara
respectuós amb els seus drets.

municipi amic dels animals i

Segon.- L’Ajuntament d’Alcúdia aprova que esdevingui municipi contrari al
maltracte cap als animals. S´exclou d'aquest punt els animals a fires sempre i
quan no siguin objectes d´ agressions o qualque cosa similar.
Tercer.- L’Ajuntament d’Alcúdia evitarà els espectacles amb caps de bestiar, ja
sigui en places permanents o portàtils o fora d'aquests recintes o en vies
públiques, que incloguin maltracte o la mort de l'animal en públic.
Quart.- L’Ajuntament d´Alcúdia sol·licita al Parlament de les Illes Balears la
redacció d’una nova Llei autonòmica de Protecció Animal per tal de regular la
protecció integral dels animals tant domèstics com salvatges i que prohibeixi el
maltracte animal en totes les seves formes.
Cinquè.- L’Ajuntament d´Alcúdia es compromet a fer arribar aquesta moció al
Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, al Consell de
Mallorca, a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i a les entitats que
treballen pel benestar animal de les Illes Balears i a modificar les ordenances
que corresponguin.
Sisè.- L’Ajuntament d´Alcúdia insta al Govern de l’Estat espanyol a abolir totes
les ajudes públiques al sector de la tauromàquia i l’eliminació de la declaració
del Bé d’Interès cultural o Bé d’Interès Turístic a tots els “espectacles" on es
maltractin animals, així com l'aprovació de mesures legislatives, administratives
i educatives de protecció de la infància concordes als pronunciaments del
Comitè dels Drets del Nen de Nacions Unides que insta allunyar als menors
d'edat de la “violència de la tauromàquia”.
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que “con carácter previo, te voy a hablar en
castellano Noelia para que tú me entiendas mejor, ya que tu presentas la
moción. He leído por la prensa, de forma sorprendente he leído por la prensa,
que se te había presionado. Yo creo que este Ayuntamiento, todos los que
estamos aquí respetamos la libertad de expresión, la libertad de hacer. No
acceptamos ni vamos a acceptar nadie, creo que tú tampoco, ninguna presión
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ni coacción, ni insultos, ni ningún tipo de violencia. Por tanto cuando, según la
prensa, tengo aquí todos los recortes dicen que se te ha presionado por parte
del Ayuntamiento, me gustaría que me dijeras públicamente quién te ha
presionado para ver si vamos a tomar medidas para contra quién te ha
presionado. ¿Quién te ha presionado?”
La senyora Noelia Broncano exposa que “bueno, no és simplemente quién, es
que se han puesto unas trabas desde que intentamos presentar esta moción”.
El senyor batle, Antoni Mir diu que “¿presión? ¿Qué es la presión? ¿Te ha
dicho alguien del Ayuntamiento no la presentes, si la presentas va a pasar algo,
algun tipo de chantaje, de acusación o de algo? Dilo quién te lo ha hecho, si es
quién te lo ha hecho, más que nada para evitar presiones. Para que no vuelva
a ocurrir”.
La señora Noelia Broncano exposa que “estas alegaciones no son hechas
mías”.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que “no son hechas tuyas. Por tanto, en
principio, para clarificarlo, nadie te ha presionado porque tú has podido
presentar la moción”.
La señora Noelia Broncano diu que “en este mismo momento sí, estoy
presentando la moción, de hecho”.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que “por lo tanto lo que hace este
colectivo de Anima Naturalis asegurando que Noelia Broncano ha sido
presionada no es correcto, verdad? Pues, muchas gracias. Lo has aclarado y
así sabemos quién dice verdad, quien dice mentira, porque convienen siempre
aclararlo cuando hay dudas. Porqué parece que sí, parece que no, y ahora lo
has aclarado y te lo agradezco, porque es un acto de honradez reconocer que
como presiones no han existido. Muchas gracias. Ahora puedes defender la
moción si quieres”.
La senyora Noelia Broncano exposa que “las siguentes propuestas de acuerdo
són:” l’Ajuntament d’Alcúdia es declara municipi amic dels animals i respectuós
amb els seus drets. L’Ajuntament d’Alcúdia aprova que esdevingui municipi
contrari al maltracte cap als animals. S’exclou d'aquest punt els animals a fires
sempre i quan no siguin objectes d’agressions o qualque cosa similar.
L’Ajuntament d’Alcúdia evitarà els espectacles amb caps de bestiar, ja sigui en
places permanents o portàtils o fora d'aquests recintes o en vies públiques, que
incloguin maltracte o la mort de l'animal, en públic. L’Ajuntament d’Alcúdia
sol·licita al Parlament de les Illes Balears la redacció d’una nova Llei
autonòmica de Protecció Animal per tal de regular la protecció integral dels
animals, tant domèstics com salvatges, i que prohibeixi el maltracte animal en
totes les seves formes. L’Ajuntament d’Alcúdia es compromet a fer arribar
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aquesta moció al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears,
al Consell de Mallorca, a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i a
les entitats que treballen pel benestar animal de les Illes Balears i a modificar
les ordenances que corresponguin. L’Ajuntament d’Alcúdia insta al Govern de
l’Estat espanyol a abolir totes les ajudes públiques al sector de la tauromàquia i
l’eliminació de la declaració del Bé d’Interès Cultural o Bé d’Interès Turístic a
tots els espectacles on es maltractin animals, així com l'aprovació de mesures
legislatives, administratives i educatives de protecció de la infància concordes
als pronunciaments del Comitè dels Drets del Nen de Nacions Unides que insta
allunyar als menors d'edat de la violència de la tauromàquia. “Creo que esta
moción está bastante bién explicada y si alguien quiere decir algo o opinar o
cualquier duda...”
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció.
La senyora Carme García exposa que en primer lloc Unió per Alcúdia recolzarà
la moció que presenta na Noelia. A jo m’agradaria, en vista del gran públic que
hi ha hagut, que siguem tots capaços d’entendre que sí que és vera que és una
moció que pot crear divisió entre ciutadans, amics, veïnats,... però pens que, si
m’ho permeteu, hauria de ser com un partit del Barça-Madrid. Hi ha gent que li
agrada el Barça, hi ha gent que li agrada el Madrid, podem veure un partit, ens
podem dir de tot o ho podem contemplar, però després anam a ca nostra sense
insults, i sense res de tot això. Jo d’entrada vos diré que a nivell personal, jo els
animals, per res del món els faria mal. Però a mi personalment, no dic a Unió
per Alcúdia, a mi personalment no m’agraden. Mai he tingut un ca, mai he
tingut un moix, mai he tingut un “pajarito”. Però considero que són éssers vius, i
que no podem anar fent mal les persones humanes als altres. I molt manco per
noltros divertir-mos. Sí és vera que hem de matar animals per poder subsistir,
però d’això a passar gust de veure-los torturar consider que no. I Unió per
Alcúdia votarà a favor de la moció presentada.
El senyor batle manifesta que no és que jo tingui cap ànim d’entrar en polèmica
ni molt “menos” però respect evidentment l’opinió, però el que passa és que
m’hagués agradat que la legislatura passada que tu estaves al govern, a la
plica posava que obligàveu als “taurinos” a fer dues “corrides de toros”, que
quan governaves m’hagués agradat que el mateix sentiment que tens ara el
tinguessis després, a pesar que tothom té dret a canviar d’opinió.
[S’escolta un rebombori d’aplaudiments i xiulos dins la Sala]
El senyor batle, demana per favor silenci, i exposa que pensau que el mateix
dret tinc jo que té na Carme i que qualsevol. Jo demanaria un poc de
prudència, que tots ens poguem respectar i fent renou evidentment no ens
entendrem. Per tant, només era un aclariment perquè senzillament trobava que
la mateixa idea devia ser llavors que ara, però tampoc li don més importància.
Vol dir res més Carme?
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La senyora Carme García exposa que li agradaria contestar al senyor batle.
Evidentment teníem un acord de govern i evidentment tu saps que quan un no
governa amb majoria absoluta has de fer moltes coses que pot ser no són
totalment del teu “agrado” o de les teves idees. Si bé ho aplicaré a moltes
coses que durant l’oposició vosaltres ens demanàveu i que ara fa un any i pico
que governau i tampoc ho heu fet. Aleshores tú saps que quan un governa pot
fer o no fer moltes de coses i també ho aplicaríem ara. Hi ha moltes de coses
que vosaltres ens presentàveu la moció, com per exemple era la Llei de
Memòria Històrica, que ens vàreu demanar una sèrie de vegades que llevàssim
de l’indret d’Alcúdia una sèrie de coses. Fa un any i mig que governau i jo no
he vist encara llevar res a Alcúdia, per exemple. És un exemple. Però bé,
respect també, evidentment, la teva opinió.
El senyor batle, Antoni Mir exposa que de totes formes t’aclariré que nosaltres
no hem acabat la legislatura. Ens queden dos anys i mig i a lo millor quatre
més, ves a saber. Per tant, no passis pena, tenim temps de fer-ho tot. El que
passa és que hem d’anar en bones. Senzillament era això, que estranyava que
quan un és a un lloc digui blanc i quan és a l’altre digui negre. De totes formes
ho respect i res més. Per tant, podem passar a votació si no hi ha res més. Ah
perdó, senyora Terrasa, té la paraula.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que vol demanar una intervenció. Em
refereixo a la moció que ha presentat la senyora Broncano. Hi ha tota una
exposicó de motius que ha obviat. No sé perquè ho ha obviat. Jo crec que hi ha
molt de públic i que l’hagués poguda llegir l’exposició de motius, donat el cas
de l’interès que manifesta aquesta moció. Per tant, el que veiem aquí a
l’exposició de motius és que és una exposició de motius molt àmplia, que no
delimita, i que ens du a pensar que tal vegada, si s’aprovàs aquesta moció,
hauríem de prohibir moltes coses més de les que du intrínseca aquesta moció,
com per exemple les matances a Alcúdia. Les matances és un espectacle
familiar, públic, on es mata un animal en públic al davant, no és per diversió
però sí és una tradició. Per tant, a partir d’aquí, me basaré en les propostes que
ha presentat i dir per exemple que l’Ajuntament d’Alcúdia es declari amic dels
animals i respectuós amb els seus drets. Jo crec que la gran majoria dels
ciutadans d’Alcúdia són amics dels animals i són respectuosos amb els seus
drets. En el segon punt vosté ens diu que s’ha d’aprovar Alcúdia esdevingui
municipi contrari al maltractament animal. Nosaltres estam totalment a favor del
respecte als animals, però el concepte de maltracte que vosté té no és el
mateix que pugui tenir el Partit Popular en aquest cas, i jo li parl en nom del
Partit Popular. Quin és el sentit de maltracte que vostés tenen, “pues” tenen un
concepte de tortura, de violència, que no coincideix amb el nostre, sobretot
amb el tema de la tauromàquia. Noltros tenim una visió de violència. Vostés
tenen una visió de violència. I nosaltres defensam que la tauromàquia és un art.
Forma part de la nostra cultura i de la nostra tradició. Li he de dir també, que
des del segle XVII aquí a Alcúdia es fan corregudes de bous el dia de sant
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Jaume des del segle XVII. I li estic parlant d’una plaça que és la més antiga de
Mallorca, que es va inaugurar al segle XIX i que des de llavors ençà, el
consistori que hi havia en aquells moments i tots els que ens han precedit han
respectat la tradició. S’han celebrat les curses de bous el dia de sant Jaume i
per la Mare de Déu d’Agost, i qualque vegada per santa Anna, si hi havia
excedents. Per tant, això forma part, tant de la nostra tradició, com de les
nostres festes, com de la nostra cultura. I li he de dir que pel Partit Popular no
s’entendrien unes festes de sant Jaume sense els bous. No s’entendrien. Per
tant, nosaltres entenem que per tradició i per cultura noltros tenim una tradició
totalment diferent a la que vosté té i, per tant, no podem compartir aquesta
moció. També li he de dir que aquesta moció, realment el que du, de manera
encoberta, el que demana és que no hi hagi més toros a Alcúdia. I nosaltres no
volem acabar amb una tradició de quasi cinc cents anys. Per tant, nosaltres li
votarem que no a aquesta moció.
[es senten aplaudiments i rebombori dins la Sala entre el públic assistent]
El senyor batle, Antoni Mir, demana a la senyora Broncano si vol contestar o
passam a votar.
La senyora Noelia Broncano manifesta que “respetamos todas las opiniones
desde nuestro partido. Obviamente no tenemos las mismas visiones. Pero
respecto a lo que has dicho sobre las matanzas. No estamos hablando de
matanzas, ni de pesca, ni mucho menos de eso. No estamos hablando de eso.
Estamos hablando de los toros. Nos centramos en los toros, y dentro de los
toros estan las puyas y muchíssimas torturas que yo creo que no es necesaria.
No estamos diciendo que se quiten los toros. Estamos diciendo que se quite el
maltrato. Vale que sea un arte y todo lo que ustedes quieran pero la fiesta de
sant Jaume se podría celebrar de otra manera, conciertos,... hay muchíssimas
cosas culturales, no sé... simplemente respetamos todas las opiniones.
Gracias”.
[es senten aplaudiments i rebombori dins la Sala entre el públic assistent]
El senyor baltle dona la paraula a la senyora Terrasa.
La senyora Coloma Terrasa exposa que vol contestar i només li vol dir una
cosa. Si vostès volen una cosa, ho diguin, ho delimitin, i ho escriguin. NO ens
ho digui de paraula, perquè el que està escrit queda. Vostès no han delimitat
totes aquestes coses. I aprovar una cosa tan oberta ens podria conduir a tot
això que vostè me conta i ho diu oralment però no està escrit. Per tant, jo no
em vull arriscar a que s’aprovàs una moció en la qual a Alcúdia no hi pogués
haver matances. Acabaríem amb una tradició, igual que acabaríem amb la
tradició de sant Jaume, que és tan nostra i que els alcudiencs apreciam i
estimam. A més a més de les altres festes, que tot forma part de les festes
nostres patronals, també, a més a més, hi ha aquesta festa que per jo, com a
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alcudienca, i pel meu grup, creiem que és imprescindible que es mantinguin els
toros de sant Jaume i que la gent hi pugui anar tranquil·lament i voluntàriament.
Tranquil·lament i voluntàriament, perquè ningú hi va obligat als toros. Per tant,
a la gent que li agraden els toros pugui “disfrutar” d’aquesta festa, de la nostra
tradició i de la nostra cultura.
[es senten aplaudiments i rebumbori dins la Sala entre el públic assistent]
El senyor batle demana silenci i exposa que veig que els ànims estan calents,
posem-nos tots tranquils. Hem expressat l’opinió tothom que l’ha volguda
expressar. Crec que no és el moment de posar-se en les legalitats ni demés,
però si hi ha més preguntes o més intervencions... si no. Passarem a votar.
Crec que les postures han estat molt clares, molt respectables totes dues i en
conseqüència passarem a votar.

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 9 vots en contra (4 PP: Coloma Terrasa, Josefina Linares, Bartomeu
Caldés, Laura Serra; 4 El Pi: Antoni Mir, Joaquin Cantalapiedra, Domingo
Bonnin, Catalina Juan Pericàs; 1 PSOE: Joan Gaspar Vallori) + 6 vots a favor
(3 PSOE: Pere Malondra, Barbara Rebassa, Aguas Santas Lobo, 1 Guanyem:
Noelia Broncano, 1 Unió per Alcúdia: Maria del Carme Garcia, 1 Gent per
Alcúdia: Tomàs Adrover) i 2 abstèncions ( 2 El Pi: Joana Maria Bennasar,
Catalina Moll) acorden rebutjar la Moció abans descrita, amb els acords que hi
són proposats.
5. Propostes i Mocions d’urgència
No sen presenten.
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, el Sr. Batle dóna succint
compte dels decrets de Batlia resolts a la sessió extraordinària de data 23 de
gener de 2017 i que es corresponen a la relació des del núm. 1942/2016 de
data 02 de desembre de 2016 fins el núm. 2126/2016 de data 30 de desembre
de 2016.
La corporació se’n dóna per assabentada.
2. Precs i preguntes
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INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, atorga la paraula a la senyora García.
La senyora Carme García manifesta que vol fer només un prec. Si fos possible
ens agradaria que el PI, en aquest cas que governa, de rebot el Partit
Socialista.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que de rebot no, perquè ha guanyat. Tu
dius de rebot. El PI no governa de rebot, governa perquè ha guanyat, que quedi
clar.
La senyora Carme García manifesta que el senyor batle no li ha deixat acabar
la frase. De rebot no anava perquè havíeu guanyat. Anava a dir, si em deixa
acabar de xerrar, perdona. El PI, i de rebot el PSOE que governa amb voltros,
si fos possible que les cistelles de nadal hi hagués menció al manco als nostres
productes. Perquè ja que el PI va abanderat de primer lo nostro, lo nostro, lo
nostro, defensam lo nostro, lo nostro és lo millor,... rebre les cistelles de nadal
de l’Ajuntament i que hi hagi vint i pico de productes i que no hi hagi
absolutament ni un producte de la terra, la veritat és que no és molt “entenible”.
Sí que és veritat que tu vas demanar disculpes per lo de sa sobrassada, súper
bé, i bé una errada o el que vulguis, però de vint i pico de productes... cap ni
un, amb el vi tan bo que tenim i totes les coses bones que hi ha de la terra. No
sé, és un prec.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que és un prec que, evidentment,
respectam i acceptam. El problema és que quant, almenys noltros i crec que
altres partits també, a lo millor tu no però els altres partits també, quan
demanes el preu de les cistelles vas a el més barat. El més barat i que sigui
digne però més barat. Si hi ha una cistella que val 40 euros i n’hi ha una altra
que val 30 lògicament crec que és la nostra obligació, a part de que volem que
siguin productes mallorquins i tot el que vulguis, si pot ésser compram la de
trenta i no la de quaranta. Per tant, si vols fer un poc de demagògia amb tot
això en podem fer, podem discutir tot el vespre. Però “vamos”, ho tindrem en
compte.
La senyora Carme García exposa que no vol fer cap demagògia. Les cistelles
es compren sempre més o manco damunt el mateix preu, però al manco
incloure-hi algun producte. Jo te puc fer una relació de vins i de torrons, perquè
jo tinc la relació dels que hem rebut, o dels que la gent ha rebut i els preus n’hi
havia que eren més o manco. I a lo millor, si en lloc de vint-i-pico de productes
n’hi ha divuit... i al manco el vi. Hi ha vi de la terra per dos euros. No sé, trobo
que, és un suggeriment.
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El senyor batle, Antoni Mir, exposa que si tu trobes que a un funcionari o a un
polític o al que sigui he de posar una botella de dos euros.... “ya te vale”! Val
més que no en facis.
La senyora Carme García diu que el que vàreu donar no era de més valor. El
que vàreu donar no era de molt més. Bé només hem demanat això, ja que feis
bandera de lo nostro, que al manco a les cistelles de nadal es notàs amb
alguna coseta.
El senyor batle exposa que es recull la teva “suggerència”. Més precs i
preguntes? Bé idò el ple ha acabat.

I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió,
essent les 20:30 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a
secretari, don fe.
Vist i plau
El batle,

El secretari,

Antonio Mir Llabrés

Joan Segui Serra
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