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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 22 DE 
MARÇ DE 2018 
 
NÚM: 3 
DATA: 22/03/2018 
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA  
COMENÇA: 20:10 h. 
ACABA: 21:50 h.    
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 

José Muñoz Pulido 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Interventora:   Caterina Crespí Serra 
 
Secretari:   Joan Segui Serra 
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A Alcúdia, el dia 22 de març de dos mil devuit quan són les 20:10 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 del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora Sra. Caterina 
Crespí Serra i per el 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 anterior. 

2. Examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2018. 

3. Examen i aprovació proposta d’acord pla estratègic de subvencions 2018. 

4. Examen i aprovació proposta d’acord desestimació recurs de reposició interposat en 
data 9.01.2017 per ADAENA 2009 SL, contra l’acord de Ple de l’Ajuntament adoptat el 
29.07.6 relatiu a l’aprovació provisional de la Modificació núm. 4 de les NNSS. 

5. Examen i aprovació proposta ratificació exposició motius relació llocs de treball. 

6. Examen i aprovació proposta d’acord modificació increment dedicació lloc de treball.   
Fundació Escola Municipal de Música d’Alcúdia. 

7. Examen i aprovació proposta bases reguladores de les Subvencions Municipals per al 
Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes en l’àmbit del conjunt Històric i immobles 
inclosos en el catàleg Municipal de la Ciutat d’Alcúdia de l’any 2018. 

8. Examen i aprovació proposta d’acord incoació expedient per a la proclamació del Sr. 
Bartomeu Català Barceló com a fill adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia. 

9. Examen i aprovació suport a la declaració institucional relatiu a la regularització del 
lloguer de vehicles Turisme amb conductor VTC. 

10. Examen i aprovació Moció que presenta els grups Municipals PSIB-PSOE i GENT 
PER ALCUDIA en defensa de la llibertat d’expressió i anul·lació de la condemna del 
raper Valtònyc. 

11. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal Popular sobre la defensa 
de la caça a Mallorca. 

12.  Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal del Pi-Proposta per les Illes 
per la garantia de la revalorització de les pensions i un tracte just als nostres 
pensionistes. 
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13. Examen i aprovació Moció que presenten els grups Municipals Gent per Alcúdia, El Pi-
Proposta per les Illes i PSIB-PSOE per l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia a la 
Campanya per un Bon Finançament per a les Illes Balears. 

14. Examen i aprovació Moció que presenten els grups Municipals Gent per Alcúdia, PSIB-
PSOE i el Pi proposta per les Illes per la igualtat Salarial. 

15. Propostes i Mocions d’urgència. 
 
 
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA COPORACIÓ 

1. Decrets de Batlia 

2. Precs i Preguntes 

Desenvolupament de la sessió 

1. Examen i aprovació acta sessió anterior. 

Vista i examinada l’acta de la sessió extraordinària de dia 12 de febrer de 2018, s’aprova per 

unanimitat. 

2. Examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2018. 
 

Es presenta proposta de Batlia de data 14 de març de 2018, la qual diu: 
 
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament d’Alcúdia i del 
Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 12.210,66 euros, i 
69,13 euros 
 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 14 de març de 2018. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament d’Alcúdia i del 
Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 12.210,66 euros, i 
69,13 euros  i , que s’adjunten com a annex. 

 
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent. 
 
Tercer.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient corresponent, prenent-se  nota per 
la Intervenció municipal i notificant-se als interessats.” 
  
 INTERVENCIONS: 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa la proposta. 
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VOTACIÓ 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat acorden 
aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats. 

3. Examen i aprovació proposta d’acord pla estratègic de subvencions 2018. 
 
Es presenta proposta de Batlia de data 14 de març de 2018, la qual diu: 
 

“PROPOSTA PEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al seu article vuitè regula els 
principis generals que han de regular l’atorgament de subvencions per part de les administracions 
públiques. 

 
Més concretament, al seu punt primer, l’esmentat article menciona que, amb caràcter previ, 

s’haurà de concretar l’establiment de subvencions en un pla estratègic, on s’assenyalin els objectius i 
efectes que es pretenen amb la seva aplicació. 

 
Mitjançant l’aprovació definitiva del pressupost general de 2018, en la seva publicació al BOIB 

núm. 22 de 17 de febrer de 2018, s’aprovaren les distintes quanties per a l’establiment de subvencions, 
tant nominatives com de concurrència competitiva. 

 

Per tot això i seguint els principis de publicitat i transparència, propòs a l’Ajuntament Ple 

l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Aprovar el següent Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament per a l’exercici de 

2018: 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2018 

 

PREÀMBUL 

 

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els 

Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu Pla Estratègic de Subvencions 

corresponent. 

 

Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que 

estableix que els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials que estiguin previstos en 

normes legals o reglamentàries tenen la consideració de plans estratègics de subvencions sempre que 

recullin el contingut previst en l’article 8.1 de la Llei 38/2003. 

 

En compliment del que disposa la Disposició final tercera de la Llei esmentada, el Govern ha 

aprovat el Reial Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en 
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vigor del mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i programes 

sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix. 

 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés 

de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la 

transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma 

directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional. 

 

En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les 

distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i 

coherència de les actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de 

solapament. 

 

Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de 

Subvencions - instrument d’organització de les polítiques públiques que té com a finalitat el foment 

d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública - amb caràcter previ 

al naixement de les subvencions. 

 

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat del qual figura tot 

seguit.  

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. 

L’establiment de subvencions per part d’aquest Ajuntament durant el període de 2018 s’ajustarà 

a allò que preveu aquest Pla. 

 

Article 2. 

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les 

consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les Ordenances 

que contenguin les bases reguladores de la seva concessió. 

 

Article 3. 

L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat 

pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores de la 

seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 

 

Article 4. 

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels 

potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el Pla no se 

porti a la pràctica en el seus propis termes. 
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CAPÍTOL II. BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS 

 

Article 5. 

L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de 

fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins 

públics atribuïts a la competència local. 

 

Article 6. 

L’Ajuntament estableix per a l’any 2018 els següents objectius estratègics: 

 

1.- Foment de la cultura: Música, cultura popular, manteniment i conservació del patrimoni 

marítim i cultural del municipi, foment de la llengua catalana. 

2.- Millorar la qualitat educativa. 

3.- Ajudar a les famílies per cobrir les despeses de material escolar i llibres de text. 

4.- Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu. 

5.- Acció social: Suport econòmic a persones necessitades, a famílies amb menors en situació de 

risc, associacionisme i participació ciutadana. 

6.- Foment del turisme: Programa TUO, inserció al món laboral de la joventut universitària i 

foment de la qualitat turística de les empreses del municipi d’Alcúdia. 

7.- Rehabilitació façanes: Rehabilitació de façanes en l’àmbit del conjunt històric i immobles 

inclosos en el catàleg municipal de la Ciutat d'Alcúdia. 

8.- Foment del comerç: Incentivar el desenvolupament econòmic local a través dels petits 

comerços. 

 

L’annex I recull de forma detallada les distintes línees d’actuació dels objectius estratègics. 

 

CAPÍTOL III. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 

  

Article 7.  

El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el seu 

període de vigència. 

Una vegada l’any com a mínim, el regidor de cada àrea gestora ha de presentar davant el Ple 

una actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, almenys, el grau de compliment del 

Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els efectes 

pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de 

Subvencions. 
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ANNEX I AJUNTAMENT. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2018 

(Article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions) 

 
1.- Objectiu estratègic: FOMENT DE  LA CULTURA 

2.- Objectiu estratègic: MILLORAR LA QUALITAT EDUCATIVA 

3.- Objectiu estratègic: AJUDAR  LES FAMÍLIES PER COBRIR LES DESPESES DE MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT 

4.- Objectiu estratègic: FOMENT DE L'ESPORT  

5.- Objectiu estratègic: ACCIÓ SOCIAL 

6.- Objectiu estratègic: FOMENT DEL TURISME 

7.- Objectiu estratègic: REHABILITACIÓ FAÇANES 

8.- Objectiu estratègic: FOMENT DEL COMERÇ 

 

 

PARTIDA  

PRESSUPOSTÀRIA 

ÀREA  

GESTORA BENEFICIARI 

OBJEC

TIU  

ESTRA

TÈGIC 

(*) FINALITAT OBJECTE IMPORT 

FO

NT 

FIN

AN

ÇA

ME

NT 

(**) 

MODALIT

AT 

CU 334 489001 CULTURA 

Apimas i Centres  

escolars del 

municipi 
d'Alcúdia 1 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de Bases de Règim 
Local, Text modificat 30 de 

desembre de 2013.  

Article 25 m) Promoció de la 
cultura i equipaments culturals. 

FOMENT DEL TEATRE ESCOLAR 
L'objecte d'aquesta convocatòria és la 

regulació de les subvencions adreçades al 

Foment del Teatre escolar en funció dels 
següents objectius: 

*Fomentar el teatre escolar a través de 

tallers i cursos com a disciplina amb un alt 
valor educatiu i cultural. 

*Captar nous públics de teatre. 

*Fomentar la participació dels centres 
educatius a la Mostra de Teatre Escolar 

que se celebra anualment a l'Auditori 

d'Alcúdia. 
*Donar suport a les APIMAS i centres 

escolars per a que puguin oferir teatre 

escolar dins la programació d'activitats 
extraescolars, així com dins l'horari 

                

5.400,00 €  1 
concurrència 
competitiva  
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escolar.  

CU 334 489003 CULTURA 

Confraries 

Setmana Santa 1 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de Bases de Règim 

Local, Text modificat 30 de 
desembre de 2013.  

Article 25 m) Promoció de la 

cultura i equipaments culturals. 

L'objecte d'aquesta convocatòria és la 
regulació de les subvencions adreçades a 

les Confraries de Setmana Santa 
d'Alcúdia, per tal de mantenir els 

tradicionals actes i processons de Setmana 

Santa al nostre municipi.    

                

5.408,00 €  1 

concurrència 

competitiva  

CU 334 489005 CULTURA 

Associació 
cultural Colla de 

Geganters 

d'Alcúdia 1 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de Bases de Règim 

Local, Text modificat 30 de 
desembre de 2013.  

Article 25 m) Promoció de la 

cultura i equipaments culturals. 

L’objecte de la subvenció nominativa a 

favor de l’Associació Colla de Geganters 

d’Alcúdia és el foment, el recolzament i la 

promoció de la cultura tradicional, així 
com la difusió de la cultura popular del 

món geganter, a l’hora que, mitjançant un 

conveni de col·laboració, establir el règim 
regulador dels drets i obligacions derivats 

de la concessió de l’ajut atorgat a 

l’esmentada entitat d’acord amb el 
projecte presentat i que s’hagi dut a terme 

entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 

2018.  

                

1.352,00 €  1 nominativa 

CU 334 489008 CULTURA 

Associació 
cultural Sarau 

Alcudienc 1 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de Bases de Règim 

Local, Text modificat 30 de 

desembre de 2013.  
Article 25 m) Promoció de la 

cultura i equipaments culturals. 

L’objecte de la subvenció nominativa a 

favor de l’Associació Sarau Alcudienc és 

el foment, el recolzament i la promoció de 
la cultura tradicional: participació a les 

ballades populars, promocionar el ball de 

bot entre els infants d’Alcúdia; recuperar 
els elements diversos de la cultura 

tradicional mallorquina: indumentària 

tradicional, tonades populars, música 
tradicional per a ball; promocionar la 

participació dels més joves a la sortida de 

s’Estol del rei en Jaume, de Sant Antoni i 
els Dimonis..., a l’hora que, mitjançant un 

conveni de col·laboració, establir el règim 

regulador dels drets i obligacions derivats 
de la concessió de l’ajut atorgat a 

l’esmentada entitat d’acord amb el 

projecte presentat i que s’hagi dut a terme 
entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 

2018.  

                

2.975,00 €  1 nominativa 

EN 326 489000 EDUCACIÓ 

CENTRES 

ESCOLARS 

del municipi 
d'Alcúdia 2 

Decret llei 2/2014, del 21 de 
novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de 

FOMENT DE PROGRAMES 

EDUCATIUS 

L'objecte d'aquesta convocatòria és la 

regulació de les subvencions per al 
Foment de Programes Educatius que 

              

43.800,00 €  1 
concurrència 
competitiva 
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l'administració local. Art. 3. punt 4 tenguin com a finalitat: Programes 
educatius  en general (medi ambient, de 

suport, de convivència, intercanvis, foment 

de les tradicions...) 
*Programes educatius en general (medi 

ambient, de suport, de convivència, 

intercanvis, foment de les tradicions…) 
*Programes destinats a afavorir l’esport 

escolar (natació escolar en horari lectiu, 

batejos nàutics...) 
*Dotació de recursos d’aula  (biblioteca, 

ludoteca, material de música, material de 

plàstica etc...). 
*Millora de les instal•lacions del centre 

educatiu (Inversió) 

*Projectes d’innovació educativa: jocs de 
pati, racons, centres d’interès, etc... 

*Programes de reutilització de llibres de 

text. 
*Equipament i adquisició de material 

informàtic  i audiovisual: noves 

tecnologies. 

*Material didàctic en general.  

*Participació Mostra Escolar de Nadales 

Curs 2016-2017. 

EN 326 481001 EDUCACIÓ 

Famílies 
d'escolars  

de primària i 

secundària de les 
escoles d'Alcúdia 3 

Decret llei 2/2014, del 21 de 

novembre, de mesures urgents per 
aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 

racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local. Art. 3. punt 4 

BEQUES LLIBRES DE TEXT 

L'objecte d'aquesta convocatòria és 

l'atorgament de beques per a l'adquisició 
de llibres de text i/o material escolar 

substitutiu, per al curs 2018-2019. Els 

beneficiaris d'aquest ajuts seran les 
famílies del municipi d'Alcúdia amb fills 

fins a 18 anys que cursin ensenyament 

obligatori, és a dir, Educació Primària i 
Educació Secundària. 

              

15.000,00 €  1 
concurrència 
competitiva 

BS 231 480000 

BENESTAR 

SOCIAL 

PERSONES 

AMB 
MANCANCES 

ECONÒMIQUES 5 

Llei 7/1985, de 2 d'abril , 
Reguladora de Bases de Règim 

Local.  Text modificat 30 de 

desembre de 2013. Article 25 e). 
Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de 

l'esport de les Illes Balears 

 Son prestacions econòmiques  destinades 

a pal·liar o resoldre, per si mateixes o en 
conjunt amb altres recursos, situacions 

d'emergència social i a afavorir la plena 

integració de les persones. Aquestes 
prestacions econòmiques van vinculades al 

compliment d'un Pla de feina Individual. 

              

15.000,00 €  1 

Informe previ 

dels Serveis 
socials 

municipals 

BS 231 480009 
BENESTAR 

SOCIAL 

FAMÍLIES AMB 

MENORS EN 
RISC 5 

Llei 7/1985, de 2 d'abril , 

Reguladora de Bases de Règim 
Local.  Text modificat 30 de 

ajudes econòmiques destinades a famílies 

amb menors en risc, amb l 'objectiu de 
pal·liar  o prevenir situacions 

              

40.000,00 €  1 

Informe previ 

dels Serveis 
socials 
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desembre de 2013. Article 25 e). 
Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de 

l'esport de les Illes Balears 

d’emergència social derivades de la 
mancança de recursos econòmics per 

atendre les situacions de cobertura de 

necessitats 

municipals 

BS 231 480010 

BENESTAR 

SOCIAL 

PERSONES 

MAJORS I 

JOVES  AMB 
DISCAPACITAT 

O 

VULNERABLES 5 

Herència Sra. Gilbert Antoinette 

Garrouste. 50 % destinat a persones 
majors sense recursos. 25% menors 

amb deficiències i minusvàlues. 25 

% persones discapacitades. 

ajudes econòmiques destinades a persones 

en situació d’exclusió social i a persones 
adultes i menors en discapacitats i en 

situació de pobresa               

10.000,00 €  1 

informe previ 
dels Serveis 

socials 

municipals 

BS 231 480004 

BENESTAR 

SOCIAL 

PROJECTE 

HOME 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 

novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 
27/2013, de 27 de desembre de 

racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4 

l'objecte del conveni es establir el regim 
regulador dels drets i deures derivats de la 

concessió de l'ajut atorgat a l'entitat 

fundació Hombre Libre- Projecte Home 
Balears, per els usuaris atesos d’Alcúdia 

de qualsevol  dels programes que ofereix 

la entitat. 

                

3.100,00 €  1 nominatives  

BS 231 480007 

BENESTAR 

SOCIAL 

FONS 
MALLORQUÍ 

DE 

SOLIDARITAT 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 

novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 
27/2013, de 27 de desembre de 

racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4 

l'objecte del conveni es establir les 

condicions de la concessió de la subvenció 

a l'Associació Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació , per contribuir a  

les finalitats del l'associació de la qual 

l'Ajuntament n'és soci. 

              

10.000,00 €  1 nominatives  

BS 231 480002 

BENESTAR 

SOCIAL 

Associació 
Tercera Edat 

d'Alcúdia 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 
novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4 

Aportació a l'Associació de la Tercera 

Edat d'Alcúdia per l'elaboració, gestió i 

desenvolupament de projectes i activitats 
adreçades a la tercera edat                 

5.472,00 €  1 nominatives  

BS 231 480003 

BENESTAR 

SOCIAL 

Associaició 
Tercera Edat del 

Port d'Alcúdia 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 
novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4 

Aportació a l'Associació de la Tercera 

Edat del Port d'Alcúdia per l'elaboració, 

gestió i desenvolupament de projectes i 
activitats adreçades a la tercera edat                 

4.100,00 €  1 nominatives  

BS 231 480013 

BENESTAR 

SOCIAL ASPANOB 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 

novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4. 

Millora de la  qualitat de vida dels 
nins i nines malalts de càncer i 

suport a les seves famílies 

l'objecte del conveni és establir el regim 

regulador dels drets i deures derivats de la 
concessió de l'ajut atorgat a l'entitat 

ASPANOB, amb el programa d'Atenció 

Integral 
                

1.200,00 €  1 nominatives  

BS 231 480015 BENESTAR ABDEM 5 Decret llei 2/2014, del 21 de l'objecte del conveni és establir el regim                 1 nominatives  
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SOCIAL novembre, de mesures urgents per 
aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 

racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local. Art. 3. punt 4.  

Sensibilització i millora qualitat de 

vida dels malalts d'esclerosi 
múltiple 

regulador dels drets i deures derivats de la 
concessió de l'ajut atorgat a l'entitat 

ABDEM amb la campanya Mulla't per 

l'esclerosi múltiple, mitjançant 
merchandasing 

1.200,00 €  

BS 231 480012 

BENESTAR 

SOCIAL 

FUNDACIÓ ES 

GARROVER 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 

novembre, de mesures urgents per 
aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 

racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local. Art. 3. punt 4.  

Inserció Sociolaboral de persones 

amb malaltia mental 

l'objecte del conveni és establir el regim 

regulador dels drets i deures derivats de la 

concessió de l'ajut atorgat a l'entitat 
Fundació Es Garrover, amb el projecte 

"Inserció laboral de persones amb 

discapacitat per malaltia mental del 
municipi d’Alcúdia. 

                

3.000,00 €  1 nominatives  

BS 231 480014 
BENESTAR 

SOCIAL 

FUNDACIÓ 
DEIXALLES 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 
novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4.  

Inserció Sociolaboral de persones 
amb risc d'exclusió social 

l'objecte del conveni és establir el regim 

regulador dels drets i deures derivats de la 

concessió de l'ajut atorgat a l'entitat 
Fundació Deixalles, amb el programa 

Processos de Capacitació sociolaboral de 

usuaris del municipi  d’Alcúdia                 

1.200,00 €  1 nominatives  

BS 231 480011 

BENESTAR 

SOCIAL 

LA SONRISA 

MÉDICA 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 

novembre, de mesures urgents per 
aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 

racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local. Art. 3. punt 4.  

Actuacions de Pallassos d'Hospital 

a l'Hospital Comarcal d'Inca 

l'objecte del conveni és establir el regim 

regulador dels drets i deures derivats de la 

concessió de l'ajut atorgat a l'entitat 
fundació La Sonrisa Médica, amb el 

projecte "Programa d'Actuacions de 

Pallassos d'hospital a l'Hospital comarcal 
d'Inca " 

                

1.200,00 €  1 nominatives  

BS 231 480017 

BENESTAR 

SOCIAL 

APORTACIO 

AFAMA 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 

novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 
27/2013, de 27 de desembre de 

racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4.  
Sensibilització i millora qualitat de 

vida dels malalts d'Alhzeimer 

l'objecte del conveni és establir el regim 

regulador dels drets i deures derivats de la 

concessió de l'ajut atorgat a l'entitat 

AFAMA, amb el programa d'atenció a 

persones amb malaltia d'Alhzeimer 

1.200,00 € 1 nominatives  

BS 231 480016 

BENESTAR 

SOCIAL PRODIS 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 

novembre, de mesures urgents per 
aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 

racionalització i sostenibilitat de 

l'objecte del conveni és establir el regim 

regulador dels drets i deures de la 
concessió de l'ajut atorgat a l'Associació 

Prodis per desenvolupar el projecte de 

foment del teatre i l'expressió corporal per  

                

1.200,00 €  1 nominatives  
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l'administració local. Art. 3. punt 4.  
Promoció, interacció i intercanvi 

d'oci amb suport per persones amb 

discapacitat intel·lectual 

a persones amb discapacitat intel·lectual 

BS 231 781004 

BENESTAR 

SOCIAL 

ADAPTACIÓ 

TAXI 

DISCAPACITAT 
MIQUEL 

FERRER 

MARTORELL 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 

novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 
27/2013, de 27 de desembre de 

racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4.   

l'objecte del conveni és establir el regim 
regulador dels drets i deures de la 

concessió de l'ajut atorgat a Miquel Ferrer 

Martorell per l'adaptació del vehicle en 

taxi adaptat per discapacitats. 
 3,000,00 €  1 nominatives  

BS 231 781005 

BENESTAR 

SOCIAL 

ADAPTACIÓ 

TAXI 

DISCAPACITAT 
M. VISCTORIA 

VIVER BISBAL 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 
novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4.  

l'objecte del conveni és establir el regim 

regulador dels drets i deures de la 
concessió de l'ajut atorgat a Maria Victoria 

Viver Bisbal  per l'adaptació del vehicle en 

taxi adaptat per discapacitats 
 3,000,00 €  1 nominatives  

BS 231 781003 

BENESTAR 

SOCIAL 

APORTACIO 

PROJECTE 

HOME 
CONSTRUCCIO 

NOVA SEU 5 

Decret llei 2/2014, del 21 de 
novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4 

Conveni regulador de les condicions per la 

contribució, en forma d'ajut econòmic, a 
l'equipament  de la nova seu del Projecte 

Home a la gestora projecte Home Son 

Morro 
  6,700,00 €  1 nominatives  

FI 

431

2 479002 COMERÇ COMERÇOS 8 

Llei 7/ 1985, de 2 d'abril , 

Reguladora de Bases de Règim 
Local. Text modificat 30 de 

desembre de 2013. Article 25 i). 

Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les 

Illes Balears. Article 29.2.t) 

 

L'objecte d'aquesta convocatòria és la 
regulació dels premis per als diferents 

concursos que organitza l'àrea de Comerç 

de l'Ajuntament d'Alcúdia per tal de 
dinamitzar i fomentar el comerç a la nostra 

localitat. 

                

2.000,00 €  1 

concurrència 

competitiva 

FE 338 481004 FESTES 

Persones 
interessades en 

participar en els 

concursos que 
organitza l'Àrea 

de Festes amb 

motiu del 

Carnaval, Festes 

Patronals …) 1 

Llei 7/ 1985, de 2 d'abril , 

Reguladora de Bases de Règim 

Local. Text modificat 30 de 

desembre de 2013. Article 25 m) 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és la 

regulació dels premis per als diferents 

concursos que organitza l'àrea de Festes de 

l'Ajuntament d'Alcúdia, amb motiu del 

Carnaval i Festes Patronals. 

                

4.000,00 €  1 

concurrència 

competitiva 

TU 432 479000 TURISME SICTEC 6 

Llei 7/1985, de 2 d'abril , 
Reguladora de Bases de Règim 

Local. Text modificat 30 de 

desembre de 2013. Article 25 h) 

Implantar o mantenir la implantació́ del 
Sistema Integral de Qualitat Turística per 

empreses del municipi d’Alcúdia.  

Què és el Sistema Integral de Qualitat 
Turística?  

És un projecte de millora de la qualitat de 

les destinacions turístiques promogudes 

                

2.000,00 €  1 

concurrència 

competitiva 
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per TURESPAÑA i per la FEMP, que 
treballen amb empreses i serveis turístics 

de fins a 32 oficis diferents, amb l’objectiu 

de millorar l’experiència i satisfacció́ del i 
de la turista.  

Els principals objectius de la convocatòria 

són:  
- Millorar la competitivitat de les empreses 

d'Alcúdia a la vegada que es millora la 

destinació́. 
- Millorar la gestió́ interna, especialment 

als processos relacionats amb la satisfacció́ 

de la clientela. 
- Participar en el major projecte de qualitat 

turística desenvolupat a Espanya, 

juntament amb més de 5.000 empreses 
distingides. 

- Rebre assistència tècnica que ofereix 

suport per a la millora. 
- Optar a un distintiu de qualitat turística. 

TU 432 479005 TURISME 

PROJECTE 

DISCAPACITAT

S A 

RESTAURACIÓ 6 

Ley 7/1985, de 2 d'abril , 

Reguladora de Bases de Règim 

Local. Text modificat 30 de 

desembre de 2013. Article 25 ñ) 

L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar 

als restaurants del municipi en la 

inscripció a aplicació informàtica que 

permeti a les persones cegues i sordes el 

coneixement de les cartes que ofereixen. 

                

3.000,00 €  1 

concurrència 

competitiva 

JO 327 481002 JOVENTUT 

Estudiants 

universitaris i de 
cicles superiors 

d'Alcúdia  2 

Decret llei 2/2014, del 21 de 
novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4 

Convocatòria beques de formació pràctica 
adreçats a estudiants de cicles superiors 

(Foment estudis superiors). 
              

10.000,00 €  1 

concurrència 

competitiva 

JO 327 481003 JOVENTUT 

Estudiants 

universitaris i de 
cicles superiors 

d'Alcúdia  2 

Decret llei 2/2014, del 21 de 
novembre, de mesures urgents per 

aplicar  les Illes Balears la llei 

27/2013, de 27 de desembre de 
racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local. Art. 3. punt 4 

Convocatòria d'ajuts econòmics adreçats a 
estudiants de cicles superiors . (Foment 

estudis superiors) 
              

20.000,00 €  1 

concurrència 

competitiva 

OP 151 781009 

OBRES 

PRÒPIES 

BARRERES 
ARQUITECTÒNI

QUES 5 

Llei 7/1985, de 2 d'abril , 
Reguladora de Bases de Règim 

Local.  Text modificat 30 de 

desembre de 2013. Article 25 e). 
Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de 

l'esport de les Illes Balears 

Eliminació de barreres arquitectòniques de 
comerços, fundacions sense ànim de lucre 

del municipi. 
              

15.000,00 €  1 

concurrència 

competitiva 

PA 336 781000 

PATRIMON

I 

Pla de foment de 

rehabilitació 7 

Llei 20/2006, de 15 de desembre, 

municipal i de règim local de les 

Foment d’actuacions d’adequació, millora, 

rehabilitació o conservació de les façanes 

              

20.000,00 €  1 

concurrència 

competitiva 
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façanes Illes Balears. Article 29.2.e) dels immobles emplaçats en l’àmbit del 
Conjunt Històric de la Ciutat d'Alcúdia, 

així com als inclosos en el Catàleg 

Municipal d'aquesta; tot amb la finalitat de 
garantir la col·laboració entre 

l’administració pública i els particulars per 

a la recuperació del Patrimoni 
Arquitectònic d’Alcúdia. 

       
 

            

246.607,00 €  

   

**Fonts de finançament: 

 

1 – Fons propis 

 

2 – Altres : A determinar 

http://www.alcudia.net/
mailto:ajt@alcudia.net


Ajuntament d’Alcúdia 

Secretaria 
Major, 9 - 07400  Alcúdia - Mallorca 

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

 

15 
 

 

SEGON.- Aprovar la proposta del President del Patronat Municipal d’Esports de 14 de 

març de 2018, que conté el Pla Estratègic de Subvencions d’aquest organisme, redactat en els 

següents termes: 

 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 

2018 

PREÀMBUL 

 

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els 

Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu Pla Estratègic de 

Subvencions corresponent. 

 

Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, que estableix que els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials 

que estiguin previstos en normes legals o reglamentàries tenen la consideració de plans 

estratègics de subvencions sempre que recullin el contingut previst en l’article 8.1 de la Llei 

38/2003. 

 

En compliment del que disposa la Disposició final tercera de la Llei esmentada, el Govern 

ha aprovat el Reial Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la 

seva entrada en vigor del mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o 

dels plans i programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix. 

 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el 

procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix 

la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’articulen en 

la Llei, afecta de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de 

la despesa pública subvencional. 
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En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les 

distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat 

i coherència de les actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus 

de solapament. 

 

Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla 

Estratègic de Subvencions - instrument d’organització de les polítiques públiques que té com a 

finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat 

pública - amb caràcter previ al naixement de les subvencions. 

 

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat del qual 

figura tot seguit.  

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. 

L’establiment de subvencions per part d’aquest Patronat durant el període de 2018 

s’ajustarà a allò que preveu aquest Pla. 

Article 2. 

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de 

les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les 

Ordenances que contenguin les bases reguladores de la seva concessió. 

Article 3. 

L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat 

pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases 

reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 

Article 4. 

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en 

favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas 

que el Pla no se porti a la pràctica en el seus propis termes. 
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CAPÍTOL II. BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN 

SUBVENCIONS 

Article 5. 

El Patronat concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat 

de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la 

consecució de fins públics atribuïts a la competència local. 

Article 6. 

El Patronat Municipal d’Esports estableix per a l’any 2018 els següents objectius 

estratègics: 

4.- Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu. 

L’annex II recull de forma detallada les distintes línees d’actuació dels objectius 

estratègics. 

 

CAPÍTOL III. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 

 Article 7.  

El President del Patronat efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el seu 

període de vigència. 

 

Una vegada l’any com a mínim, el President ha de presentar davant la Junta Rectora una 

actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, almenys, el grau de compliment 

del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els 

efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla 

Estratègic de Subvencions. 
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ANNEX II PATRONAT ESPORTS. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2018 

(Article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions) 

 

4.- Objectiu estratègic: FOMENT DE L'ESPORT 

 

PARTIDA  

PRESSUPOSTÀRIA 

ÀREA  

GESTORA BENEFICIARI 

OBJEC

TIU  

ESTRA

TÈGIC 

(*) FINALITAT OBJECTE IMPORT 

FO

NT 

FIN

AN

ÇA

ME

NT 

(**) 

MODALIT

AT 

ES  341 489002 ESPORTS 

PARTICIPANTS 

IRONMAN 4 

Llei 7/1985, de 2 d'abril , 

Reguladora de Bases de Règim 

Local.  Text modificat 30 de 
desembre de 2013. Article 25 l). 

Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de 

l'esport de les Illes Balears 

Foment de l'esport:  L’objecte d’aquesta 
convocatòria es incentivar i fomentar la 

participació a l’Ironman 70.3 entre els 

ciutadans d’Alcúdia per tal de complir 
amb els principis de promoció de l’esport, 

juntament amb els de igualtat, mèrit i 

capacitat. 

               

2.000,00 €  1 

participants 

Ironman 70.3 

(concurrència) 

ES  341 489000 ESPORTS 

ENTITATS 

ESPORTIVES 4 

Llei 7/1985, de 2 d'abril , 
Reguladora de Bases de Règim 

Local.  Text modificat 30 de 

desembre de 2013. Article 25 l). 
Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de 

l'esport de les Illes Balears 

Foment de l'esport: Subvencionar a les 

entitats esportives del municipi d’Alcúdia 

per la promoció i el foment de l’esport 
base               

52.000,00 €  1 

Entitats 

esportives 
(concurrència 

competitiva) 

ES  341 489001 ESPORTS 

PREMIS 

ESPORTISTES 

DESTACATS 4 

Llei 7/1985, de 2 d'abril , 

Reguladora de Bases de Règim 

Local.  Text modificat 30 de 
desembre de 2013. Article 25 l). 

Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de 

l'esport de les Illes Balears 

Foment de l'esport: Recolzar, motivar  i 

incentivar els esportistes d'Alcúdia que 
hagin aconseguit diversos mèrits esportius. 

A més, mitjançant la seva participació en 

diferents campionats o esdeveniments 
promocionen el nom del nostre Municipi. 

               

7.000,00 €  1 

Esportistes 
destacats 

naturals i 

empadronats 
al municipi  

(concurrència 

competitiva) 

        61.000,00 €   

**Fonts de finançament: 

 

1 – Fons propis 

 

2 – Altres : A determinar
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TERCER.- Publicar el Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2018 al BOIB.” 

 
 INTERVENCIONS: 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa la proposta. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat  
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 
 

4. Examen i aprovació proposta d’acord desestimació recurs de reposició 
interposat en data 9.01.2017 per ADAENA 2009 SL, contra l’acord de Ple de 
l’Ajuntament adoptat el 29.07.6 relatiu a l’aprovació provisional de la 
Modificació núm. 4 de les NNSS. 
 

Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 14 de març de 2018, 
la qual diu: 

“Atès que el Ple de l’Ajuntament reunit en sessió de dia 29 de juliol de 2016,  al temps 
de resoldre les al·legacions presentades derivades de la informació pública, va acordar 
aprovar provisionalment la Modificació puntual núm. 4 de les Normes Subsidiàries del 
planejament redactada per l’arquitecte municipal, relativa a l’adaptació a la modificació 
núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca, consistent en la supressió del 
planejament de la ART-10.6 i  de l’ART-10.2, que es corresponen respectivament, amb 
els àmbits de l’antic sector urbanitzable AS-16, del Complexe Bellevue i, de la zona de 
l’antiga central tèrmica, de la qual s’incorpora la AIP-V en el planejament. (BOIB 
núm.107, 23.08.16). 

Atès que en data 9 de gener de 2017 (RGE 151) l’entitat ADAENA 2009 SL va 
interposar recurs de reposió contra el punt Tercer del referit acord plenari de data 
29.07.16, mitjançant el qual es va acordar la suspensió de la tramitació i l’atorgament 
de tota classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en l’ámbit de la 
Modificació núm. 4 de les normes subsidiàries del planejament, de conformitat amb 
l’article 139 del reglament de desenvolupament de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl en l’illa de Mallorca. 

Atès que en data 12 de desembre de 2017, ADAENA 2009 SL ha presentat un escrit 
de requeriment, de resolució expressa del recurs de reposició interposat en data 9 de 
gener 2017 (RGE 151). 
 

Atès l’informe lliurat  pels serveis jurídics en data 14 de març de 2018 conformat el 
14.03.18 pel secretari de la Corporació, el qual, tot seguit es transcriu: 
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“ INFORME JURÍDIC.- Recurs de reposició interposat per l’entitat ADAENA 2009 
SL,  contra l’acord  del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió  de 29 de juliol de 
2016 relatiu a l’aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 4 de les 
vigents NNSS de planejament. 
 
Atès que l’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 4 de les 
vigents NNSS de planejament per la seva adaptació a la modificació núm. dos del 
Pla Territorial de Mallorca es va notificar el dia 7 de  desembre de 2016 i el recurs 
s’interposà el dia 9 de gener de 2017, en temps i forma d’acord amb el que 
determina el punt 5 de l’article  30 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre del Procediment 
Administratiu Comú per ser el dia 9.01.17 el primer dia hàbil següent a aquell en que 
finalitzà el termini, per la qual cosa procedeix la seva admissió a tràmit. 
 
 Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de 7 de setembre de 2015 
adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 4 de 
les Normes Subsidiàries del planejament municipal redactada per l’arquitecte 
municipal, relativa a l’adaptació a la modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de 
Mallorca consistent  en la supressió del planejament de l’ART-10.6 i de l’ART-10.2, 
corresponents respectivament, als àmbits de  l’antic sector urbanitzable AS-16, i  
Complexe Bellevue i, de la zona de l’antiga central tèrmica de la qual, en el 
planejament s’incorpora la AIP-V. 

Atès  que el Ple de la Corporació  en sessió celebrada el dia 29 de juliol  de 2016 
acordà aprovar provisionalment l’expedient de modificació puntual núm. 4 i la seva 
remissió a  a la Comissió Insular d’Ordenació del territori i Urbanisme del Consell 
Insular de Mallorca instant la seva aprovació definitiva.  

Atès  que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió celebrada 
el dia 31 de març de 2017, va prendre acord, en el tràmit previst a l’article 164 del 
Reglament  General de la Llei 2/2014, de 25 de març d’Ordenació i Ús del Sòl, per a 
l’Illa de Mallorca, de suspendre l’aprovació definitiva de la referida  modificació fins que 
s’esmenin les deficiències detectades d’acord amb el dictamen de Ponència Tècnica 
d’Ordenació del  Territori i Urbanisme. 

  
 Atès que  en data  10 d’abril de 2017 es va remetre a la CIOTU  informe tècnic emès 

per l’arquitecte municipal  sol·licitant una sèrie d’aclariments a l’esmentat Acord en 
relació a la supressió de l’ART 10.6 i  a la interpretació que es feia al referit acord de 
la Disposició Addicional Tercera del Pla Territorial Insolar de Mallorca (versió 
consolidada en vigor) arran d’un aproblemàtica vinculada  al Sistema General 
d’Espais lliures Previst a la zona de l’Antiga AS-16, que en el seu dia estava 
vinculada a l’àrea de Reconversió Territorial  (ART)10.6 del PTIM. 

  
 Atès que en  data el 21 de juliol es va reiterar aquesta sol·licitud i que finalment, el  

24 de juliol de 2017 (NR 6312, de 03.08.17) es va rebre contestació mitjançant la 
remissió d’un informe tècnic de 14 de juliol del Servei d’Ordenació del Territori, que 
conclou,  en el mateix sentit que l’apuntat per l’arquitecte municipal en el seu informe 
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remès en el mes d’abril al CIM, i que per tant,  la conseqüència lògica de la 
supressió e l’ART 10.6 implica la recuperació  al sector de la condició de sòl rústic 
preexistent a l’aprovació del PTIM (segons els plànols d’ordenació de les NS 
aprovades perla CIOTUPH de dia 24 de juliol de 2002, de compliment de 
prescripcions), i que eren les vigents al moment de ser aprovat definitivament el Pla 
Territorial Insular de Mallorca, i que així caldrà recollir-ho a les Normes 
Subsidiàries. 
  
Atès que en relació al contingut del recurs de reposició interposat l’arquitecte municipal en 
data 21 d’agost de 2017 va emetre informe que literalment diu: 
 
“SOL·LICITUD DE ADAENA 2009 SL DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER AGROTURISME 
I RECURS CONTRA LA SUSPENSIÓ D’AQUESTA LLICÈNCIA DERIVADA DE 
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 4 DE LES NS DE PLANEJAMENT. 
 
1. Antecedents. 

 
El 7 de setembre de 2015 (BOIB n. 138, de 19.09.15) es va aprovar inicialment la 
modificació núm. 4 de les NS de planejament d’Alcúdia i es van suspendre llicències 
urbanístiques per un període de 2 anys. Suspensió que va afectar a la parcel·la 377 del 
polígon 4 d’entitat ADAENA 2009 SL. 

 
El 30 d’octubre de 2015 (NR 8915) es va presentar per part d’entitat ADAENA 2009 SL 
sol·licitud de llicència per un agroturismo en l’edificació existent i ampliació en la parcel·la 
377 de polígon 4. 

 
El 22 de gener de 2016 (NR 481) es va presentar còpia de la sol·licitud d’alta al FOGAIBA 
de l’activitat agrària de la finca.  

 
El 7 de març de 2016 (NR 1650) es va presentar el certificat d’inscripció en el registre agrari 
de la finca com a explotació agrària. 

 
El 29 de juliol de 2016 (BOIB n. 107, de 23.08.16) es va aprovar provisionalment la 
modificació núm. 4 de les NS que va comportar una nova suspensió de llicències per un 
període d’un any. 

 
El 9 de gener de 2017 (NR 151) l’entitat ADAENA 2009 SL va presentar recurs a l’aprovació 
provisional de la modificació núm. 4 de les NS en entendre la suspensió de llicències 
contrària als seus interessos. 

 
El 23 de maig de 2017 (NR 4161) l’entitat ADAENA 2009 SL va reiterar la sol·licitud del 
recurs de reposició en el sentit de no afecció de la suspensió a l’àmbit de l’ART 10.6 per 
haver estat aquesta suprimida directament per la modificació núm. 2 del PTIM. 

 
El 31 de març de 2017 la CIOTU va acordar la suspensió de l’aprovació definitiva de la 
modificació núm. 4 per esmenar deficiències. Sol·licitat per aquest ajuntament, en data 10 
d’abril de 2017 i reiterat aquest en data 21 de juliol de 2017, informe d’aclariments a la 
deficiència sobre la supressió de l’ART 10.6 dins d’aquesta modificació núm. 4 de les NS, el 
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Servei d’Ordenació del Territori remet informe el 24 de juliol de 2017 (NR 6312, de 03.08.17) 
no ratificat encara per la CIOTU. 

 
2. Informe tècnic. 

 
Com es desprèn de l’anteriorment assenyalat, l’ajuntament va aprovar inicialment una 
modificació de les NS el 7 de setembre de 2015 que comportava la suspensió de les 
llicències urbanístiques dins del seu àmbit. L’objecte únic d’aquesta modificació era 
l’adaptació de les NS a la modificació núm. 2 del PTIM, aprovada per Acord de 13 de gener 
de 2011 (BOIB n. 18 ext., de 04.02.11), que hi havia, entre altres modificacions, suprimit 
l’ART 10.6. Aquesta ART discontínua i d’àmbit intermunicipal va suposar en la revisió i 
adaptació de les NS al PTIM, aprovades el 2007, la qualificació de sistema general d’espais 
lliures públics de la major part dels terrenys de l’entitat ADAENA 2009 SL. 

 
La qüestió, per tant, és que la parcel·la 377 del polígon 4 sobre la qual se sol·licita llicència 
el 30 d’octubre de 2015 estava en aquesta data qualificada en la seva major part pel 
planejament municipal com a sistema general d’espais lliures públics i incorporada a una 
ART d’àmbit supramunicipal que havia previst la seva compensació amb el sòl lucratiu de 
Son Crever en el municipi de Marratxi, si bé la modificació núm. 2 del PTIM l’havia suprimit 
quedant-se aquesta ART sense possibilitats de desenvolupament.  

 
Per aquesta raó s’escomet la modificació núm. 4 de les NS que ha de retornar els terrenys a 
la seva condició de sòl rural i alliberar-los d’una càrrega urbanística d’impossible 
compliment. No obstant això, l’Acord de suspensió de la CIOTU de 31 de març de 2017 de 
l’aprovació definitiva d’aquesta modificació, va deixar el dubte sobre si era possible aquesta 
desclassificació com a sistema general d’espais lliures públics una vegada els mateixos 
s’havien incorporat al planejament municipal. Per això se sol·licita l’esmentat informe 
d’aclariments que és emès el 24 de juliol de 2017 pel Servei d’Ordenació del Territori i que 
assenyala que, si bé es tracta d’un sistema general d’espais lliures públics lligat a un 
creixement fora de l’àmbit municipal, pel que no és necessari justificar la reducció dels 
estàndards urbanístics d’aquest tipus de sòl respecte de la població del municipi d’Alcúdia, 
la modificació núm. 2 del PTIM no els ha desclassificats directament i ha de ser el 
planejament municipal que ho ha de fer mitjançant una modificació del mateix. 
 
Així les coses, si bé el recurs de reposició argumenta que ha existit una desclassificació 
directa del sistema general d’espais lliures públics per part de la modificació núm. 2 del 
PTIM aprovada el 13 de gener de 2011, fins a l’Acord de la CIOTU de 31 de març de 2017  i 
l’informe d’aclariments del Servei d’Ordenació del Territori de 24 de juliol de 2017 i en 
tractar-se l’ART d’un tema de transcendència  territorial que va venir imposat pel PTIM en la 
seva aprovació definitiva de 13 de desembre de 2004, no s’ha tingut la informació suficient 
per poder contestar-ho. Per tant, cal entendre ara que la sol·licitud de llicències i posterior 
recurs es produeixen en el següent context urbanístic: 

 
1. La llicència se sol·licita sobre un sòl classificat com a sistema general d’espais lliures 
públics i dins del període de suspensió de llicències derivat de l’aprovació inicial de la 
modificació núm. 4 de les NS.  

 
A més, si bé la parcel·la no està íntegrament afectada per l’ART, si ho estan les edificacions 
existents sobre les quals es projecta un canvi d’ús i encara que l’ampliació se situa fora 
d’aquesta ART, aquesta depèn del canvi d’ús anterior. 
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Aquest fet és conegut per l’entitat ADAENA 2009 SL ja que el 9 de novembre de 2015 (NR 
9150), havent-hi ja sol·licitat la llicència urbanística, va presentar al·legacions a l’aprovació 
inicial de la modificació núm. 2 de les NS sense fer esment als fets que posteriorment al·lega 
en el recurs presentat i al·legant només l’haver observat un error en la seva referència 
cadastral. Al·legació que és estimada....” 
“....4. La tesi del recurs de l’entitat ADAENA 2009 SL de supressió automàtica de l’ART i per 
tant del sistema general d’espais lliures públics, operada directament per la disposició 
addicional tercera de la modificació núm. 2 del PTIM sense necessitat de l’adaptació del 
planejament municipal, no és recolzada pel CIM. 

 
5. L’ajuntament ha promogut la modificació per retornar els terrenys al seu estat original de 
sòl rústic, estant el mateix pendent d’esmena de deficiències prèvies a la seva aprovació 
definitiva...” 

 
“...3. Conclusió. 
 
“.....3. Com a conseqüència de l’Acord de la CIOTU de 31 de març de 2017 i de l’informe 
d’aclariments del Servei d’Ordenació del Territori de 24 de juliol de 2017, el recurs de 
l’entitat ADAENA 2009 SL contra la suspensió de llicències ha de ser desestimat” 

 
 Atès que l’arquitecte municipal en data 10 d’agost de 2017 va emetre informe en 

relació a l’esmentat acord del Servei d’Ordenació del Territori de  24 de juliol de 2017 
(NR 6312, de 03.08.17)  que literalment diu: 
 
“ESMENA DE DEFICIÈNCIES  RELATIVA A  L’ACORD DE 31 DE MARÇ DE 2017 DE  
LA CIOTU   DE   SUSPENSIÓ  DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA  DE LA MODIFICACIÓ  
PUNTUAL NÚM. 4 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D’ALCÚDIA. 
 
La modificació núm. 4 de les NS d’Alcúdia va incorporar al planejament l’establert en la  
Modificació  núm.  2   del  PTIM   quant  a   les  ART   que es mantenien,   suprimien  o  
transformaven en AIP. L’aprovació definitiva d’aquesta modificació  va quedar suspesa  
per l’Acord de la CIOTU de 31 de març de 2017,  pendent d’esmenar deficiències.   No  
obstant,   el  10   d’abril  de  2017   es   remet    informe  tècnic   sol·licitant    una  sèrie 
d’aclariments a l’esmentat Acord  en relació amb la supressió de l’ART 10.6  i  el 21 de 
 juliol es va reiterar aquesta sol·licitud.   El 24 de juliol de 2017 (NR 6312, de 03.08.17)  
es rep contestació  mitjançant la remissió d’un informe tècnic  de 14 de juliol del Servei  
d’Ordenació del Territori.   Per tant,   procedeix ara l’esmena de les deficiències,  en el  
sentit  assenyalat    en  l’Acord  de  31.03.17   i   en  aquest   informe  tècnic,   així com  
l’aprovació i remissió de nou de la modificació al CIM per a la seva aprovació definitiva.  
 
Deficiències: 
 
1.  Incorporar les condicions de la Resolució del President de la CMA de 09.02.16 

 
a. Fixar un termini per acabar d’executar la demolició dels edificis fora d’ordenació de la UA5 

 
Es fixa un termini de 4 anys. 
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b. Incrementar el grau de protecció de l’AS16 amb una categoria superior a la de SRG o 
incrementar els paràmetres mínims en aquesta àrea atès l’alt valor paisatgístic d’aquest 
entorn. 

 

  
 
Comparatiu entre l’àmbit de la ART 10.6 de les NS vigents (plànol esquerre) i el límit de 
l’àrea de protecció de costes (APT) proposat (plànol dret). Traslladant el límit de l’APT del 
plànol proposat sobre el vigent (límit en color blau) la superfície fora del SRP suposa un 22% 
del total àmbit, és a dir unes 4,78 ha d’un total de 21,69 ha. D’altra banda, cadastralment 
aquesta zona pertany gairebé tota a una única finca que es troba en la seva major part dins 
de l’APT (07003A004003770000LQ) pel que de la seva hipotètica segregació no podria 
resultar una parcel·la edificable.  

 
D’altra banda, l’objecte de l’increment de protecció és aconseguir un corredor verd entre dos 
espais protegits i compensar amb això la densitat edificatòria de la UA-5. Objectius que 
s’aconsegueixen amb la qualificació d’APT que crea aquest corredor de sòl protegit de 500 
metres paral·lel al llac Esperança, deixat el sòl rústic de menor protecció en la part posterior. 

 
En la seva conseqüència, es proposa la qualificació d’APT en la part de la finca afectada 
pels 500 m des del límit interior de la ribera del mar i el manteniment per a la resta de la 
finca de la qualificació de SRG.....” 

 
“....e. Respecte de l’ART 10.6, ara ens remetem a l’informe del CIM de 14 de juliol de 2017 
d’aclariments.  

 
En qualsevol cas, quant a l’informe relatiu a l’aprovació inicial de la modificació: es va afegir 
una major la justificació a la memòria i ara també el càlcul de l’estàndard de SG d’ELP del 
municipi referit a la població prevista en la revisió del 2007, així com, quant al traçat viari 
esmentat que es tracta d’un camí ja existent. També, quant a determinar una categoria de 
sòl rústic de major protecció ja que es va fixar l’APT de Costes, així com els jaciments. 
Finalment en relació amb la UA-5 que mantenia el contingut i la descripció del text de la 
revisió del 2007, s’actualitza suprimint la referència a legislació derogada i, quant a la gestió 
i compensació de les operacions d’esponjament, que provenen de les NS del 2000 i on es 
va planejar la legalització del conjunt a canvi de l’enderrocament de determinades 
edificacions o afegits en situació de fora d’ordenació, no existeix cap operació 
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d’esponjament sobre aquest sector de sòl urbà ja consolidat per la urbanització i l’edificació. 
Es va desvincular del PTIM el manteniment de l’ART 10.4 com a sector urbanitzable de les 
NS i també es va rectificat en el resum executiu del planejament, l’error advertit i actualitzat 
els plànols. 

 
.... .d. Justificar que la supressió de l’ELP dins de l’àmbit de l’AIP-V no altera els estàndards 
urbanístics de dotacions per a la població. 

 
Es justifica en la memòria ja que en la revisió de les NS del 2007 els sistemes generals 
d’ELP no van formar part del càlcul de l’estàndard de superfície de zones verdes públiques 
del municipi en funció de la població teòrica prevista. Ara en la memòria es justifica aquest 
estàndard respecte de la població i sense computar la superfície corresponent al SG de 
l’AS-16 ja que es tractava d’una ART discontinua i intermunicipal aliena a la població del 
municipi. 

 

Quant a la supressió d’un sistema general d’espais lliures públics, reiterar que es 
tractava d’una qualificació vinculada a una actuació en un altre municipi i que el 
municipi compta amb suficients sistemes generals públics per cobrir les necessitats 
de la població. D’acord amb els càlculs de la memòria de la revisió de les NS, 
aprovada definitivament l’1 de febrer de 2007 (BOIB n. 33, de 03.03.07), i que van 
ser les que van implantar aquest sistema general, resulten les dades següents: 
 
“Resultat de l’estudi de població teòrica màxima en sòl urbà: 63.500 habitants/places 
turístiques.” 
 
Sistemes generals del municipi (revisió de les NS del 2007): 

 
ANTERIORS A LA REVISIÓ 

Zona Denominació Superfície  

Alcúdia 
Nord 

SG d’ELP La Victòria 10.167.570 

 
 
Alcúdia Sud 

SG d’ELP Alcanada 138.313 

SG d’ELP Maristany 576.123 

SG d’ELP Sant Martí 2.502.218 

SG d’ELP dels estanys i 
canals 

256.105 

TOTAL 13.640.329 

 
A CONSEQUÈNCIA DE L’ADAPTACIÓ AL PTIM 

Zona Denominació Superfície  

Alcúdia 
Nord 

SG de l’ART 10.4 (AN-1) 51.554 

Alcúdia 
Sud 

SG de l’ART 10.6 (AS-16) 185.800 

TOTAL 237.354 

 

Respecte de la població teòrica màxima i els estàndards d’espais lliures públics, la 
revisió del 2007 va justificar l’estàndard respecte dels sistemes locals i no dels 
generals. Pel que aquest no va formar part de la revisió. No obstant això, amb 
l’aprovació de la LOUS, l’article 41 estableix que seran els sistemes generals d’espais 
lliures públics els que no seran inferiors a l’estàndard de 5 m2 per habitant. Així doncs 
el ràtio de sistemes generals d’espais lliures públics del municipi, sense incloure el 
sistema general de l’AS-16 suprimit per la modificació núm. 2 del PTIM, és de: 
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1.387,77 ha – 18,58 ha: 1.369,19 ha. 
 
L’estàndard de sistemes generals d’espais lliures públics per habitant, incloses les 
places turístiques, amb aquesta modificació és de: 215,62 m2/habitant. 

 
“...7. Justificar el compliment del ràtio d’ELP en relació amb la revisió de les NS del 2007 

 
Es modifica la memòria amb la justificació assenyalada. 

 

Respecte de la població teòrica màxima i els estàndards d’espais lliures públics, la 
revisió del 2007 va justificar l’estàndard respecte dels sistemes locals i no dels 
generals. Pel que aquest no va formar part de la revisió. No obstant això, amb 
l’aprovació de la LOUS, l’article 41 estableix que seran els sistemes generals d’espais 
lliures públics els que no seran inferiors a l’estàndard de 5 m2 per habitant. Així doncs 
el ràtio de sistemes generals d’espais lliures públics del municipi, sense incloure el 
sistema general de l’AS-16 suprimit per la modificació núm. 2 del PTIM, és de: 
1.387,77 ha – 18,58 ha: 1.369,19 ha. 
 
L’estàndard de sistemes generals d’espais lliures públics per habitant, incloses les 
places turístiques, amb aquesta modificació és de: 215,62 m2/habitant. 

Atès que mitjançant escrit presentat a l’ajuntament en data 12 de desembre de 2017 
RE.- 10683 es va formalitzar, d’entre d’altres, requeriment de resolució expressa del 
recurs de reposició interposat en data 09.01.2017 RE 151, desestimat per silenci 
administratiu. 

Atès que aquests Serveis Jurídics ratifiquen  l’informe de data 21 d’agost de 2017 emès 
per l’arquitecte municipal en el sentit de proposar la desestimació del recurs de 
reposició interposat contra l’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual 
núm. 4 de les vigents NNSS. Per tant, en front de la postura de la recurrent relativa a la 
consideració de que la modificació núm. 2 del Pla Territorial implicà una 
desclassificació directe del sistema general espais públics i per tant,  no li era 
d’aplicació l’acord de pròrroga de la suspensió de planejament, els acords de  la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió celebrada el dia 31 de 
març de 2017,  en el tràmit previst a l’article 164 del Reglament  General de la Llei 
2/2014, de 25 de març d’Ordenació i Ús del Sòl, per a l’Illa de Mallorca, de suspendre 
l’aprovació definitiva de la referida  modificació fins que s’esmenin les deficiències 
detectades d’acord amb el dictamen de Ponència Tècnica d’Ordenació del  Territori i 
Urbanisme evidencien que la desclassificació del SGEL no era directe sinó que el 
planejament municipal s’havia d’adaptar. Així mateix, l’informe emès  en relació a la 
interpretació de la Disposició addicional tercera   remès en data 1 d’agost de 2017 RE.- 
6255 que conclou: 

“ 2.-Que, en aplicació del principi de seguretat jurídica, la configuració final 
urbanística dels terrenys /SGEL) com a conseqüència de l’eliminació  de l’ART 10.6 
s’ha de concretar amb l’adaptació de les NS que es tramiti per adaptar-se a la 
Modificació número 2 del PTIM. Això és així perquè el PTIM actua com a planificació 
regional de caràcter vinculant per a l’ordenació urbanística, però amb les limitacions 
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d’escal i de detall inherents a la naturalesa de l’ordenació territorial insular. També això 
és així pel que es diu als apartats següents. 

3.- Que del que se’n desprèn de la Disposició Addicional tercera, apartat 9, l’SGEL 
sotmès a una reconversió supramunicipal que ha desaparegut amb la supressió de 
l’ART 10.6, recupera el caràcter de sòl rústic preexistent i així haurà de ser recollit pel 
planejament urbanístic municipal. La desvinculació esmentada en aquest disposició ve 
motivada en el caràcter supramunicipal de l’ART i en el fet que un dels dos municipis 
havia adaptat el sue planejament al PTIM i l’altre no. Per això cali possibilitar a 
l’Ajuntament d’Alcúdia pogués recuperar  l’ordenació preexistent  a les NS en el 
moment de l’aprovació del PTIM (2004) sense veure’s afectada per les conseqüències 
d’haver-se adaptat al PTIM mentre que l’altre peça de l’ART no ho havia fet. 

4.- Igualment, del contingut de la Disposició Addicional tercera apartat 10, se’n desprèn 
que el PTIM preval sobre el planejament municipal mentre aquest no es modifiqui per 
adaptar-se a la Modificació número 2 del PTIM. També estableix que en ca de 
contradicció s’aplicaran directament les previsions del Pla Territorial o el règim 
urbanístic més restrictiu.  

Per això entenem que la conseqüència lògica de la supressió de l’ART 10.6 implica la 
recuperació al sector d ela condició de sòl rústic preexistent a l’aprovació del PTIM 
(segons els plànols d’ordenació de les NS aprovades per la CIOTPH de dia 24 de juliol 
de 2002, de compliment de prescripcions, i que eren les vigents al moment de ser 
aprovat definitivament el Pla Territorial Insular de Mallorca), i així caldrà recollir-ho a 
les Normes Subsidiàries. “ 

 Per tant, era evident que l’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 
4 suposà como no podia ser d’altre manera  la pròrroga de la suspensió de llicències.  
L’únic que es d’aplicació directa es la desvinculació al planejament de Marratxi, però en 
cap cas la classificació dels terrenys i el seu grau de protecció. 

Tant és així que dins la tramitació de la modificació puntual de la Resolució del 
President de la CMA de 09.02.16 determinà que: 

“ S’haurà d’incrementar el grau de protecció de l de l’antic sector AS16 amb una 
categoria de sòl superior al SRG o incrementar els paràmetres mínims per poder 
construir en aquesta àrea. Ja que aquest departament considera que per l’alt valor 
paisatgístic d aquest entorn, un lloc privilegiat que es troba a cavall de dos àmbits de 
sòl rústic protegit de valor significatiu com ara  el Puig de Sant Martí i la zona Humida 
del Llac Major, s’ha d’aconseguir que aquest entorn sigui un corredor verd pels 
habitants del Port d’Alcúdia que uneixi ambdós espais protegits i sigui una zona 
d’esponjament, amb mínima densitat edificatòria, en contra partida de la UA-5 que es 
troba totalment consolidat per l’edificació.” 

Tenint en compte que la competència per resoldre el Recurs de reposició correspon al 
Ple de la Corporació  per ser el mateix òrgan administratiu que va dictar l’acord 
impugnat, de conformitat amb el que determina l’article 123.1 de la Llei 39/2015 de 1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú,  en relació a les atribucions conferides 
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per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres segons 
l’article 47.2.ll) de la norma esmentada, i art. 94.m) de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 

Per tot el que anteriorment s’ha exposat es proposa elevar a la consideració del Ple de 
l’Ajuntament l’adopció de l’acord de desestimació expressa del Recurs de Reposició 
interposat per l’entitat mercantil ADAENA 2009 SL en data 9 de gener de 2017 (RE.-
151) contra el punt tercer de  l’acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió de 
29.07.2016 pel que es va aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 2 de les 
NNSS de Planejament d’Alcúdia i es va prorrogar d’acord amb l’article 139 del RLOUS 
la suspensió durant un any o fins a l’aprovació definitiva de la tramitació de 
l’atorgament de tota classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques dins 
l’àmbit  de la modificació. 

Alcúdia a 14 de març de 2018.- Serveis Jurídics: Sgt. Eulalia Ochogavía.-“  

“NOTA DE CONFORMITAT:  D’acord amb allò que disposa l’article 3 b)  del Real 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, el Secretari que subscriu 
emet nota de conformitat en relació a l’informe jurídic precedent. 
Alcúdia, 14 de març  de 2018.- El secretari: Joan Seguí Serra.-“ 

En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 15 de juny 
de 2011 (BOIB núm. 104, de 07/07/2011), PROPÒS elevar a la consideració del Ple de 
l’Ajuntament el següent   

  A C O R D  :  

Primer.- De conformitat amb l’informe de data 14 de març de 2018 dels serveis jurídics, 
així com, amb els informes de l’arquitecte municipal en aquèll transcrits, DESESTIMAR 
el recurs de resposicio presentat en data  9 de gener de 2017 (RGE núm. 151) per part 
de l’entitat ADAENA 2009, S.L. contra el punt Tercer de l’acord plenari de data 
29.07.16 de suspensió de la tramitació i l’atorgament de tota classe d’aprovacions, 
autoritzacions i llicències urbanístiques en l’ámbit de la Modificació núm. 4 de les 
normes subsidiàries del planejament. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat ADAENA 2009, S.L., tot i atorgant-les els 
adients recursos de llei. 

No gensmenys, el Ple de l’Ajuntament, amb superior criteri, resoldrà el que estimi 
adient.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra explica la moció. 
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VOTACIÓ: 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,  
que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal, acorden aprovar la 
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 

5. Examen i aprovació proposta ratificació exposició motius relació llocs de 
treball. 
 
Es presenta proposta de Batlia de data 15 de març de 2018, la qual diu: 

“El Plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia, en sessió de dia 29 de juliol de 2016, va 
aprovar la Relació de Llocs de Treball que constava en els documents que es 
sotmetien a examen i debat com eren l’organigrama, la relació detallada de llocs i la 
valoració dels llocs de treball, amb previsió expressa, segons l’Acord tercer de la 
proposta, que les modificacions proposades només s’aplicaran en funció de la 
disponibilitat legal i pressupostària.  

Amb caràcter previ, consta l’informe jurídic, de data 15 de juliol de 2016, subscrit pel 
lletrat i pel secretari municipal en el que s’advertien defectes de contingut i motivació 
que podien donar lloc a un vici d’anul·labilitat parcial de la proposta.  I, també, amb 
caràcter previ, consta informe de Intervenció de dia 21 de juliol de 2016. 

L’acord adoptat pel plenari fou tramès a la Delegació de Govern mitjançant 
ofici de dia 29 de juliol de 2016 (Registre de sortida núm. 2557) 

Arran d’aquesta tramesa, la Delegació de Govern va requerir a l’Ajuntament 
ampliació de la documentació (R. Entrada núm. 6406 de dia 09 d’agost de 2016) 
referent a i) certificació de relació dels llocs la retribució dels quals es modifica amb 
indicació anterior i posterior dels conceptes retributius, ii) certificació sobre si 
l’increment retributiu supera el percentatge fixat per la Llei 48/2015, de 29 de 
desembre,  de Pressupostos, amb concreció de les causes justificatives, iii) 
certificació dels nous llocs creats i l’eventual augment de plantilla, i iv) certificació de 
l’acord i la seva constància en l’acta de la sessió.  

La documentació requerida fou tramesa a la Delegació de Govern mitjançant 
ofici de dia 03 d’octubre de 2016 (R.s. 3401) amb certificació  municipal de la 
mateixa data.  

Arran d’aquesta sol·licitud d’ampliació de informació requerida per la 
Delegació de Govern, aquesta Batlia redactà, de forma explícita, una Exposició dels 
motius retributius que es comprenien en l’aprovació de la Relació dels Llocs de 
Treball, de data 29 de setembre de 2016.  

En aquesta exposició es detalla l’evolució de les circumstàncies econòmiques 
i demogràfiques que ha protagonitzat el municipi d’Alcúdia i la seva incidència directe 
en la necessitat de recosos humans  per part de l’Ajuntament i, ja de forma més 
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concreta, es precisa la seva incidència en cada un dels llocs de treball respecte del 
qual es proposava un increment retributiu.  

Aquesta Exposició de Motius, tal i com s’indica en la seva part final, es va 
emetre per part del batle en la condició de Cap de Personal de l’Ajuntament, i com a 
representant de l’Ajuntament en la Mesa General de  Negociació i amb la finalitat de 
deixar constància de l’exteriorització dels motius que fonamentava l’aprovació de la 
Relació de Llocs de Treball davant el requeriment realitzat per la Delegació de 
Govern. 

Malgrat la remissió de nova informació, la Delegació de Govern, mitjançant 
ofici de dia 14 d’octubre de 2016 (R.e 8490), va requerir a l’Ajuntament d’Alcúdia  
l’anul·lació de l’Acord que aprovava la Relació de Llocs de Treball. 

El requeriment no va ser atès per aquesta Corporació i, per això, es va 
interposar recurs contenciós administratiu per part de la Delegació de Govern, en 
data de 13 de gener de 2017 que s’està substanciant davant la Sala Contenciosa 
Administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el marc del 
Procediment Ordinari 4/2017. Durant la seva tramitació, es va sol·licitar, per part de 
l’Advocacia de l’Estat la mesura cautelar de suspensió de l’acord impugnat, que fou 
desestimat. Actualment, l’Ajuntament ja ha contestat a la demanda formulada i s’està 
a l’espera de contestació per part dels demés codemandats que s’han personat en el 
contenciós.  

Arran de la falta d’anul·lació per part de l’Ajuntament i la interposició del 
recurs contenciós contra l’Acord municipal, consta en l’expedient informe de dia 02 
de febrer de 2017, de lletrat municipal en que s’adverteixen possibles vicis de 
anul·labilitat parcial. 

Amb tots aquests antecedents, s’erigeix com a responsabilitat d’aquesta Batlia 
la formulació de l’Exposició de Motius que fou signada en data de 29 de setembre de 
2016 amb motiu de l’ampliació de la documentació que va requerir la Delegació de 
Govern. Aquesta motivació no fou res més que l’exteriorització del fonament que ja 
subsistia en tota la documentació que constitueix l’expedient de la Relació de Llocs 
de Treball i que fou aprovat pel Plenari de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 
dia 29 de juliol de 2017.  

Per aquest motiu, de tratar-se de l’exteriorització de la motivació d’un acte 
aprovat pel Plenari, es considera convenient i necessari que aquesta motivació es 
sotmeti a la ratificació del Plenari, com a òrgan que va dictar l’acte (aprovació de la 
Relació de Llocs de Treball) en el que rau aquesta fonamentació. 

Atès l’informe jurídic del lletrat municipal, de data 14 de març de 2018,  que es 
manifesta favorablement envers aquesta ratificació. 

I en virtut de les atribucions que resulten de l’art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  
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Consegüentment, aquesta Batlia PROPOSA AL PLENARI DE 
L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA, l’adoració del següents: 

ACORDS: 

- ÚNIC: Ratificar, i fer pròpia,  l’Exposició de Motius signada per la Batlia de 

l’Ajuntament, de data 29 de setembre de 2016, i que s’acompanya com a 

Annex,  pel fet de contenir l’exteriorització de la fonamentació que rau, 

implícita, en  tota la documentació que conforma la Relació de Llocs de 

Treball aprovada pel Plenari de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 

29 de juliol de 2016 

- No obstant, el Ple acordarà.” 
 

INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle d’Alcúdia exposa la proposta.  
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que tal com es va dir al seu moment vam 
ratificar l’exposició de motius al seu moment. I també com vostè bé ha dit, vam dir 
que sí, però volíem que constàs en acta, com també va costar en acta al seu 
moment, que sempre que sigui d’aplicació quan sigui legalment viable, i com vostè 
bé ha dit, quan hi hagi disponibilitat econòmica. 
 
El senyor batle diu que això és el condicionant que posàvem aquí i per tant això és 
així. Alguna intervenció més? 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat, 
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 

6. Examen i aprovació proposta d’acord modificació increment dedicació lloc 
de treball.   Fundació Escola Municipal de Música d’Alcúdia. 
 

Es presenta proposta de Batlia de data 19 de febrer de 2018, la qual diu: 

“El Ple de la corporació, en sessió de dia 9 de gener de 2017 aprovà la plantilla de 
llocs de treball de la Fundació Escola Municipal de Música d’Alcúdia per a 2018. 
 
El Ple, en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2016, va aprovar una Relació de 
Llocs de Treball però la seva aplicació ha quedat diferida en atenció a un especial 
principi de prudència,que ja fou reflectit en el punt tercer de l’Acord que disposava 
que les  modificacions proposades s’aplicarien en funció de la disponibilitat legal i 
reglamentària. 
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Atès que la Banda Municipal de Música d’Alcúdia ha assolit un alt nivell de qualitat 
que ofereix a la ciutadania mitjançant, entre d’altres, els concerts tradicionals de Sant 
Jaume, Nadal, Reis i Santa Cecília, entre d’altres, que suposen un alt volum de 
treball per al seu director en la preparació dels mateixos (assajos, arranjaments, 
documentació, instal·lació material, etc...) amb els conseqüents beneficis culturals 
per als músics que la integren i els ciutadans del municipi. 
És per això que es fa necessari modificar el lloc de treball de Director de Banda 
Municipal incrementant la jornada en tres hores setmanals (del 23% al 31%). 
 
L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, estableix que les administracions 
públiques estructuraran la seva organització mitjançant relacions de llocs de treball o 
altre instrument organitzatiu similar, atorgant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, aquesta 
potestat al plenari de la corporació. 
 
Realitzades les anàlisis i avaluacions corresponents, sol·licito els informes 
d’intervenció i recursos humans donant compte al Ple de l’Ajuntament.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor Pere Malondra exposa la proposta. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,  
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 

7. Examen i aprovació proposta bases reguladores de les Subvencions 
Municipals per al Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes en l’àmbit del 
conjunt Històric i immobles inclosos en el catàleg Municipal de la Ciutat 
d’Alcúdia de l’any 2018. 
 

Es presenta proposta de la regidora delegada de Patrimoni de data 16 de març de 
2018, la qual diu: 

“Conformement amb allò que preveu l’article 29.2.e) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, els municipis de les Illes Balears tenen en tot 
cas competències pròpies en matèria de protecció i conservació del patrimoni històrico-
cultural municipal. 
 
Vist el que disposa l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
Atès allò que es preveu en els articles 9.2, 17.2, 22.1 i en la Disposició Addicional Catorzena 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com el seu reglament 
de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
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Vista la necessitat de regular el procediment al que s’haurà d’ajustar la concessió de 
subvencions municipals per al pla de foment de rehabilitació de façanes en l’àmbit del 
conjunt històric i immobles inclosos en el catàleg Municipal de la ciutat d’Alcúdia de l'any 
2016. 
 
Atès que en el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, aprovat  pel Ple de 
l'Ajuntament dia 12 de febrer de 2018 i publicat al Boib dia 17 de febrer de 2018, figura la 
partida nº P.A. 336.781.000. 
 
És per això que, en atenció a les atribucions que confereix a aquest Ple l’article 22.2.d) de la 
Llei 7//1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, proposo a l’Ajuntament 
Ple, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases redactades a l’efecte, les quals s’incorporen com a annex al 
present acord. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida nº P.A. 336.781.000, Aportació Pla 
Millorament de Façanes, per import de 20.000 € 
 
TERCER.- Publicar-ho en el BOIB, en la pàgina WEB d’aquest Ajuntament i inserir-ho en el 
tauler d’edictes municipals per a la seva corresponent difusió pública. 
 
QUART.- Delegar al Batlle totes les facultats per resoldre la concessió o denegació de les 
subvencions objecte d’aquestes Bases i dictar tots els actes administratius adients.”  
 

A continuació es transcriu les bases  
 

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER AL PLA DE 

FOMENT DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN L’ÀMBIT DEL CONJUNT HISTÒRIC I 

IMMOBLES INCLOSOS EN EL CATÀLEG MUNICIPAL DE LA CIUTAT D’ALCÚDIA DE 

L’ANY 2018 

 

DISPOSICIONS GENERALS                                                                                                                                                                                                                 

 

PRIMERA  

 

És objecte de les presents bases establir i regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec a la 

partida núm. PA336.781.000 dels pressupostos de l’Ajuntament d’Alcúdia, es pretenen 

destinar al foment d’actuacions d’adequació, millora, rehabilitació o conservació de les 

façanes dels immobles emplaçats en l’àmbit del Conjunt Històric de la Ciutat d'Alcúdia, així 

com als inclosos en el Catàleg Municipal d'aquesta; tot amb la finalitat de garantir la 

col·laboració entre l’administració pública i els particulars per a la recuperació del Patrimoni 

Arquitectònic d’Alcúdia.  

 

SEGONA  
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L’execució de les accions o la presentació de documentació definida en aquestes bases com 

de compliment obligat, serà requisit imprescindible per a l’obtenció de la subvenció i el seu 

incompliment serà motiu de denegació. 

 

TERCERA 

 

En tot allò que no disposen aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter supletori les disposicions 

legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les administracions públiques. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

QUARTA  

Correspondrà al batle de l’Ajuntament d’Alcúdia o òrgan municipal competent resoldre sobre 

la concessió o denegació de les subvencions objecte d’aquesta ordenança. 

 

CINQUENA 

  

Per tal de mantenir unes condicions especialment avantatjoses per a les obres objecte 

d’aquesta ordenança, es declaren compatibles els ajuts aquí previstos amb els establerts per 

altres administracions públiques sempre que no se superi amb les subvencions concedides el 

cost total de l’obra. 

 

AMBIT D’APLICACIÓ I ACTUACIÓ  

 

SISENA  

 

Seran objecte de les ajudes establertes en aquestes bases les actuacions que es duguin a terme 

dins els àmbits següents: 

 

Àmbit  1 (A1): Inclou els immobles compresos dins el Conjunt històric de la Ciutat d’Alcúdia  

(intra-murs).  

 

Àmbit 2 (A2): Inclou els immobles compresos en l’entorn de protecció, nova delimitació del 

Conjunt històric de la Ciutat d’Alcúdia. 

 

Àmbit 3 (A3): Els edificis inclosos al catàleg del patrimoni històric i artístic del medi rural i 

sol urbá d’Alcúdia aprovat. 

 

SETENA 

 

Els immobles objecte d’aquestes bases no es podran haver construït, ni haver sofert una 

rehabilitació substancial en els darrers 30 anys excepte en els casos en què s’especifiqui altra 

cosa. 

 

VUITENA  

 

Queden excloses de l’àmbit de la subvenció regulada per les presents bases: 
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a. Façanes d’edificis en situació de fora d’ordenació. 

 

b. Les obres que impliquin la demolició de façanes. 

 

c. Les actuacions que representin el buidat estructural o l’enderroc general del immoble en 

què es pretén actuar. 

 

d. Façanes d’edificis en els que s’hagi iniciat, resolt o no, un expedient d’infracció 

urbanística. 

 

NOVENA 

 

Els elements de la façana que podran ser objecte de subvenció són: 

 

- El propi parament de la façana 

- Les portes i finestres (inclòs les destinades a instal·lacions de comptadors o similars) 

- Cornises i alerons 

- Canals i baixants d'aigües pluvials 

- Fioles, dintells, llindars, rebranques i sòcols. 

- Eliminació del cablejat de façana 

 

REQUISITS GENERALS i OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS                                                                                                       
 

DESENA 

 

a. Per acollir-se a les ajudes d’aquestes bases, els promotors de l’obra caldrà que reuneixin les 

següents condicions: 

 

• Ser persones físiques o, en el cas d’edificacions en règim de propietat horitzontal, 

Comunitats de Propietaris. 

 

• Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l’immoble o titulars d’altres títols jurídics 

d’igual naturalesa admissibles en dret. 

 

• Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, d’acord amb les normes vigents. 

 

• El benefici que es reconegui per raó d’una determinada actuació s’entendrà a qui se subrogui 

en la titularitat o ús de la finca i de la llicència d’obres, prèvia acreditació documental. 

 

b. El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el supòsit que s’executin 

les obres fora dels paràmetres autoritzats a la llicència municipal d’obres o de qualsevol 

modificació concedida que no hagi estat prèviament autoritzada. 
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c. S’estableix una carència de 10 anys en el dret dels promotors per tornar a sol·licitar ajudes 

pel mateix concepte. Amb l’excepció d’obres incloses per decret en el Pla de foment de 

rehabilitació de façanes en l’any immediatament anterior al present i que no haguessin pogut 

presentar la sol·licitud i documentació de finalització d’obres compresa en la base 17ª de les 

presents bases  per causes imputables en aquest Ajuntament. 

 

ONZENA 

 

Els beneficiaris de les ajudes atorgades, en el seu cas, estan obligats a: 

 

a. Tenir capacitat jurídica d’obrar. 

 

b. Obtenir la llicència municipal d’obres prèviament a l’inici d’aquestes. 

 

c. Realitzar la totalitat de les obres en els terminis màxims establerts en les condicions de la 

llicència d’obres.  

 

d. Justificar la inversió de les quantitats declarades en la sol.licitud. 

 

e. Permetre les actuacions de comprovació, control i seguiment de l’obra per part d’aquesta 

Corporació Municipal. 

 

f. Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la tramitació i obtenció 

d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts d’altres administracions pel mateix concepte. 

 

g. Comunicar a l’Ajuntament el començament de les obres i qualsevol incidència significativa 

que es produeixi a la mateixa.   

 

QUANTIA I TIPUS DE LES AJUDES                                                                                           

 

DOTZENA  

 

La subvenció consistirà en una quantitat equivalent al 40% del cost de l’obra, exclòs 

impostos, multiplicat pel coeficient de correcció determinat en la base 13a, amb un màxim de 

8.000,- euros. 

 

Les ajudes inclouen, a més, la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres. Així com de les taxes d’expedició de llicència urbanística, d’ocupació 

de via pública i talls de carrer. 

 

Als efectes de les presents bases es considerarà cost de l'obra a la suma de: 

 

- Imports contractuals de l’execució de les obres dels diferents contractistes a intervenir. 

Exclòs imposts. 
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- Honoraris facultatius referents a la gestió i direcció i, si escau, els referents a costos de 

diagnosi i estudi previs i d’elaboració de projecte. Exclòs imposts. 

 

TRETZENA 

 

La determinació de la quantia de les subvencions inclourà un coeficient de correcció que 

vindrà determinat per l’àmbit d’actuació. 

 

Els coeficients de correcció són els següents: 

 

F1:  Corresponent a l’àmbit d’actuació A1 determinat en la base 6a. 

       Coeficient de correcció = 1. 

F2: Corresponent a l’àmbit d’actuació A2 determinat en la base 6a. 

      Coeficient de correcció = 0,75 

 

F3: Corresponent a l’àmbit d’actuació A3. 

      Coeficient de correcció= 0,75 

 

CATORZENA  

 

Quan coincideixin en un mateix edifici l’execució d’obres de rehabilitació en diferents 

habitatges promogudes per un mateix interessat, s’entendrà que es tracta d’una única 

intervenció i per tant estarà subjecte a les limitacions establertes en la base 12a encara que 

aquestes obres no siguin coincidents en el temps o en els conceptes. 

 

PROCEDIMENT D’INCLUSIÓ AL PLA I, DE CONCESSIÓ I PAGAMENT DE LA 

SUBVENCIÓ                                                                             

 

QUINZENA  

 

Sol·licituds d’inclusió al Pla 

 

1.- Les sol·licituds d'Inclusió al Pla (annex 1) es formularan en aquest Ajuntament amb 

posterioritat al moment de sol·licitar la llicència d’obres corresponent i com a màxim en el 

període de vigència d’aquesta. Dites sol·licituds s’hauran de presentar amb els models oficials 

establerts, acompanyats de la documentació especificada en el punt 4t de la present base. 

 

2.- La tramitació de la sol·licitud d’ajuts econòmics estarà vinculada a la tramitació de 

l’expedient d’atorgament de llicència d’obres, de tal manera que la no acceptació de la 

llicència d’obres suposarà la no acceptació de la sol·licitud de concessió d’ajuts. 

 

3.- Un cop presentada la sol·licitud d’inclusió, els serveis tècnics de l’Àrea de Patrimoni la 

revisaran per tal de verificar-ne els requisits i emetre informe sobre la conformitat o no 

d’aquesta. Emès dit informe, l’òrgan competent resoldrà la inclusió o no al Pla de les obres 

sol·licitades.  

 

http://www.alcudia.net/
mailto:ajt@alcudia.net


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

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

 
 

 38 

4.- La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 

 

o Sol·licitud d’inclusió al Pla degudament emplenada (annex 1). 

o Fotocòpia del  DNI o del NIF del sol·licitant, en cas d’una comunitat de veïns. 

o Còpia compulsada del títol d’ocupació (escriptura de propietat o contracte de lloguer) i, si 

s’escau, autorització de la propietat. 

o Si el sol·licitant es una comunitat de propietaris, certificació de l’acta en la qual 

s’aprovin les obres de rehabilitació, amb la relació annexa de copropietaris signada pels 

representants de la comunitat. 

o Caldrà presentar declaració jurada del titular de la propietat i/o del promotor de l’obra 

relatiu a altres possibles subvencions sol·licitades per a la rehabilitació de l’edifici (annex 2). 

o Número de compte de l’entitat financera en què es sol·licitant vol que l’Ajuntament li 

aboni l’ajut, si esdevé beneficiari (segons annex 3). 

o Certificació d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament d’Alcúdia, 

l’Estat i amb la Seguretat social. 

o Certificació de no incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions. (annex 5). 

o Certificació de no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de 

subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu. (annex 5). 

o Plànol d’emplaçament de l'immoble. 

o Fotografies de l’estat actual de l’edifici. 

o Llicència municipal d’obres o justificant d’haver-la sol·licitat. 

o Termini d’execució de les obres. 

o Pressupost detallat de les obres (amb amidaments de les partides a realitzar i preu unitari 

de cada una d'elles). 

o Memòria descriptiva del tipus d'intervenció (materials, acabats, etc.) o, si s’escau, 

projecte tècnic. 

 

D’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d' 1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, si la sol·licitud de subvenció no compleix els requisits 

que s’indiquen o no s’hi inclou la documentació que pertoca, es requerirà a l’entitat perquè en 

el termini de deu dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius, amb la 

indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud. 

 

SETZENA 

 

Sol·licituds de subvenció de les obres incloses al Pla 

 

1.- Executades les obres incloses al Pla -de conformitat amb la base 15a- s’ha de presentar la 

sol·licitud de concessió de subvenció (annex 4) juntament amb la següent documentació: 

 

* Certificació final d’obres, subscrita pel facultatiu o tècnic que hagi executat l’obra en el cas 

d’obres majors i del mestre d’obres en el d’obres menors. 
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* Justificació econòmica de l’execució de les obres incloses (factures que demostrin el cost 

real de les obres de rehabilitació realment executades i declarades en la so.licitud d'inclusió al 

Pla). 

 

 * Fotografies de l’obra acabada. 

 

2.- Presentada la sol·licitud de concessió de subvenció i documentació esmentada en el punt  

anterior, s’emetrà informe tècnic i, d’acord amb aquest, l’òrgan competent resoldrà la 

concessió o denegació de la subvenció.  

 

3.- El termini per a resoldre la concessió o denegació de les subvencions serà d'1 mes, a 

comptar des del termini establert per presentar la sol·licitud de concessió i documentació 

establerta en la base 17ª. El silenci administratiu tindrà efecte negatiu. 

DESSETENA  

 

Pagament de les subvencions 

 

1.-  Les subvencions es concediran d'acord amb l’ordre de data de Resolució d’inclusió al Pla 

(data Decret) i, una vegada que s’hagi presentat, en termini, la documentació i sol·licitud de 

concessió de subvenció i s’hagi resolt la concessió en qüestió per part de l’òrgan competent. 

 

2.- La subvenció ES DENEGARÀ una vegada que s’hagi esgotat la partida pressupostària 

destinada al present Pla. 

 

3.- Quan la partida pressupostària resultés insuficient per cobrir la darrera subvenció 

concedida, s’abonarà la quantitat romanent de la partida pressupostària destinada al Pla. 

 

4.- Les subvencions concedides i les condicions amb les quals s’ha concedit seran acceptades 

sense reserves per part del beneficiari en el moment de concessió de la subvenció. 

 

TERMINIS  

 

DIVUITENA 

 

El termini de presentació de les sol·licituds d’inclusió al Pla (annex 1) comença l’endemà de 

l’aprovació definitiva de les presents bases, i finalitza un mes abans de la finalització de 

termini per a presentar la sol·licitud de concessió de subvenció. 

 

El termini per a presentar les sol·licituds de concessió de subvenció (annex 4) finalitza dia 26 

d’octubre de l’any 2018. 

 

PRÒRROGUES  

 

DINOVENA  
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Les sol·licituds de  concessió de pròrrogues, degudament motivades, dels terminis d’execució 

i justificació de les actuacions aprovades, hauran de presentar-se amb anterioritat al venciment 

dels mateixos, es concediran per els següents supòsits:  

 

• Força major. 

• Causes econòmiques. 

• Qualsevol altra justificació que pugui ser apreciada per l’Ajuntament com a causa de 

dilació temporal en l’execució del projecte. 

  

El procediment per la tramitació de les pròrrogues s’iniciarà a sol·licitud de l’interessat i es 

resoldrà per l’òrgan competent. 

 

MODIFICACIÓ, INCOMPLIMENT I REINTEGRAMENT                                                                                                             

 

VINTENA  

 

L’alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció, i en tot cas, 

l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes d’altres administracions públiques que superin 

el cost de les obres realment realitzades, pot donar lloc a la modificació de la resolució 

d’atorgament. 

 

VINT-I-UNENA   

 

El incompliment per causes imputables al beneficiari de les obligacions imposades com a 

conseqüència de la concessió de les subvencions, així com el falsejament, la inexactitud o 

l’omissió de les dades subministrades que hagin servit per a la concessió de les subvencions, 

comportarà la pèrdua total o parcial d’aquestes, i si procedeix, el reintegrament amb 

l’abonament dels interessos de demora, segons allò establert a la legislació vigent. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS                                                                                                      

 

Disposició addicional primera 

 

A tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques s’aplicarà la Llei 38/2003 de 

17 de novembre, general de subvencions; La Llei 39/2015 del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; així com la resta de normativa que li 

sigui d’aplicació. 
             ANNEX 1 

 

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ AL PLA DE FOMENT DE REHABILITACIÓ DE 

FAÇANES EN L’ÀMBIT DEL CONJUNT HISTÒRIC I IMMOBLES INCLOSOS AL 

CATÀLEG MUNICIPAL DE LA CIUTAT D’ALCÚDIA  DE L'ANY 2018. 
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DADES SOL·LICITANT 

Nom i cognoms                                                                                                             CIF o NIF 

 

Adreça                                                                                                                          Població 

 

Adreça electrònica                                                                                                       Codi Postal                      Telèfon 
 

Nom i cognoms representant i concepte 

 

  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE QUE MOTIVA LA SOL·LICITUD, AMB DETALL DEL PRESSUPOST 

Breu descripció: 

 

Data prevista d’inici                                                             Data prevista d’acabament 

 

Pressupost total subvencionable                                        Import sol·licitat   
 

Aportació pròpia                                                                  Altres aportacions 

 

  

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

o Instància del sol·licitant per a la inclusió de l'obra en aquest pla. (annex 1). 

o Fotocòpia del  DNI o del NIF del sol·licitant, en cas d’una comunitat de veïns. 

o Còpia compulsada del títol d’ocupació (escriptura de propietat o contracte de lloguer) i, si 

s’escau, autorització de la propietat. 

o Si el sol·licitant és una comunitat de propietaris, certificació de l’acta en la qual s’aprovin les 

obres de rehabilitació, amb la relació annexa de copropietaris signada pels representants de la 

comunitat. 

o Caldrà presentar declaració jurada del titular de la propietat i/o del promotor de l’obra relatiu 

a altres subvencions sol·licitades per a la rehabilitació de l’edifici (annex 2). 

o Número de compte de l’entitat financera en què és sol·licitant vol que l’Ajuntament li aboni 

l’ajut, si esdevé beneficiari (segons annex 3). 

o Certificació d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament d’Alcúdia, l’Estat i 

amb la seguretat Social. 

o Certificació de no incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions. (annex 5). 

o Certificació de no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions 

públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu. (annex 5). 

o Plànol d’emplaçament de l'immoble. 

o Fotografies de l’estat actual de l’edifici. 

o Llicència municipal d’obres o justificant d’haver-la sol·licitat. 

o Termini d’execució de les obres. 

o Pressupost detallat de les obres (amb amidaments de les partides a realitzar i preu unitari de les 

mateixes). 

o Memòria descriptiva del tipus d'intervenció (materials, acabats, etc.) o, si s’escau, projecte 

tècnic degudament visat. 
  

SOL·LICITO: 
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IL·LM. SR. BATLE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. 

 

ALCÚDIA,         de                           de  2018 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que la recollida de les seves dades 

personals és necessària per a la gestió de les ajudes i subvencions atorgades per l’Ajuntament, i que seran conservades per l’Ajuntament d’Alcúdia. 

Així mateix, informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, en la següent adreça: Ajuntament 

d’Alcúdia, Major, 9 – 07400.  

 

        ANNEX 2 

 

 

DECLARACIÓ DE ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES 
 

Cognoms i nom NIF 

En qualitat de 

Comunitat CIF 

 

En relació amb la sol·licitud d’inclusió al Pla de foment per a la Rehabilitació de 

Façanes en l’Àmbit del conjunt Històric i immobles inclosos al Catàleg Municipal de la 

Ciutat d’Alcúdia per a l'any 2018, i sota la meva responsabilitat, 

 

 

DECLAR: 

 
   

  No haver sol·licitat cap subvenció, ajut, ingrés o recurs per a sufragar el cost d’execució de les 

obres objecte de la sol·licitud de subvenció. 

 

  Haver sol·licitat les subvencions per a rehabilitar l’edifici que s’assenyalen: 

 

 

DATA 
ADMINISTRACIÓ 

CONCEDENT 

IMPORT 

SOL·LICITAT 

   

   

   

 

 

Alcúdia,          de                     de 2018                                        

 

El/la sol·licitant, 

 

 

       
SENYOR BATLE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. 

 
   ANNEX 3 

http://www.alcudia.net/
mailto:ajt@alcudia.net


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

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

 
 

 43 

 

 

SOL·LICITUD DE TRASFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DEL  

TRESOR DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA 
 

DADES DEL CREDITOR 

N.I.F. Nom i cognoms del creditor 

          

C.Postal Carrer i número 

      

Municipi Provincia 

  

 

 
 

 

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o la llibreta 

d’estalvis oberts a nom meu. I sol·licito també la compensació, en cas d’existència de deutes reconeguts a 

favor de l’ajuntament. 

 

Diligencia de conformitat de l’entitat 

 

Aquestes dades coincideixen amb les                                    ________________,______d__________de 201___ 

        Existents en aquesta oficina 

 

                 El Director,                                                                                                 Signat: 

 

 

           Signat i segellat: 

 

 
De conformitat amb la llei 15/1999, us comuniquem que les vostres dades s’incorporen a un fitxer que es 

titularitat de l’ajuntament d’Alcúdia (c/ major, 9 07400-Alcudia). Aquestes dades seran tractades amb la 

finalitat de poder-vos oferir mes serveis i de mes qualitat des de l’ajuntament, així com poder disposar d’una 

base de dades actualitzada del teixit econòmic del municipi. Tota la informació que us demanem es 

necessària per dur a terme de forma correcta aquestes finalitats. Tanmateix, us informem que teniu dret a 

accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-vos al tractament de les vostres dades. Per fer-ho heu de contactar 

amb l’ajuntament. 

 

DADES DE TRANSFERÈNCIA 

C. 

Banc 

C. 

Ag. 

D C. Corrent 

o llibreta 

Denominació de l’entitat 

bancària 

                     

C. 

Postal 

Adreça agència 

      

Municipi Provincia 
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 ANNEX 4 
 

 

SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ I COMUNICAT DE 

FINALITZACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PLA DE FOMENT DE 

REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN L’ÀMBIT DEL CONJUNT HISTÒRIC I 

IMMOBLES INCLOSOS AL CATÀLEG MUNICIPAL DE LA CIUTAT 

D’ALCÚDIA  DE L'ANY 2018. 

 

 

 
                                                                          

DADES SOL·LICITANT 

Nom i cognoms                                                                CIF o NIF 
 

Adreça                                                                                              Població 

 

Municipi                                                                                    Codi Postal                  Telèfon 
 

Adreça electrònica                                                                     

 

Nom i cognoms representant i concepte 
 

  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE QUE MOTIVA LA SOL·LICITUD, AMB DETALL DEL PRESSUPOST 

 

Breu descripció: 

 

 
 

Cost de les obres                                                                 Import sol.licitat 

 

Data d’acabament                                                               Altres aportacions 
 

  

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

 

o Certificació final d’obres, subscrita pel facultatiu o tècnic que hagi executat l’obra en el cas 

d’obres majors i del mestre d’obres en el d’obres menors. 

o Justificació econòmica de l’execució de les obres (factures que demostrin la quantitat que s’ha 

pagat per les obres de rehabilitació declarades en la sol·licitud d’inclusió al Pla). 

o Fotografies de l’estat actual de l’obra acabada. 

 
  

SOL·LICITO: 

  

IL·LM. SR. BATLE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. 

 

 

ALCÚDIA,         de                           de  2018 

 

 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que la recollida de les seves dades 

personals és necessària per a la gestió de les ajudes i subvencions atorgades per l’Ajuntament, i que seran conservades per l’Ajuntament d’Alcúdia. 

Així mateix, informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, en la següent adreça: Ajuntament 

d’Alcúdia, Major, 9 – 07400.  
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ANNEX 5 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 

 

 

Cognoms i nom NIF 

En qualitat de Tef.  

Amb 

domicili a  

 CP carrer 

 

 
En relació amb la sol·licitud d'inclusió al Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes en 

l’Àmbit del conjunt Històric i immobles inclosos al Catàleg Municipal de la Ciutat 

d’Alcúdia per a l'any 2017, i sota la meva responsabilitat, 

 

 

DECLAR: 

 

 

  Que no estic sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques, ni tinc 

incoat cap procediment sancionador per aquest motiu. 

   

 

  Que no incorro en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions. 

 

 

 

I  perquè així consti i surti els efectes oportuns, expedeixo i signo la present a 

 

 

 

Alcúdia,          de             ____        de 2018.                                         

 

El/la sol·licitant, 

 

       
SENYOR BATLE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. 

 
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Bàrbara Rebassa exposa la proposta. 
 
VOTACIÓ: 
 

http://www.alcudia.net/
mailto:ajt@alcudia.net


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

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

 
 

 46 

Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat, 
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 

8. Examen i aprovació proposta d’acord incoació expedient per a la 
proclamació del Sr. Bartomeu Català Barceló com a fill adoptiu de la Ciutat 
d’Alcúdia. 

Es presenta proposta de batlia de data 9 de març de 2018, la qual diu: 
 

“En consideració a la tasca duta a terme al nostre municipi per part del Sr. Bartomeu 
Català Barceló, nascut a Villafranca de Bonany el dia 31 d’agost de 1941, i tenint en 
compte que durant el temps que va estar destinat com a sacerdot a Alcúdia, va 
constituir l’equip de futbol juvenil La Victòria, a la vegada que donava classes a la 
nostra joventut, fent una tasca educadora no sols acadèmica sinó també humana, i a 
més a romàs lligat al nostre municipi a través del Projecte Home, i considerant el 
reconeixement per la seva feina en contra la problemàtica juvenil i la 
drogodependència, la Batlia ha acordat sol·licitar a aquest Ple la incoació d’un 
expedient per a la seva proclamació, si escau, como a fill adoptiu de la Ciutat 
d’Alcúdia. 
 
En data 9 de març de 2018, el secretari ha emès l’informe en relació al reglament 
d’honors i distincions del Excel·lentíssim Ajuntament d’Alcúdia, per això de 
conformitat amb els articles 2.a), 5, 11 i següents del reglament d’aplicació, es 
proposa a aquest Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Incoar expedient per a la proclamació, si escau, del Sr. Bartomeu Català 
Barceló, como a Fill Adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia. 
 
SEGON.- Nomenar com a ponent de l’expedient la regidora Sra. Catalina Juan 
Pericàs, que haurà de recopilar tots el mèrits del Sr. Català i els justificants oportuns. 
 
TERCER.- Nomenar como a fiscal de l’expedient la regidora Aguas Santas Lobo 
Benítez, que formularà les oposicions i objeccions que pertoquin, que hauran d’estar 
degudament justificades. 
 
QUART.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el tauler 
d’edictes de la Corporació.” 
 
INTERVENCIÓ: 
 
El senyor batle d’Alcúdia exposa la proposta d’acord. 
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La senyora Coloma Terrasa manifesta que noltros estam totalment a favor d’aquest 
nomenament, i crec que és una persona mereixedora, precisament per la seva 
trajectòria aquí a Alcúdia, com la tasca pastoral i educativa que va tenir al seu 
moment com a vicari d’Alcúdia. És una persona estimada i una persona que té una 
trajectòria personal i professional molt important, i per tant pesem que és una bona 
decisió l’elecció de Bartomeu Català. Però també ens hagués agradat que s’hagués 
obert una mica la participació o donar un termini per presentació de propostes i 
poder-les debatre després i consensuar. Ens agradaria que en properes propostes 
es tingués un poc en compte a tots els membres d’aquest consistori ja que és una 
decisió que després al final compartirem tots. Per tant això també és l’únic que 
també volia destacar. 
 
El senyor batle diu que correcte. El tema és que no fa falta consensuar per 
consensuar. El consensuar serà quan es voti o no. Ara si qualsevol grup o partit 
polític considera que hi ha d’haver més persones, o sap o té dins el cap una persona 
que consideri que bé pot ésser o fill il·lustre o fill predilecte o fill adoptiu no hi ha cap 
inconvenient de qualsevol persona i en qualsevol moment ho pot fer. Vull dir, que 
això és una iniciativa perquè bé, vam pensar en aqueixa persona, però si el grup 
Popular té alguna altra persona de forma gustosa també ho recolzarem si és 
correcte. Venc a dir, no hi ha cap... la proposta és iniciar l’expedient i és conjunta si 
voleu. No es tracta de dir que sigui un grup concret o en Pere o en Pau, perquè això 
és una cosa que molt millor si es du per unanimitat. Vam pensar amb en Tomeu 
Català, però si el Partit Popular té altres persones “in mente” ho podeu proposar 
quan vulgueu. No hi ha cap inconvenient. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que, si m’ho permet, no personalitzi amb el 
Partit Popular. Jo l’únic que dic és que anam a la comissió, ens trobam aquesta 
proposta, i ens agres agradat que a lo millor s’hagués proposat igual el senyor 
Tomeu Català i a lo millor establir uns terminis per si hi havia també la possibilitat de 
presentar altres propostes. En qualsevol cas nosaltres estam a favor del 
nomenament d’aquest senyor. Però crec que no estaria de més de tant en tant no 
trobar aquestes sorpreses sinó donar un termini perquè, no sé, a lo millor hi ha algun 
altre partit que també té altres propostes. I entre tots dur-ho i intentar parlar-ne una 
mica abans de dur-ho d’aquesta manera tan freda a la comissió. Simplement és 
aquest comentari. 
 
El senyor batle exposa que si he personalitzat no volia personalitzar en el Partit 
Popular, sols perquè te contestava a tu. A mi tant m’és si és el Partit Popular, com 
Junts, com qualsevol partit, però a qualsevol moment qualsevol partit ho pot 
proposar. Això és una proposta. És una proposta que ha sortit la iniciativa de l’equip 
de govern però no té cap inconvenient en que si hi ha un altre. No és que haguem 
de dir és que si n’hi ha un no en podem fer un altre. No, la persona que s’ho mereixi, 
perquè aquí no hi ha colors, a una persona d’aquest nivell no hi ha colors. I com tu 
molt bé has dit ideal i també si vosaltres teniu un candidat també no hi ha cap 
inconvenient. No és de dir o aquest o aquell altre, no és una disjuntiva, és sumar. No 
té més importància. Vos pareix correcte? Idò iniciam l’expedient? 
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La senyora Carme García exposa que des d’Unió per Alcúdia totalment d’acord en 
que s’anomeni a en Tomeu i pens que és una manera d’agrair que moltes famílies 
d’Alcúdia a dia d’avui tenim als nostres fills vius entre noltros i puguem “disfrutar” 
d’una nova vida després d’haver passat per Projecte Home. Així que pens que és 
una manera de donar-li les gràcies a en Tomeu. Estic molt contenta que ho faceu. 
 
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció més. 

VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat, 
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 

9. Examen i aprovació suport a la declaració institucional relatiu a la 
regularització del lloguer de vehicles Turisme amb conductor VTC. 
 

Es presenta sol·licitud de data 7 de març de 2018, la qual diu: 

“CRlSTOBAL     ALHAMA   CHACÓN,   provist   de DNI  N° 43025790N,    actuant   en 

calitatde PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE RADIO TAXIS D'ALCÚDIA,  domicili  

a efectes  de notificacions   Carre  Mostassafn°    41 Inca  (CP 07300),  a L'Ajuntament   Comparesc   i, 
 

 

EXPOSA:  Les  recents   Sentencies   del  Tribunal   Suprem   de  data  13 de novembre   de 

2017, que reconeixen   el Dret  d'otorgar   noves  autoritzacions   de transport  VTC,  són una mostra  

clara  que el conflicte   existent   entre  aquestes   autoritzacions    per  al  lloguer  de vehicles   amb  

conductor   i el sector del taxi  continuara   creixent  si no s'adopten  mesures. 

 
Davant   aquest problemática      L'ASSOCIACIÓ DE TAXIS D'ALCUDIA 

PROPOSAM LA DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  RELATIVA  A LA 

REGULACIÓ  DEL LLOGUER DE VEHICLES TURlSME AMB CONDUCTOR 

VTC: 

 
1.- L'origen   del  conflicte   es pot  atribuir,   en gran  part,  al  fet que  es vol en aprofitar   

aquests tipus    de   llicéncies    per   implantar    un   model    de   negoci    lluny   de   l'economia    

col.laborativa     i redistributiva    que  cerqui   oferir   un  bon  servei   a  la  ciutadania,    es  fonamenta    

en  la  precarització laboral  i en la concentració   de grans  beneficis   en mans  d'empreses. 

 
2.- La manca  de regulació   de l'activitat   de VTC   suposa  que  se'n  faci un ús incorrecte   com  

a transport    discrecional     de   viatgers,    sense    que    tampoc    se   n'hagin    tractat    adequadament      

les particularitats    pel  que  al  transport   urbá.   Que  detenninades     plataformes    puguin   assimilar   

aquests serveis  de lloguer   de vehicles   amb  conductor   a serveis  més  propis  del  tradicional   de taxi  

demostra com aquesta  manca  de regulació  pot arribar  a afectar  a tot el Servei  del Taxi. 

 
3.-   L'ADMINISTRACIÓ   PÚBLICA,  en   aplicació    de   cadascuna    de   les   

Institucions intervengui   per  a aclarir   l'actual   situació   i contribueixi    a garantir   la supervivencia    i 
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la qualitat   del servei  públic   del  taxi  en  el  seu   ámbit  territorial,    sense   renunciar   a  iniciatives    

legislatives   per  a millorar  la competitivitat    i la qualitat  del sector. 

 
L'ADMINISTRACIÓ     PUBLICA  pot impulsar la modificació del 

REGLAMENT  DE LA   LLEI    D'ORDENACIÓ     DELS    TRANSPORTS     

TERRESTRES     PER   DONAR COHERENCIA  A LA REGULACIÓ DE LA 

VTC. Des del P ARLAMENT DE LES ILLES BALEARS es  pot  intervenir,   aprofitant   

les  competéncies    de  la  Comunitat   Autónoma   de  les  llles Balears  en materia   de transports   per a 

millorar  la regulació   del Sector  i, sobretot  pel  que  fa al Servei del Transport   Urbá  que  

tradicionalment    s'han  cobert  amb  el Servei  del Taxi. 
 

 

PER TOT AIXO, PROPOSAM AL PLE DE L'AJUNTAMENT    D'ALCUDIA: 
 

1.-  SOL.LICITAR     AL  GOVERN   DE  LES  ILLES   BALEARS    que, en l'exercici  

de la seva competencia sobre transports, impulsi una iniciativa legislativa per a modificar 

la normativa de transports,  en el  sentit  d'exigir  a  les autoritzacions  VTC otorgades  

per  Sentencia  Judicial  que comptin amb una autorització de funcionament específica 

per a prestar el servei de transport urbá. La concessió d'aquestes autoritzacions 

correspondria a la Comunitat Autónoma o als Ajuntaments, segons  establesqui   la  nova  

regulació,  pero,  en  qualsevol  cas,  L'Ajuntament   afectat  n'hauria d'infonnar  

previament per a valorar si la concessió  té efectes sobre el Servei Públic del Taxi, la 

mobilitat, el Medi Ambient i qualsevol altre aspecte que es consideri rellevant. 
 

 

2.- INSTAR AL MINISTERl  DE FOMENT que promogui  la inclusió, en una 

eventual modificació  del Reglament  de la Llei D'Ordenació  de Transports  Terrestres,  

d'un nou text per a l'article  182.2  o equivalent  que desenvolupi  les condicions  

aplicables  a les autoritzacions  VTC otorgades en virtud de Sentencia Judicial en relació 

amb I'origen, la destinació o el recorregut deis Serveis, tal com permet I'excepcionalitat 

prevista per aquests vehicles a l'article 91 de la citada Llei.” 

 

INTERVENCIONS: 

 

El senyor batle exposa que aquesta proposta es du a ple perquè, com sabeu, hi ha 
una polèmica grossa no sols a nivell d’aquí sinó també a tota Espanya, entre els 
taxistes i els conductors dels vehicles de VTC que són gent com Uber, Cabify, i 

demés. El que es pretén és que demanen els taxistes i ens fem ressò d’aquesta 
situació instar al Govern Balear, que és qui té competències en matèria de 
transports, que tingui en compte la situació dels ajuntaments, que tingui en compte 

la situació dels taxistes perquè la veritat és que hem tingut o en tenir coneixement 
que una persona o un grup de persones de Palma han comprat 700 llicències 

d’això i pot ésser un caos. Lo que volem demanar és que es regularitzi aquesta 
situació, que es tinguin en compte els ajuntaments i que si s’ha de modificar a qui 
correspongui, en aquest cas a la comunitat autònoma, pues que es modifiqui en el 

sentit de no deixar desprotegits i no deixar una “barra libre”. Perquè si a  aquestes 
activitats donam “barra libre” de tot seria un caos. Per tant, la proposta és sol·licitar 
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del Govern de les Illes Balears, que és qui té les competències, que impulsi una 

iniciativa legislativa per modificar la normativa de transports i no se li pugui “colar” 
un gol, que ja sabeu que se li va “colar” al tribunal suprem que a Madrid van haver 
de donar llicències no autoritzades però els hi van haver de donar perquè hi ha 

una sentència judicial que ho diu. 
 

La senyora Coloma Terrasa exposa que estam a favor de que es regularitzi 
aquesta situació. Per tant, votam a favor. 

 

El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció més. 
 

VOTACIÓ: 

 

Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat, 
acorden estimar la sol·licitud i aprovar els acords que es proposen a la mateixa. 
 

10. Examen i aprovació Moció que presenta els grups Municipals PSIB-PSOE i 
GENT PER ALCUDIA en defensa de la llibertat d’expressió i anul·lació de la 

condemna del raper Valtònyc 

 
 
El portaveu del grup Municipal Gent per Alcúdia, portaveu PSIB-PSOE i portaveu 
del Pi- Proposta per les Illes presenten Moció de data 15 de març de 2018, que a 
continuació es transcriu: 
 

“ASSUMPTE:  EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I ANUL·LACIÓ DE LA 

CONDEMNA DEL RAPER VALTÒNYC 

  

Davant la condemna a 3 anys i mig de presó a Josep Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, 

per delictes d'enaltiment del terrorisme, calumnies i injuries greus a la Corona i 

amenaces, proposam al Ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

  

1. L’Ajuntament d’Alcúdia manifesta la seva preocupació per l'extensió del delicte 

d'enaltiment del terrorisme a actes i missatges que haurien d'estar emparats per 

l'exercici de la llibertat d’expressió i per les recents condemnes per aquest càrrec que 

fan retrocedir els ciutadans i ciutadanes d’Espanya en els seus drets fonamentals. 

   
2.- Instar al Govern d’Espanya i a les Corts Espanyoles a impulsar els canvis legislatius 
necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana (Llei 
Mordassa) per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en 
les activitats artístiques. 
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3. L'Ajuntament d’Alcúdia demana que s'anul·li la condemna de Josep Miguel Arenas 
Beltrán, Valtònyc, pels delictes d'enaltiment del terrorisme, calumnies i injuries greus a 
la Corona i amenaces que actualment se li imputen, per ser contrària al dret fonamental 
de la llibertat d'expressió i de la lliure creació.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor Pere Malondra exposa la moció. 
 
La senyora Carme Garcia manifesta que des d’Unió per Alcúdia nosaltres votarem a 
favor d’aquesta moció però abans, si m’ho permeteu, volia explicar un poquet. Com 
tu bé has dit, Pere, és una persona que se la condemna a tres anys i mig de presó 
per cantar. A jo m’agradaria dir quatre paraules que diuen aquestes cançons, si m’ho 
permeteu. “No sé si era cazando elefantes o iba de putas, son cosas que Diana 
utilizaba a su hermano”. És molt trist fer referència a un fet per exemple com aquest, 
que va ésser un accident, per exemple. “Mientras tanto doña Sofía, follando... Bauzà 
debería morir... en una le prenderemos fuego... Esperanza Aguirre  su hijo debería 
vivir entre ratas... matando a Carrero Blanco ETA estuvo genial”.... Frases de mal 
gust i molt més. Jo crec que les persones que estem aquí no crec que hi hagi ningú 
que li agradi aquest tipus de cançó. No crec que estiguem d’acord amb aquestes 
expressions, però sí que votarem a favor perquè tu agafes i veus tres anys i mig a la 
presó per cantar una cançó i el mateix dia, el mateix dia es condemna a una persona 
que ha violat una nina de dotze anys i l’ha deixada embarassada i només li cauen 
dotze anys... trob que és una vergonya. I, a part de tot això, ahir vàrem veure, que 
ho vàrem veure tots per la tele, que el gendre del rei li demanen 10 anys per haver 
robat tot el que ha robat, evidentment, des d’Unió per Alcúdia consideram que tres 
anys i mig és una barbaritat de condemna pel que és una cançó. Si bé, consideram 
que aquestes lletres són terribles, són vergonyoses, que ningú se n’ha de riure de la 
mort d’una altra persona, encara que sigui d’un altra color polític, manco que xerrin 
dels fills de polítics i que “roza” ja no el mal gust, si no altres paraules que no vull 
emprar aquí perquè trob que no, que sobren, però  que sí que tres anys i mig per 
cantar una cosa d’aquestes vora les condemnes que tenim a Espanya per matar 
nins, per matar persones, per matar dones, és ridícul, i trob que per això nosaltres 
recolzarem aquesta moció. 
 
El senyor Pere Malondra manifesta que com has pogut veure a la moció no xerram 
de la lletra. La lletra si me demanes a mi si m’agrada personalment lo que diu, 
personalment a mi no. Trob que hi ha moltíssimes de coses que et pots estotjar per 
dir-ho d’alguna manera. Però repeteixo, la realitat és que és un al·lot que ha cantat 
una cançó. No ha robat, no ha pegat a ningú, no ha estat agressiu amb ningú, a part 
de les paraules. I que hi hagi una llei que permeti que un al·lot així pugui anar a la 
presó me pareix una barbaritat i, a més a més, crec que és molt més perillós del que 
ens pensam. Per això dic que la realitat és aqueixa. Altra cosa és que el que s’ha 
sentit agredit el pogués denunciar perquè s’ha sentit insultat i que li posin una multa 
seria un escenari totalment diferent que no seria aquest. Però la realitat ara i del que 
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xerram és que condemnen a un al·lot, i dic un al·lot perquè no és més que un al·lot, 
per cantar. No defens la lletra ni molt menys , però condemnen un al·lot per cantar a 
tres anys i mig de presó. I això hi ha una llei que ho permet. Només això.  
 
La senyora Carme García diu que totalment d’acord. 
 
El senyor batle diu que només vull dir una cosa. Com hi ha opinions distintes i ara hi 
ha hagut una opinió a favor m’agradaria també sentir totes les opinions i llavors si 
voleu... però hi ha altres grups polítics que també voldran dir o justificar el vot 
m’imagin.  
 
La senyora Carme García diu que només un incís. Ja que tu no has dit res de les 
lletres jo sí que he volgut fer constar el tipus de lletra que era, perquè trob que ho 
havia de dir. 
 
El senyor Pere Malondra exposa que a hores d’ara tothom coneix la lletra jo crec. 
Tant s’ha xerrat que jo crec que tothom coneix la lletra. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que no entraré en cap debat, però exposaré que 
noltros no mos sentim legitimats per qüestionar una sentència. Això per una banda. 
Per altra banda nosaltres defensam la llibertat d’expressió dins la legalitat, dins un 
marc constitucional de respecte. Simplement. Per això no donarem suport a aquesta 
moció. 
 
El senyor batle manifesta que noltros, cada partit diu la seva i noltros també volem 
dir la nostra, és a dir, vagi per davant que el nostre grup està totalment a favor de la 
llibertat d’expressió i també consideram que una persona per les seves 
manifestacions fetes pugui ser condemnada a tres anys i mig de presó. Per tant, 
volem deixar clar que el nostre grup és partidari de la llibertat d’expressió. I no 
només ho diem. Ho hem demostrat perquè dia 12 d’abril en aquest ajuntament va 
entrar un escrit demanant que el senyor Valtònyc pogués fer una conferència i 
pogués fer una trobada i es va autoritzar, evidentment, i vol dir que va poder dir el 
que va voler. I això demostra que aquest ajuntament tots estem a favor de la llibertat 
d’expressió. Ara bé, a pesar que nosaltres ja no només ho diem sinó demostram que 
estam a favor i per tant ho hem dut a terme, també hem de dir que la Constitució 
Espanyola al seu article 20 que diu i regula tot lo que són els drets de la persona i 
dels espanyols, diu que tots tenim dret a la imatge, tenim dret a l’honor, hi ha una 
llibertat d’expressió... i diu “estas libertades tienen su límite en el respeto a los 
derechos conocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y 
especialmente en el derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen”. És a dir, 
que la llibertat d’una persona acaba quan comença la de l’altra. I aquí tu acabes de 
dir quatre frases de les que diuen les cançons, però jo també te’n llegiré un parell 
més, mem què pareixen.  A una de les seves cançons diu “queremos la muerte de 
estos cerdos”... “llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el 
palacio del borbón kalasnikoff”... Diu, per exemple, “le arrancaremos la arteria y todo 
lo que haga falta... ...queremos la muerte para todos los cerdos... ...que tengan 
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miedo como un guardia civil en Euskadi... ...un pistoletazo en la frente”... Home, jo 
crec que una persona pot dir lo que vulgui, però també ha de respectar a s’altra 
persona, és a dir, estam d’acord amb la llibertat d’expressió? Sí. Estam d’acord amb 
que aquesta condemna a nosaltres ens pareix desproporcionada? Sí, però el que no 
podem dir és demanar que s’anul·li una sentència que és el que diu la moció perquè 
Espanya, gràcies a Déu, contarem que és un país democràtic, hi ha tres poders, 
poder legislatiu, poder executiu i poder judicial. Lo que no val és dir que quan una 
sentència no mos agrada als nostres interessos, dir això està malament, i aquests 
jutges són un tal i són un qual perquè això està malament. I quant la sentència és 
favorable són uns sants. Noltros no som ningú per qüestionar, “vamos”... sí que som 
per qüestionar, el que no podem fer és, o el que hem de fer és acatar. La sentència 
es pot compartir o no es pot compartir, però l’hem d’acatar. Demanar un ajuntament 
com el nostre que s’anul·li una sentència vol dir que no estam d’acord amb els 
jutges. I si no estam d’acord amb els jutges vol dir que entraríem dins un caos. I jo et 
puc dir que els judicis, a  vegades, una cosa és la legalitat i l’altra és la justícia. Jo 
com a misser et puc dir que he guanyat plets que no tinc gens de raó i n’he perduts 
tenint tota la raó. Per tant, podem estar d’acord o no amb la sentència, ens pareix 
desproporcionada, però hem d’acatar una decisió judicial perquè el poder legislatiu i 
el poder judicial està per damunt la nostra opinió. Per tant nosaltres votarem en 
contra d’aquesta moció, a pesar que estam en contra de la desproporció que hi ha 
entre tres anys i a més per les lletres no són... i Carme, permetem que et digui una 
cosa. Acabes de dir, i que consti que jo no el defens, acabes de dir n’Urdangarín ha 
robat el que ha robat, i jo te dic al menys reserva el principi d’innocència fins que la 
sentència sigui ferma, és a dir, mos imaginam, podem dir que tots han robat però si 
jo tinc que dir que n’Urdangarín ha robat, que a lo millor sí, que no ho sé, no em vull 
ficar amb aquestes coses perquè no som jutge, però almenys el principi d’innocència 
l’hem de respectar tots. Igual que si un me diu en Messi és un “sin vergüenza” 
perquè ha robat i té expedient o en Ronaldo té també i tal. No anem a ficar-mos amb 
una cosa, i “al menos” el que sí deman és que a tothom, a tothom que respectem el 
principi d’innocència. Quan hi hagi sentència ferma llavors direm aquest és un tal o 
és un qual, però mentrestant, sigui qui sigui, perquè tan espanyol és un com l’altra, 
“al menos” mos hem de respectar tots. Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció 
a pesar de que no estam d’acord amb la proporcionalitat que s’ha aplicat en aquest 
cas i que consideram a més a més que a la llibertat d’expressió nosaltres hi estam a 
favor. 
 
La senyora Carme García exposa que, per al·lusions un minut, rectific, sí que és 
vera que la de n’Urdangarín no és ferma, s’altra que he dit sí que era ferma. I me 
sorprèn que només m’hagis dit a jo perquè... 
 
El senyor batle diu, no Carme, que s’interpreti bé, que s’interpreti bé. La persona que 
ha dit ha robat has estat tu. Ni ho ha dit na Coloma, ni ho ha dit en Pere, ni ho ha dit 
ningú. Per tant, senzillament era una matisació. Aquí crec que no és el moment per 
fer un debat damunt temes jurídics perquè nosaltres “al fin y al cabo” tenim una 
moció, la votam a favor o en contra, crec que cada grup polític ha pogut explicar lo 
que pensava, uns estan en contra i no entren en debat, com ha dit na Coloma, en 
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Pere defensa la moció, tu també t’has pronunciat i noltros jo diria quasi quasi estam 
enmig, no estam d’acord amb la moció, estam a favor de la llibertat d’expressió, però 
no podem dir també “barra libre” i tothom que digui lo que vulgui perquè avui en dia 
ja basta el que se diu sense sentit perquè moltes vegades el que menys hi sap és el 
que més diu. Jo estic segur que hi ha molta gent que es pronuncia sobre aquest 
tema i ni siquiera ha llegit la lletra de les cançons. Tu has llegit uns “párrafos”, però jo 
n’he llegit uns altres. I n’hi ha més, els tinc tots aquí i n’hi ha més.  
 
La senyora Carme García diu que estic totalment en contra d’aquestes cançons, 
però no volia llegir tota la tafarra, la duc tota, he posat un parell d’exemples.... 
 
El senyor batle manifesta que jo també la duc tota però tu n’has agafat unes que són 
a lo millor més senzilletes i jo n’he agafades unes que me pareixen que mos 
traspassam s’honor. I no hi ha el perquè anar en contra i atemptar l’honor d’una altra 
persona. Jo crec que “al menos” l’únic que hem de fer és respectar-nos tots, i l’únic 
que demanam és respecte. 
 
El senyor Pere Malondra diu que vol fer un aclariment. Jo evidentment no dic que el 
jutge no hagi fet la seva feina en quant a una llei que ha estat posada pel Partit 
Popular i ha estat aprovada pel Partit Popular. Això és el que nosaltres precisament 
demanam, que es derogui aquesta llei perquè un jutge aplicant aquesta llei no hagi 
de condemnar a un al·lot a tres anys i mig de presó per cantar una cançó, 
independentment que així com sigui la lletra i que en cap cas una cançó pot fer 
enaltiment del terrorisme. Jo crec que no té cap sentit. I repeteixo el mateix, així com 
vosaltres deis que estau en contra de la sentència a mi la lletra no m’agrada gens, 
però això és una cosa i l’altra és que a través d’una llei que nosaltres demanam la 
derogació perquè trobam que la llei va en contra de la llibertat d’expressió i pot 
provocar sentències totalment desmesurades, que quasi tots hem reconegut aquí, i 
això és el que nosaltres presentam amb aquesta moció. 
 
El senyor batle manifesta que jo per acabar el debat, que no és un debat sinó un 
canvi d’opinions, perquè aquí no és anar un contra l’altre, cada un expressa el que 
vol, si és vera que a lo millor el Partit Socialista demana canviar la llei, però seria bo 
no que ho faci a través d’aquest ajuntament, sinó que ho demani als seus 
representants legals que hi ha a Madrid i que se faci. 
 
El senyor Pere Malondra exposa que ja s’ha fet. 
 
El senyor batle diu que si ja s’ha fet és reiterar el mateix que s’ha fet, per lo tant el 
PSOE té tot el dret del món, igual que qualsevol partit polític que té representació a 
Madrid. “Ojalá” el PI en tingués i després llavors “mos ne cuidaríem”, perquè el PI 
justament no tenim representació a Madrid i no pintam una regadora, però es allà on 
s’ha de modificar un canvi legislatiu i no a un ajuntament perquè ens donin 
instruccions d’allà, per lo tant, senzillament, no entrar en debat, cadascú explicar el 
que ha volgut. Crec que les postures estan clares i per tant, passam a votació. 
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VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per majoria 
((10 vots a en contra (6 El Pi + 4 PP) i 7 vots a favor (4 PSIB-PSOE + 1 Gent per 
Alcúdia + 1 Unió per Alcúdia + 1 Guanyem)), acorden rebutjar la moció abans 
descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 

11. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal Popular sobre la 
defensa de la caça a Mallorca. 
 
La portaveu del grup Municipal Popular presenta Moció de data 9 de març de 2018, que a 
continuació es transcriu: 

“EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT D’ALCÚDIA, d'acord amb el que 
preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, desitja 
elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció, 

MOCIÓ SOBRE LA DEFENSA DE LA CAÇA A MALLORCA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La caça a les Illes Balears ha estat sempre una tradició, i una part molt important de la 
nostra cultura com a poble mediterrani, amb marcades arrels amb el camp, la natura i el 
medi ambient. 
 
Darrerament, els governants del Pacte d'esquerres han decidit que no es poden realitzar els 
campionats de tir al colomí i guàtleres, com sempre s'havia fet a les Illes Balears. La Llei de 
Benestar animal de Balears ha prohibit aquests campionats de tir, cosa que ha provocat que 
els nostros caçadors hagin de marxar a la península, quan històricament aquest campionat 
sempre s'havia celebrat a les Illes.  
 
Els caçadors actuen com agents mediambientals, ja que la seva activitat propicia el 
manteniment del medi ambient en els seus vedats, amb una protecció continua que manté 
l’equilibri de les espècies autòctones. 
 
Es tracta d'una mostra més del tarannà poc dialogant d'un Govern d'esquerres que prohibeix 
tot el que no l'hi agrada, sense comptar amb els sectors afectats, i que no respecta les 
tradicions de les Illes Balears, sinó que les allunya del poble i les fa desaparèixer. 
 
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent, 

 
ACORD 

 
Primer.- L'Ajuntament d’Alcúdia insta al Consell de Mallorca a defensar, ja que es tracta 
d'una competència seva, els drets dels caçadors davant els atacs i les intromissions del 
Govern Balear.” 

 
INTERVENCIONS: 
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La senyora Coloma Terrasa exposa la moció. 
 
El senyor Tomàs Adrover manifesta que jo, com que m’ha tocat anar per la regidoria 
que duc, de Medi Ambient, les convidades que ha fet la Societat de Caçadors 
d’Alcúdia i les tirades que ha fet a sant Pere, a sant Jaume, al campionat de Caça 
tant a la Victòria com al Puig, que a vegades han compartit amb algun altre regidor... 
M’he cercat la vida perquè jo no som caçador. No he estat mai caçador. Però quan 
he vit aquesta moció crec que estava en la obligació de cercar informació, de cercar 
argumentaris i de cercar una resposta a la moció que presenta el Partit Popular. Jo 
no sé que votaran els altres partits polítics. Jo amb l’argumentació que presentaré 
esper que voteu en contra de la moció que presenta el partit popular, que es tan 
democràtica la meva com la seva. Començaré. El campionat que fa referència el 
Parit Popular sobre el tir del colomí no té res a veure amb el concepte de caça. És tir 
al colomí. El concepte de caça és una acció complexa (ho he de llegir) de lluita a on 
intervenen molts de factors. Un el caçador, dos, la peça, que coneix l’habitat aquí on 
viu, que coneix el tarannà del lloc a on es troba, i el que té per defensar-se és la 
lluita contra el caçador i contra el ca que sol portar el caçador. Coneix les condicions 
meteorològiques del lloc aquí on es troba, i la caça no és una competició, és un 
esport. El tir al colomí és agafar un au, pels qui no ho heu vist, no sé si els companys 
del partit popular han estat a cap competició de tir al colomí o no, és agafar un au, 
llevar-li la coa, literalment com vos dic, llevar-li la coa, posar-la dins una màquina, 
aquell senyor agafa la màquina, amolla el colomí i el caçador tira. I el que li convé a 
aquest colomí és que el caçador el mati. I vos diré perquè, perquè una vegada mort 
s’ha acabat el patiment. Si aquest colomí queda viu, com que són aus que han estat 
criades en captivitat per aquest fi no estan adaptades la seva alimentació per ells 
mateixos, estan acostumades que els caçadors els hi donin menjar. Per tant, el cent 
per cent es moren de fam perquè no es saben alimentar. Què vull dir amb això? 
Aquesta pràctica sols està permesa a dins Europa a Portugal i a Espanya. I a 
Espanya les comunitats autònomes de Catalunya i Canàries la tenen prohibida. A 
més, està previst que en aquest tarannà d’aquests dies o mesos Galícia i Castella La 
Manxa, Galícia governada pel Partit Popular, Castella la Manxa no, Múria pel Partit 
Popular tenen els processos iniciats per a suspendre aquest tipus d’activitat. En tot el 
món sols està permesa a set països. L’altra punt. El Consell de Mallorca com ha 
comentat la portaveu del Partit Popular és qui té les competències de caça. No ha 
prohibit res de tir al colomí. De fet, a Alcúdia se n’han fetes de competicions de tir al 
colomí a sant Pere i a sant Jaume. Han permès, d’acord, fent referència al que es 
diu aquí, que té un tarannà poc dialogant el Consell de Mallorca. Han permès 
d’acord amb totes les Societats de Caçadors per unanimitat al Consell de Caça, obrir 
la veda tres jornades abans de la caça del turó. Perquè entenen amb els estudis que 
s’han fet que hi ha hagut un rebrot de peces de tudó que abans no hi havia. A part, 
és un tipus d’animal que causa molts problemes a l’agricultura, i a les zones 
turístiques. La llebre, que fa uns anys era una espècies protegida ara l’han oberta un 
mes abans de la veda de caça. Inclús es pot caçar una peça més de les que abans 
es caçaven, perquè la població de llebres també ha augmentat. A Mallorca hi ha 
actualment unes vint mil persones que tenen llicència de caça, imprescindible per 
caçar, i a Balears unes trenta mil. Les persones que tenen llicència de caça 
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federativa són 2617 segons l’anuari d’esports. A totes les Balears, d’aquests 2617 
que participin a campionats de caça són entre unes seixanta i unes setanta 
persones. No totes les persones que tenen la llicència de la Federació Balear de 
Caça practiquen el tir al colomí. Moltes persones, la majoria, no el practiquen. 
Després vostè ha fet una referència al tema de que s’ha prohibit el campionat de tir 
al colomí. És vera que s’ha prohibit. S’ha prohibit perquè la llei de Protecció Animal 
diu que no es podia fer. La Federació de Caça el que va fer és cercar un lloc que 
substituís fer-la aquí a Mallorca. Què va passar? Van triar la Comunitat Autònoma 
Valenciana i segons els retalls de premsa que hi havia i es va dir que no s’havia fet, 
que s’havia suspès aquest campionat i que no s’havia fet per no perjudicar els 
caçadors valencians. No és vera això. Es va suspendre el campionat perquè no hi 
havia suficients tiradors al colomí. No es va fer el campionat. De totes maneres, la 
Federació Balear de Caça, com una federació autònoma que és, no pot traslladar a 
una altra comunitat autònoma els seus campionats de tir, perquè incompliria la llei de 
les Illes Balears. Sols és la pròpia administració qui només té  l’autorització per 
incomplir la llei. Aquí diu la llei de 13 de desembre de 2004 de dia 27 de desembre 
caça de la Comunitat Valenciana, a l’article 2 diu acció caçar. I a l’apartat dos diu 
excloure la consideració d’acció de caça el tir de colomins, de guàtleres o de faisans 
quan es realitza a instal·lacions esportives permanents. El tir al colomí no és una 
tradició com la caça. La caça és una tradició, és una activitat en comparació a la 
caça com a activitat recent. És a dir, la caça és una tradició molt antiga i el tir al 
colomí és més modern. Encara tinc més coses. El govern de l’Estat Espanyol, 
governat pel Partit Popular, ha recorregut els articles de la llei de Benestar Animal 
referents als toros a la Balear que diem noltros, però no ha recorregut els articles 
referents al Tir del Colomí i al Tir de les Guàtleres, per alguna cosa ho ha fet. Una 
dada molt important. A la Comunitat de Madrid Ciudadanos va presentar una moció 
per prohibir el tir del colomí però després la va retirar. El Consell de Mallorca queda 
clar que és qui té les competències de caça i autoritza les tirades de colomí. A la 
revista Trofeo, que és una de les més importants amb tirada estatal i referent a caça 
el senyor Eduardo Coca Vita va fer un article referent a aquest tema, que es diu, 
“conmigo no cuenten”. Va expressar el seu rebuig al tir del colomí com a activitat 
pròpia del segle XXI. I després, ja que hem de defensar tant els caçadors, crec que 
és el més greu de tot, per la mala gestió de la Federació Balear de Caça, que jo 
m’he quedat de pedra, l’any 2017 va perdre una subvenció de 50 mil euros del 
Consell de Caça del Consell de Mallorca. Per tant, per tot el que he exposat pens 
que Gent Per Alcúdia votarem en contra i esper que els altres companys de grups 
polítics també, perquè crec que l’argumentari que he presentat és prou extens i clar 
per desmuntar el que demana el Partit Popular. I una altra cosa, a títol particular que 
no té res a veure, no estic d’acord quant ells diuen “es tracta d’una mostra més del 
tarannà poc dialogant del govern d’esquerres”. Ha quedat clar que el tarannà poc 
dialogant, queda demostrat que el Consell de Mallorca quan es reuneix amb els 
caçadors i aproven al Consell de Caça les mesures que aproven no és un tarannà 
poc dialogant, crec que és un tarannà molt dialogant. Els qui han tingut el tarannà 
poc dialogant o nul dialogant crec que ha estat en lo referent al Partit Popular. Res 
més, moltes gràcies. 
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El senyor batle manifesta que faria una proposta, si vos pareix, vista la situació, que 
aquesta moció pot anar endavant, o no, però a lo millor mereix una rellegida, perquè 
a vegades fem les coses, no tenim totes les dades, jo demanaria al partit Popular si 
la vol suspendre o retirar-la de moment amb el sentit de dur-lo a un altre ple per a 
poder estudiar-lo més la situació, perquè així com està redactada pot dir sí o no. A 
vegades si li dones dues voltes a les coses, perquè el que no podem fer, pens jo, és 
ni enfrontar els caçadors amb el consell, ni els caçadors entre ells amb ells, que és 
caça i què no és caça. Demanaria, depèn del partit Popular perquè és qui l’ha 
presentada, demanaria no que la retiràs sinó que quedàs damunt la taula. Que a lo 
millor podem trobar una situació intermèdia. Si és possible. I si no, pues mira no 
passa res i vos don la paraula. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que jo no crec que l’haguem de retirar. 
Simplement el senyor Tomàs Adrover ha expressat la seva manera de veure-ho. 
Nosaltres diem que volem que es protegeixin les tradicions, com és el Campionat de 
Tir al Colomí. Com molt bé ell ha dit aquí a Alcúdia s’han celebrat a sant Pere i a 
sant Jaume. No entenem perquè hi ha hagut tota aquesta història de prohibicions. 
Entenem que estan emparades per una llei de benestar animal que s’ha aprovat al 
Govern Balear, i per altra banda l’únic que diem és que instam al Consell de Mallorca 
a que defensi els drets dels caçadors davant els atacs i totes les intromissions que hi 
ha hagut amb les aprovacions d’aquestes lleis. Simplement això. S’ha prohibit aquest 
campionat de tir. Per això hi va haver tot el que hi va haver, per això dia 15 d’abril hi 
ha una manifestació convocada per la Federació Espanyola de Caça donant 
recolzament a les federacions autonòmiques, per tant, nosaltres simplement 
demanam que es doni suport a les associacions de caçadors, que es respectin els 
drets dels caçadors i que hi hagi una actitud més dialogant amb aquests col·lectius, 
simplement. Ara ell ha fet la seva argumentació, a mi em sembla molt bé, idò miri 
voto en conseqüència, que quedi clar que aquí no hi ha postures d’enfrontament ni 
de res. Simplement el que volem destacar amb aquesta moció és que hi hagi més 
diàleg entre els sectors, simplement això.  
 
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que si lligam aquesta moció amb el que hem 
estat dialogant abans, el Partit Popular deia que la llei Mordassa s’ha de respectar 
perquè és una llei, però ara que hi ha una Llei de Benestar Animal i no està d’acord i 
no li agrada, diu que no l’ha de respectar. Per tant, hi ha lleis bones i lleis dolentes. I 
totes sorgeixen del mateix, que és de la sobirania popular i del vot del ciutadà. A 
nosaltres no ens queda més remei que complir-les, tant les que ens agraden com les 
que no mos agraden. Jo crec que una moció es fa per aconseguir el consens entre 
partit i per tenir per endavant el suport majoritari. En aquest cas, de tot el consistori. 
Evidentment amb aquesta redacció de la moció per part del Partit Popular, nosaltres 
creiem que no es cerca el consens sinó que el que es cerca és precisament la 
confrontació. I es cerca primerament amb la redacció, quan es parla que el govern 
format per partits d’esquerres és poc dialogant. Jo crec que no fa falta anar molt 
enrere per veure col·lectius que no es rebien i que s’eliminaven de tots els òrgans de 
participació de la Comunitat Autònoma i que ha estat precisament un govern 
d’esquerres els que els ha hagut de tornar a posar en marxa. Per tant, venim d’una 

http://www.alcudia.net/
mailto:ajt@alcudia.net


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

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

 
 

 59 

etapa negre de diàleg i de consens i només ho fa amb la llei de caça, sinó que ho fa 
en moltíssimes de coses que venen, els polítics donen la cara i es sotmeten a les 
preguntes dels ciutadans i aquí a Alcúdia en tenim molts exemples. El que jo vull 
deixar clar és que, evidentment, noltros estam a favor de la caça tradicional. A més a 
més, valoram molt la feina que fa la Societat de Caçadors d’Alcúdia. I en això estam 
d’acord com a agents de medi ambient que cuiden i que curen les muntanyes de la 
Victòria i del Puig de sant Martí i, evidentment, nosaltres fem feina amb els caçadors, 
i amb la caça. I ho fem no només presentant mocions, ho fem fent al·legacions quan 
hi ha coses que no ens agraden, com fa fer aquest ajuntament al·legacions a la llei o 
al pla de gestió de Barrancs i de Puig. I, a més a més ho vàrem fer amb la 
col·laboració i de la mà de la Societat de Caçadors d’Alcúdia, cosa que aquesta 
moció no ha fet. Per tant, nosaltres defensa de la caça sí, però a favor d’aquesta 
moció no.  
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que de la llei mordassa aquí no se n’ha parlat 
en cap moment, aquí l’únic que s’ha dit és que nosaltres no estam legitimats per 
qüestionar sentències d’un jutge. Això que quedi clar per una banda. I per altra 
banda dir-li al partit socialista que és la seva opinió. Vostè es centra en altres temes 
per desviar i evitar pronunciar-se, en contra. Per tant, no vulgui desviar l’atenció, es 
centri en la moció i no cerqui altres històries. 
 
El senyor batle exposa que cada grup ha dit el que volia i nosaltres ens abstindrem i 
explicarem perquè. I direm perquè, perquè no ens agrada la motivació, el fons i ens 
agrada el “fondo”. Si el “fondo” és recolzar a la societat de caçadors o als caçadors, 
evidentment nosaltres recolzam els caçadors. Perquè, a més a més, la Societat de 
Caçadors d’Alcúdia és la societat més antiga que hi ha en aquest municipi. El que 
passa és que la redacció, que podria ser d’una altra forma no ens pareix bé. Per 
tant, a posta demanava que quedàs sobre la taula, perquè crec en el consens i de la 
mateixa manera que na Coloma Terrasa diu abans podríeu haver fet que lo d’en 
Tomeu Català haguéssim consensuat hem demanat que quedàs sobre la taula 
perquè a lo millor hagués estat possible mirar una solució de consens. Com que no 
ha estat possible una solució de consens i estam d’acord amb “el apoyo” als 
caçadors i en contra del tipus de redacció que hi ha, noltros ens abstindrem.  
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que si m’ho permet el batle per al·lusions dir-li 
que la moció la tenen des de fa un parell de dies. Si li hagués interessat consensuar-
la no hagués estat malament que hagués tocat la nostra porta, li haguéssim oberta 
sense cap problema.  
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que perdona però et tinc que dir el mateix d’en 
Tomeu Català. També fa una setmana que ho tens i tampoc no havies dit res. Tanta 
distància hi ha d’aquí allà com d’allà aquí. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que no és vera. 
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El senyor batle diu que o sigui a tu quan et convé dius que ho tenim fa un parell de 
dies i quant te convé dius que no se t’ha comunicat. T’he demanat que quedàs 
damunt la taula, “ni si quiera” que es retiràs. Sou tant democràtics que ni siquiera 
heu dit no, mos ho pensam, heu decidit seguir en davant. Pues ara vos ateneu a les 
conseqüències, o sigui... 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que no ens atenem a les conseqüències, 
simplement vostès prenen una decisió, són l’equip de govern, i fan l’ordre del dia. 
Nosaltres li presentam una moció, vostè si trobava que l’havíem de consensuar mos 
ho hagués demanat. Cap problema. No ara hora per hora. 
 
El senyor batle diu que o al mateix moment que ho volíeu presentar haguessis dit 
escolta volem presentar això ho voleu consensuar? Hi ha la mateixa distància d’aquí 
allà que d’allà aquí. El que passa és que la justificació quan vos afecta a voltros no 
és la mateixa que quan afecta als altres. És el mateix que he dit abans de les 
sentències. O mos agraden o no mos agraden. Si mos convé mos agraden, si no 
mos convé no mos agraden. Ara no vos agrada quan vos acab de donar l’oportunitat 
de quedar damunt la taula, parlar-ne i dur-ho. Per tant, nosaltres ja ho tenim clar, ens 
abstindrem i “punto”. Passam a votar, Laura? 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per majoria ((7 vots en 
contra (4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per Alcúdia + 1 Guanyem), 6 abstencions (6 
El Pi) i 4 vots a favor ( 4 PP), acorden rebutjar la moció abans descrita, amb els acords que 
hi són proposats. 

 
12. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal del Pi-Proposta 
per les Illes per la garantia de la revalorització de les pensions i un tracte just 
als nostres pensionistes. 
 
Seguidament i abans d’entrar en la deliberació  del fons de la Moció els Grup 
Municipal Unió per Alcúdia i Grup Municipal Guanyem manifesten adehirse a la 
subscripció de la Moció que seguidament es transcriu. 
 
“El portaveu del Grup Municipal del Pi-Proposta per les Illes presenta moció de data 
19 de març de 2018, la qual diu: 
 
“El Sr./Sra Domingo Bonnin Daniel, portaveu del Grup Municipal del Pi-Proposta per les Illes 
Balears a l’Ajuntament presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent 
proposta de resolució 
 

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI PER LA GARANTIA DE LA 
REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS I UN TRACTE JUST ALS NOSTRES 

PENSIONISTES 
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Exposició de Motius 
 

 
La Llei 23/2013 reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revalorització del 
sistema de pensions de la seguretat social, va canviar el sistema de revalorització de les 
pensions públiques a Espanya. Va abandonar l'esquema anterior fonamentat en l'IPC, 
l'objectiu del qual era el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, a un nou 
esquema en què la situació d'ingressos i despeses de la seguretat social a mitjana termini 
determina la revalorització, passant a ser la sostenibilitat financera el principal objectiu. Els 
factors pel càlcul de l'índex de revalorització són: els ingressos de la seguretat social, 
l'import de la pensió mitja, l'evolució del número de pensionistes. La Llei 23/2013 estableix 
que el resultat de la revalorització no podrà donar lloc a un increment de les pensions inferior 
al 0,25%. D'acord amb aquests factors i amb la informació disponible és evident que les 
pensions els pròxims anys només creixeran un 0.25%. Resulta, per tant, que els darrers 
anys els pensionistes han anat perdent poder adquisitiu i que la previsió és que en el futur 
en perdran molt més si es manté el sistema vigent.  
 
A més a més, al llarg dels anys de crisi, el Govern de l'estat ha anat buidant el Fons de 
Reserva, la denominada vidriola de les pensions, que comptava a finals de l'any 2011 amb 
més de 68.000 milions d'euros i que havia de ser un coixí pels moments en què el sistema 
tingués problemes.  
 
Entenem que els nostres pensionistes necessiten seguretat i estabilitat. Seria una injustícia 
que després de molts d'anys de feina i sacrifici i un pic reconegut un dret, com és la pensió, 
s'anàs buidant de contingut tot el camí fet. Als pensionistes se'ls ha de reintegrar en el poder 
adquisitiu perdut i se'ls ha de garantir que en el futur mantendran aquest poder adquisitiu.  
 
 
PER TOT L’EXPOSAT ANTERIORMENT ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ 
L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS: 
 
Primer. Instar al Govern de l'Estat que prevegi els mecanismes legals i financer necessaris 
per fer un pagament extraordinari a cada pensionista, equivalent al poder adquisitiu que hagi 
pogut perdre els darrers 10 anys, comparant la revalorització de la seva pensió i l'increment 
de l'Índex de Preus al Consum (IPC). 
 
Segon.  Instar al Govern de l'Estat que impulsi la modificació de la Llei 23/2013, a fi i efecte 
de garantir que la revalorització de les pensions, mai sigui inferior a l'increment de l'IPC 
anual a fi i efecte de garantir que mai els pensionistes perdin poder adquisitiu.  
 
Tercer. Instar al Govern de l'Estat que impulsi les modificacions fiscals necessàries perquè 
la pensió no sigui considerada renta i sigui una quantitat exempta a l'hora de calcular 
l'Impost de Renda de les Persones Físiques. 
 
Quart. Notificar el contingut del present acord a la Delegació del Govern Central a les Illes 
Balears”. 

 
INTERVENCIONS: 
El senyor batle explica la moció i apunta que tant el grup de Unió per Alcúdia com 
Guanyem s’adhereixen a la moció i a continuació exposa la moció. 
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El senyor Pere Malondra exposa que en aquest cas no sols la votarem a favor sinó 
com bé ha dit en Toni a través de la proposta del PI a través del batle que va 
convidar als que es volguessin afegir i noltros el Partit Socialista ens hi adherim a 
aquesta moció. Tal i com ho veiem és una vergonya el que ha passat amb les 
pensions del Partit Popular. Hem de recordar que al fons de pensions hi havia quasi 
70 mil milions d’euros i han quedat en 8 mil milions d’euros. Jo crec que ho han 
mesurat malament. Aquesta és la meva sensació. Pareixia que els pensionistes s’ho 
carregaven tot a les esquenes i no passava res. Han tocat allà on hi havia i una cosa 
que el partit socialista mai va trobar que havia de tocar el fons de reserva de les 
pensions. Clar, ara, com es sol dir, han vist les orelles al llop. Els pensionistes han 
sortit al carrer cansats de que tot estigués sobre les seves esquenes. No hi ha hagut 
problemes quan s’ha manifestat la guàrdia civil i la policia nacional -que nosaltres 
estam d’acord- quan s’ha fet un pla per equiparar en uns anys amb altres policies, i 
pareixia que els pensionistes no deien res i això passaria per malla. No ha passat, jo 
crec que els pensionistes s’han donat compte, i de manera molt lloable i justa s’han 
aixecat i han demanat un dret que els correspon després de tota una vida de feina. 
Noltros no sols la votam a favor sinó que ens afegim a la moció. 
 
El senyor Tomàs Adrover agraeix la convidada del PI i jo votaré a favor d’aquesta 
moció. Jo quan present una moció sempre intent consensuar amb l’equip de govern i 
m’agradaria que les que presenteu a partir d’ara intenteu consensuar amb l’altra gent 
de l’equip de govern. A vegades ens posarem d’acord i a vegades no. La votaré a 
favor i gràcies per la possibilitat de poder-m’hi adherir. 
 
El senyor batle diu que això és la democràcia, a vegades en posam d’acord i a 
vegades no. 
 
La senyora Carme Garcia manifesta que s’adhereix però no vull opinar, mos adherim 
i punt.  
 
El senyor José Muñoz exposa que ell s’adhereix. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que noltros sí a la revalorització de les pensions, 
al tracte just als pensionistes i no aprofitar un col·lectiu tan sensible per fer política, 
confiam amb que el govern de l’estat donarà respostes adequades i creiem que 
s’està fent feina en la revalorització. Per tant, nosaltres ens abstindrem en aquest 
punt.  
 
El senyor batle exposa que noltros la presentam i la volem defensar. Consideram 
que als pensionistes d’aquest país se’ls maltracta, i ho dic en consciència i en 
coneixement professional de la qüestió. No és possible viure amb pensions de 500 
euros i de 600 euros quan tens la qüestió, sobretot a aquesta zona de Mallorca quan 
tens en compte que tens molts treballadors que són fixos discontinus, que les 
cotitzacions no són de tot l’any i que per tant les bases reguladores de la pensió són 
molt baixes. Creiem que en segons que el govern troba doblers per el que vol i quan 
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no li convé o mira a una altra banda o no ho mira. Noltros creiem que els 
pensionistes és una gent molt delicada, gent major, gent que ha fet Espanya, gent 
que ha sofert, i que per tant es mereixen un poc de respecte i no algunes respostes 
com la darrera sortida que va fer una senyora ministra que va dir “bueno” la idea és 
que s’agafi tota la vida laboral. Com pot ser mai que s’agafi tota la vida laboral? Mira, 
a l’any 1985 s’agafaven els darrers 24 mesos de base reguladora per les 
cotitzacions, i han anat baixant i ara estam xerrant que es van regint els darrers vint 
anys. Avui, l’any 2018, la base reguladora ja s’agafa dels darrers 21 anys. Si no hi ha 
uns coeficients reguladors que hi són però que no són abastament mos quedam 
sense pensions. Sí que és vera que hem d’anar “al tanto” i que no es pot fer “a lo 
loco” perquè també no s’han d’hipotecar les pensions d’un futur, però avui per avui 
les pensions són molt baixes i no és just de cap de ses maneres que es pugi un 0,25 
quan l’IPC puja un 2 ó un 3, perquè sempre perd el més dèbil, el pensionista. I això 
em sap greu que sigui el Partit Popular. No és perquè sigui el Partit Popular o el 
partit PSOE o el que sigui, el que governi. Aquest tema de les pensions no ha de ser 
un tema de partit, ha de ser un tema de tot l’estat, governi qui governi i sigui qui 
sigui, s’ha de garantir. I l’altra dia per televisió sentia que sigui una cosa 
constitucional i ho hauria de ser. Perquè no és just que segons el color ara aquest 
puja, ara aquest baixa o que es pugui fer política. D’això no s’ha de fer política. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que s’està (...) 
 
El senyor batle diu que perdona Coloma ho no t’he interromput. Si te sap greu que 
digui la veritat m’atur. El que és segur és que això agradi o no agradi això no ha de 
ser una cosa política i lo únic que diem és que es pugi el que toca. La moció no és 
una crítica al govern, la moció és que es pugi el que toca. Ni més ni manco, per tant, 
passam a votar.  
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per majoria ((13 vots a 
favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per Alcúdia + 1 Guanyem) i 4 
abstencions (4 PP)), acorden aprovar la moció abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 

13. Examen i aprovació Moció que presenten els grups Municipals Gent per 
Alcúdia, El Pi-Proposta per les Illes i PSIB-PSOE per l’adhesió de l’Ajuntament 
d’Alcúdia a la Campanya per un Bon Finançament per a les Illes Balears. 
Seguidament i abans d’entrar en la deliberació  del fons de la Moció els Grup 
Municipal Unió per Alcúdia i Grup Municipal Guanyem manifesten adehirse a la 
subscripció de la Moció que seguidament es transcriu. 
 
Tomàs Adrover i Albertí, regidor – portaveu del grup municipal de GENT per ALCÚDIA, Pere 
Malondra Sánchez, regidor – portaveu del grup polític PSIB – PSOE, i Domingo Bonnín 
Daniel, regidor – portaveu del grup polític EL PI, presenten  MOCIÓ de data 9 de març de 
2018, la qual diu : 
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“L'adhesió de l'Ajuntament d´Alcúdia a la Campanya per un Bon 

Finançament per a les Illes Balears 

 

                                            EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El passat 14 de febrer es va presentar davant els mitjans de comunicació la campanya per 
un bon finançament per a les Illes Balears, un moviment que uneix un ample ventall 
d'entitats cíviques, socials, culturals i polítiques, amb l'objectiu d’acabar amb l'injust 
finançament que han patit històricament les nostres illes per part del Govern central. 
 
Es tracta d'un moviment transversal que a dia d'avui reuneix entitats com la Federació 
d'Associacions de Veïns de Palma, UGT, CCOO, STEI, OCB, USO, PIMEM, Unió de 
Pagesos, FAPA Mallorca o les Fundacions Darder-Mascaró i Gabriel Alomar, entre d'altres. 
L'objectiu no és altre que revertir els desavantatges que pateixen els ciutadans d'aquesta 
terra respecte dels de la resta de l'Estat. L'actual model de finançament situa les Illes 
Balears en un dèficit fiscal d’entre el 5 i el 14% del PIB (depenent del sistema de càlcul), un 
tracte injust que es tradueix, per exemple i en el millor dels casos, en una despesa pública 
en Sanitat de 1.275 € per habitant davant els 1.357 € de la mitjana espanyola. I si parlam 
d'Educació, la mitjana espanyola és de 915 € i la de les Balears, de 831€. 
 
Com bé varen exposar els impulsors de la campanya a l'acte de presentació celebrat a Inca, 
aquesta discriminació afecta greument els nostres serveis públics i, en conseqüència, les 
condicions de vida de la gent.  
 
Però si hi ha unes institucions que pateixen de forma més directa l'infrafinançament són els 
ajuntaments, abocats a oferir uns serveis de proximitat als ciutadans amb una dramàtica 
limitació dels recursos disponibles. A la situació general de discriminació que viuen les Illes 
Balears en el cas dels ajuntaments s'hi ha d'afegir la llei que regula la seva despesa, una llei 
que els obliga a dedicar bona part del romanent de tresoreria a amortitzar deute bancari en 
detriment dels serveis essencials.  
 
Fins i tot als ajuntaments sanejats –la majoria a les Illes Balears- se’ls impedeix posar a 
disposició de la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des del 2012 obliga a dipositar 
als bancs part o tot el superàvit municipal. Aquesta mesura, a més de suposar un atac a 
l’autonomia local, causa situacions esperpèntiques. Així, just a Mallorca els consistoris tenen 
357 milions d’euro als bancs, però no els poden gastar en les necessitats dels veïnats i les 
veïnades. El 2017 ens trobam amb casos com el d’Alcúdia, amb més 56 milions d’euros, 
però també Calvià i Manacor (30 milions), Pollença, Andratx i Llucmajor (20 milions), 
Marratxí (18 milions), Palma (16 milions), Santa Margalida (12 milions)…  
 
Els responsables de la campanya per un bon finançament ja ha manifestat que la derogació 
o modificació d'aquesta regla de despesa serà un dels seus principals objectius i que per 
aquest motiu convida els consistoris de les Illes Balears a adherir-s'hi. 
 
Després de molts d'anys de reivindicacions, la Campanya per un Bon Finançament és l'eina 
que com a societat necessitam per reivindicar un finançament just per a les nostres illes i 
uns serveis públics de qualitat. Però aquesta eina només serà efectiva si entitats, 
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associacions i institucions s'uneixen per aconseguir-ho, mitjançant un moviment transversal i 
reivindicatiu. 
  
 
Proposta d'acord  
 

1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d´Alcúdia a la Campanya per un Bon Finançament 
per a les Illes Balears. 

 
2. Fer arribar aquest acord als responsables de la campanya a fi de que inscriguin 

l'Ajuntament d´Alcúdia com a membre adherit.” 

 
INTERVENCIONS: 
El senyor Tomàs Adrover exposa la moció y a continuació demana als altres grups si 
s’hi volen adherir.  
 
El senyor batle exposa que s’adhereixen Unió per Alcúdia i Guanyem. Voleu el Partit 
Popular adherir-vos o justificar o intervenir? 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que noltros és que aquí hi ha una discrepància. 
Estam a favor de les decisions per a obtenir un nou règim especial, que hi hagi més 
inversió de l’estat a les illes i estam a favor d’un bon finançament. I a més, fa uns 
mesos, dia 3 d’abril de 2017 a aquest plenari  vam donar suport a un manifest que 
era per a la reforma del finançament i que estava impulsat pel Cercle d’Economia. A 
més, des d’aquest plenari es va donar trasllat a la FELIB. Era una plataforma cívica 
de consens, on partits polítics, govern, consell, entitats cíviques estaven a favor de 
reivindicar un bon finançament per les illes. Això fa un parell de mesos. Ara MES i el 
PSIB presenten una nova plataforma que pretén defensar el mateix que ja es va 
aprovar des d’aquest municipi a la FELIB. Hi havia un consens i consideram que 
aquesta nova plataforma el que fa és debilitar aquest consens que serà necessari 
davant negociacions que seran difícils. Per tant compartim el fons però no les formes 
ni les raons i motivacions polítiques que motiven el fet que es creï una nova 
plataforma. Per tant ens abstindrem en aquest punt.  
 
El senyor batle exposa que nosaltres pensam que no una sinó vint-i-dues de 
plataformes n’hi hauria d’haver perquè el senyor Montoro compleixi i amolli el que ha 
d’amollar, que són els doblers del poble cap el poble i a Alcúdia tenim 66 milions 
d’euros al banc que no podem emprar. No una plataforma, vint-i-set plataformes, 
meam si d’una vegada compleix. NO és que estigui en contra d’una altra. Si d’aquí 
una setmana n’hi ha una altra i ho demana la FELIB i ho demana la FEM i ho 
demanam tothom menys el que governa... poca cosa podem fer. El que volem és 
que es demani. No anam en contra de ningú, però que s’amollin els doblers a tots 
aquests municipis que a tot Mallorca són molts de doblers que tenim al banc. Mira, 
l’altra dia vaig anar a la FEM a Madrid a la reunió amb els batles. I te puc dir que era 
un clamor. No és un tema d’Alcúdia, no és un tema de Mallorca, era un clamor. A tot 
Espanya que passa el mateix. I el senyor Abel Caballero, president de la FEM diu 
no, mos ha dit que abans de 15 dies tindrem el decret al carrer. Han passat els 15 
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dies i al carrer no hi ha el decret. I no me fio. I no me fio no per res, sinó perquè veig 
que els doblers estan allà.. Inclús et diré més. El batle de Las Palmas, tenen 150 
milions d’euros al banc i tenen un 24 per cent de “paro”. Diu, si a mi me deixaven 
aquests doblers i jo els podia “emplear” creant “empleo” no tindria un 24 per cent de 
“paro”. Ja veus, i és un home que és sencer... Els doblers al banc no fan res. A més, 
les entitats bancàries estan demanant ja, i ho va dir el batle de Las Palmas també, 
que els Ajuntaments els hi llevin els doblers del banc perquè estan penalitzats a 
Europa. Meam si d’una vegada amb 33 plataformes aquest senyors s’enteren i 
amollen un poc per poder fer coses als municipis. Són doblers de la gent, del poble, i 
han de revertir al poble. El senyor Montoro no en fa cas. No una plataforma, vint-i-
tres plataformes. Noltros agafam aquesta  i si d’aquí a 15 dies n’hi ha una altra 
també mos hi afegirem, fins que s’arregli. Si no te fan cas un pic, a veure si en fan 
dos pics.  
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que a jo me sap greu que es posi d’aquesta 
manera. Noltros defensam la nostra postura, diem el que trobam, trobam que cercar 
una plataforma paral·lela no ho veiem necessari i vostè, respect la seva opinió, però 
vostè respecti la nostra, no es posi d’aqueixa manera. És que pareix que ens dona 
una passada a noltros. Me sap greu, ens respecti un poc. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que evidentment.. si jo som una persona 
vehement i no vos penseu que reis ni molt menys, però el que passa és que quant 
estic convençut que tinc raó i que la meva obligació és defensar els doblers del 
poble  i els he de defensar, m’enfad, som vehement i ho reconec que a vegades a lo 
millor som un poc exaltat, però ho reconec que no hi ha res més just que els doblers 
dels alcudiencs puguin caure dins els alcudiencs i no se’ls hagi de dur.. o que 
estiguin allà aturats sense fer res. No és renyar ningú, però no hi puc donar passada, 
perquè això és incomprensible, que els doblers de la gent no puguin ser al carrer i no 
es puguin fer inversions. I molts batles del PP que estaven en aquesta reunió 
coincidien tots. Sí, però noltros no ho podem dir. Com no ho podeu dir? Ho podeu dir 
tots. I batles de Mallorca també del PP, que jo he parlat amb bastants, estam 
d’acord, però les formes, les formes,... Idò “telèfono”, senyor Montoro, amolli, amolli, 
que estem d’acord tots. No és per criticar, però lo fàcil que seria dir aquests doblers 
del banc un percentatge, que pugueu fer inversions, que pugueu crear “empleo”. Jo 
crec que això és facilíssim. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que noltros hem començat la nostra intervenció dient 
que nosaltres recolzam totes les accions que condueixin a un bon finançament. De 
fet aquest ajuntament va ser pioner sol·licitant al senyor Montoro, que ja li deuen 
siular les orelles de que obrís el ventall, i vostès han pogut gaudir de aquesta oberta 
de ventall. Suposam que més endavant s’obrirà més. De fet, estam a l’espera, s’ha 
obert molt més el ventall del que estava a l’any 2011 i el 2012. Vostès tenen més 
possibilitats d’inversió. 
 
El senyor batle diu que ja ho veurem.  
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El senyora Coloma Terrasa exposa que noltros en cap moment hem dit que no 
estiguem d’acord. No estam d’acord amb que s’estableixi una plataforma paral·lela. 
Això és la nostra opinió.  
 
El senyor Antoni Mir, batle d’Alcúdia, exposa que han quedat clares les postures, tots 
estau d’acord en la forma, el que passa és no estau d’acord amb que hi hagi més 
plataformes. Noltros heu de comprendre que si n’hi ha 5 més ens adherirem a les 
cinc, fins que tinguem els doblers que són de la gent. Au, vinga, ja està, en pla 
col·loquial. Passem a votar. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per majoria ((13 vots a 
favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per Alcúdia + 1 Guanyem) i 4 
abstencions (4 PP)), acorden aprovar la moció abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 

14. Examen i aprovació Moció que presenten els grups Municipals Gent per 
Alcúdia, PSIB-PSOE i el Pi proposta per les Illes per la igualtat Salarial. 
 
Seguidament i abans d’entrar en la deliberació del fons de la Moció els Grup 
Municipal Unió per Alcúdia, Grup Municipal Guanyem i el Grup Municipal PP, 
manifesten adherirse i subscriure a la Moció que seguidament es transcriu. 
 
“Tomàs Adrover i Albertí, regidor – portaveu del grup municipal de GENT per ALCÚDIA, 
Pere Malondra Sánchez, regidor – portaveu del grup polític PSIB – PSOE, i Domingo Bonnín 
Daniel, regidor – portaveu del grup polític EL PI, presenten  MOCIÓ de data 9 de març de 
2018, la qual diu : 
 

“MOCIÓ PER LA IGUALTAT SALARIAL 
 
 
Islàndia sempre ha sigut un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i 
dones, no debades, en 2017 es situa com a l’Estat del món amb una menor escletxa de 
gènere segons dades del Fòrum Econòmic Mundial, títol que ostenta des de 2008. Malgrat 
això, Islàndia continua avançant cap a la igualtat, i s’ha convertit en el primer país en 
aprovar per llei que exigeix a les empreses (amb 25 treballadors o més) i organismes 
públics, que demostren que les seves treballadores i treballadors guanyen el mateix sou 
pel mateix treball realitzat. Aquelles entitats que no ho puguin demostrar s’enfrontaran a 
sancions econòmiques. Aquesta mesura pionera entra en vigor a partir del dia 1 de 
gener de 2018 i és un gran pas per arribar a la igualtat real i efectiva entre homes i dones 
quant a salaris. A l’Estat Espanyol, la situació dista molt de la d’Islàndia, o altres països  
del  nostre  entorn,  com  Alemanya,  França,  Noruega  o  Dinamarca. L’escletxa salarial 
de l’Estat Espanyol es situa en un 23,25%, això vol dir, una mitjana de 6000€ anuals 
menys per una treballadora que desenvolupa una feina d’igual valor que un home, a 
Islàndia, per exemple, l’escletxa salarial està en un 14%, més de 9 punts percentuals 
menys que a l’Estat Espanyol. Per tant,  consideram més que necessari una llei com la 
que acaba d’entrar en vigor en Islàndia per tal de pal·liar esta injustícia social i 
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econòmica que afecta a totes les dones treballadores.  
 
Traslladam al govern espanyol la nostra preocupació per la situació de discriminació, una 
més, que pateixen les dones de l’Estat Espanyol, millorar, en els últims anys ha 
empitjorat. Es demostra que la llei 3/2007 del 22 de març per la igualtat efectiva de dones i 
homes és ineficaç i no soluciona el problema real de desigualtat. 

 
Per tot això, li demanam al ple de l’Ajuntament d´Alcúdia l´aprovació dels  següents 
acords: 

 
 1)   Demanar al govern espanyol que iniciï  els tràmits per aprovar una llei 

d’equiparació salarial entre homes i dones. 

 
2) Instar  als  partits  polítics  amb  representació  al  Congrés  dels  Diputats  a 

presentar propostes i que agilitzen els processos per tal d’aprovar la llei. 
 
3) Demanar al Govern de les Illes Balears que iniciï els tràmits per instar al Govern 

Espanyol a la redacció de la llei per la igualtat salarial entre dones i homes i posi les 
mesures al seu abast i dins de les seves competències per tal de garantir la 
igualtat salarial real entre homes i dones. 

 
4) Donar trasllat dels presents acords al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 

i als portaveus dels diferents grups parlamentaris del Congrés de diputats.” 
 

INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle manifesta que els grups Guanyem Alcúdia i Unió per Alcúdia 
s’adhereixen a la moció, i també el Partit Popular. Així que es tracta d’una moció 
conjunta de tot el consistori. S’adhereixen tots els grups municipals i el conjunt de tot 
el consistori. 
 
El senyor Pere Malondra  manifesta que es congratula que s’arribi a la unanimitat per 
a la present moció i a continuació exposa la moció. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat, 
acorden aprovar la moció abans descrita, amb els acords que hi són proposats. 

15. Propostes i Mocions d’urgència. 

No se’n presenten. 
 
 
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ  
 
1. Decrets de Batlia 
 

http://www.alcudia.net/
mailto:ajt@alcudia.net


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

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

 
 

 69 

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 22 de març de 2018 i que es 
corresponen a la relació des del núm. 156/2018 de data 12 de febrer de 2018 fins el 
núm. 377/2018 de data 21 de març de 2018. 
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
 
El senyor batle demana si hi ha algun prec o pregunta. 
 
La senyora Carme García fa un prec per si podríem mirar si un solar gran que hi ha 
al carrer Diana, com és la pista de tennis si es pot netejar o si es pot obligar al 
propietari o als propietaris, que no sé de qui és, si poden netejar. Les rates surten 
d’allà que fa por. Com tots sabem està veïnat d’un restaurant, a dos metres sols, 
aquesta setmana aquest restaurant té un acte important i està realment brut, brut, 
ple de merdes, merdes de cans. Allà hi entren tot tipus d’animals. HI ha unes rates 
d’aquestes tipus claveguera grosses que surten. Si poguéssim fer alguna cosa, 
perquè l’any passat ja va estar igual i ara que comença la temporada turística si 
poguéssim fer alguna cosa tots els veïnats d’aquella zona ho agrairien. 
 
El senyor batle exposa que ho saps perquè has estat regidora i ho saps. Si és 
particular la mecànica que té l’Ajuntament és la mateixa. S’obliga al particular a que 
ho faci net. Si ell no ho fa net... Quasi en Tomàs ho pot explicar més bé que jo. Si ell 
no ho fa net es fa un pressuposts. Tomàs explica-ho tu si vols. 
 
El senyor Tomàs Adrover manifesta que els notificarem que facin net el solar i 
després l’empresa de les rates que faci voltant voltant una passada i que faci i llavors 
s’envia la factura si no ho fan. Perquè a més a més ho tenen tancat. 
 
El senyor batle diu que llavors s’envia la factura si no... Si està tancat, pitjor, no pots 
entrar dins una propietat privada, s’ha de fer un requeriment.... 
 
La senyora Carme García diu que evidentment, però si ho poguéssim fer net d’una 
manera o altra. 
 
El senyor batle diu que ho recull al prec. 
 
La senyora Carme García exposa que des d’Unió per Alcúdia vol donar l’enhorabona 
pel canvi dels contenidors soterrats que s’han fet. Això ha guanyat moltíssim perquè 
era un desastre com esteia, però sí vos voldríem fer un prec. No podem tirar la 
“basura” al nou punt. Al nou punt del carrer Santa Anna. I dic que no ho podem tirar 
perquè es pot demostrar, tinc fotos i no es pot tirar. Les botigues, bars i restaurants 
ara és el moment que tothom està omplint els seus negocis. Els contenidors estan 
totalment buits i les capces sobrepassant la “valla” que s’ha posat perquè no es vegi 
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la brutor. Hem de tenir en compte una cosa. Allà que era un punt que tots ens veiem 
quan tiram la “basura” estava sempre fet un desastre, podeu comprova, perquè ho 
puc i hi podeu anar diàriament, perquè noltros utilitzam aquest punt cada dia, la 
quantitat de brutor que hi ha ara, que només és fer tirar la “basura” i “ni tan siquiera“ 
entrar de dins. Pot ser seria un bon moment per tornar avisar les tendes. Aquests 
dies ha estat horrorós. El contenidor del cartró està el primer o dels primers i no es 
pot arribar a la resta perquè queda tot ple. I reconec que els contenidors del cartró 
estan buits, no és que estiguin plens ni que hi hagi una mala recollida, és que noltros 
ho tiram malament.   
 
El senyor Domingo Bonnin diu que ho hem detectat, se’ls ha tornat notificar com han 
de dur el cartó als contenidors. Evidentment, primer notificam que no fan la feina 
correcta, que no ho fan com ho hem de fer. Posteriorment ho tornarem a notificar. I 
posteriorment si continuen els problemes només quedarà la via de multar i haurem 
de fer complir l’ordenança. El que és cert és que hem millorat una banda però ara no 
hem de perjudicar s’altra. També he de dir que no només en aquest punt, sinó a 
altres punts d’Alcúdia en aquests moments, començament de temporada, les tendes 
duen tot el material i sí que a algun moment hi ha dos o tres punts al municipi que 
ens passa l’abundància de cartró i les males condicions que ho duen al punt de 
recollida. Però bé, se’ls ha notificat i si no segueixen complint haurem de fer la 
següent passa que és l’obertura d’expedients sancionadors. 
 
El senyor batle manifesta que el fet avui en dia el carrer Serra s’ha convertit en una 
entrada molt important a Alcúdia perquè hi ha els autobusos i els taxis i no ens 
pareixia correcte que a l’entrada d’Alcúdia la benvinguda la donassin aquests 
contenidors de “basura”. A posta es va prendre la decisió de traslladar-los allà 
d’essa. Posar uns cartells de benvinguda al casc històric en diferents idiomes. 
Gràcies per l’enhorabona. Quan ho passam allà pot ser la gent és molt fàcil, hi ha 
molta gent que veu els contenidors i enlloc d’aixecar la tapa ho deixen a terra. És un 
problema de conscienciació. HI ha d’haver consciència del ciutadà, perquè hi ha 
moltíssima de gent que ho fa bé, però una poqueta que ho faci malament, ja tenim la 
brutor, i és una llàstima i d’això hauríem de prendre un poc de consciència tots.  
 
La senyora Carme García diu que hi ha una comunitat de veïnats que m’ha demanat 
a mem si a dia d’avui es pot concedir una llicència a una ferreria, a una fusteria, a un 
taller mecànic dins el que és la zona urbana, que facin renou. 
 
El senyor batle diu que a jo me pareix que això és un tema tècnic, hi ha una 
normativa d’usos i jo crec que qualsevol persona que vol muntar un negoci el primer 
que ha de fer és venir a l’Ajuntament, demanar autorització i si té l’ús permès els 
tècnics li diran que si, i si no diran que no. És una qüestió tècnica. A jo me pareix que 
no, però és una opinió personal, és un tema que ho han de decidir els tècnics 
aplicant la normativa d’usos. Segons quin tipus d’indústria que hi ha maquinària 
pesada, que hi a renous i tal, me pareix que dins el casc... no es pot fer. 
 
La senyora Carme García diu que ells pensen que no i volien saber. 
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El senyor batle exposa que ara, si la llicència fa deu, quinze o vint anys que està 
feta... clar, pot ser far trenta anys que hi ha... 
 
La senyora Carme García diu que no és per un canvi de negoci. Han canviat el 
negoci per un altre que fa molt de renou. 
 
El senyor batle diu que han de parlar amb els tècnics i aclarir-ho. 
 
La senyora Carme García diu que ara que comença la temporada turística, jo ho 
desconec, un “rent a car” quants cotxes pot tenir aparcats davant o als voltants del 
seu negoci? 
 
El senyor batle diu que segons l’ordenança tres. Me pareix que tres, estic parlant de 
memòria. Me pareix que són tres o sis. 
 
La senyora Carme García demana si es pot ocupar, per exemple, tot el vial dels 
laterals de la carretera general de cinquanta cotxes aparcats? Què s’ha de fer per 
poder-ho evitar? 
 
El senyor batle diu que no. Fan una petita trampa segons quins. No tothom però 
alguns fan una petita trampa. Com fan la trampa. Tu el que no pots sancionar, si tu 
tens tres cotxes o espai per tres cotxes o quatre, pocs. Què passa? Idò que tu no 
pots sancionar si aquest cotxe està llogat. L’any passat ens trobàrem amb molta gent 
per exemple al carrer Avinguda de la Platja que hi havia devers 50 cotxes i ens van 
dir, no, no podeu sancionar perquè aquests cotxes són llogats. Si et posen en 
contracte damunt el “salpicadero” i estan llogats ja no són per lloguer. I un cotxe que 
està llogat pot aparcar allà on vulgui igual que un altre. Fan la trampa a vegades de 
posar-te un contracte damunt com si estàs llogat el cotxe. El posen a la vista i ja no 
el pots sancionar perquè és un usuari més i ja és com si fos un cotxe particular. Fan 
aquesta trampa a vegades. Jo record any passat i jo hi vaig voler anar i clar, és que 
estam fermats, perquè clar el de l’hotel de devora te diuen escolta, és que això són 
clients meus, té el contracte aquí, i ja no el pots sancionar. No és la casa que te el 
cotxe, és el client.  
 
La senyora Carme García exposa que fa uns dies vaig xerrar amb en Domingo i ell 
m’escolta sempre que li faig un suggeriment, però avui ho voldria fer una altra 
vegada i un poc més ampli. S’obra del nu de Màgic. Mos veiem obligats perquè 
tenim tancat a passar pel vial. Els arbres del vial no importarà que els podem durant 
vint anys perquè han quedat totalment esbrancats. Ho vam comentar, ja han passat 
un parell de dies, pareix que l’obra acabarà més aviat... l’altre dia es va arrabassar 
un arbre. Jo cada dia hi he de passar per aquí, camions súper grossos passant amb 
cotxes aparcats, però és que avui també, i jo això no ho havia vist cap dia, també hi 
passen les bicicletes, tots aquests grups de corredors. És a dir, en aquell vial súper 
estret hi ha cotxes aparcats, camions aparcats, autocars que passen, camions de 
repartiment, més tota la gent que travessa, més ara els ciclistes. Jo crec que si les 
obres han de durar un poquet més hauríem d’evitar el perill i si evitéssim almenys 
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aparcar allà els arbres ho  agrairien molt, almenys els pocs que no han rebut, i hi 
hauria manco perill. Perquè realment jo avui quan he vist aquells ciclistes el camió 
perquè  s’ha aturat, perquè si no se’ls hagués endut per endavant. I en el mateix 
sentit, aquesta obra quan tu surts de la rotonda per agafar la carretera d’Artà hi ha 
un munt de “vallas” a davant l’hamburgueseria i té llum d’avís de perill però fa més 
de 15 dies que no està encès. 
 
El senyor Domingo Bonnin, diu que fa quinze dies... quasi bé l’obra no havia 
començat. 
 
La senyora Carme García diu que del principi aquest, els altres estan tots encesos, 
tots. Però aquest en concret que està damunt el pas “peatonal” no s’ha encès cap 
dia. Ara mateix estava apagat. Ahir, despús-ahir estava apagat. I com que a damunt 
hi ha una sèrie de faroles que tampoc s’encenen... si pogués ser al manco. Bé, els 
altres estan tots encesos, però si aquest també es pogués encendre, s’agrairia, 
perquè les “vallas” a penes es veuen i és perillós. 
 
El senyor Domingo Bonnin manifesta que començaré pel darrer. Si feia quinze dies i 
així com has dit el dels cotxes ja estaria solucionat i el llumet estaria encès. Jo no ho 
sabia. Evidentment donarem part a l’empresa que a part de penjar el llumet, que el 
llumet s’encengui. En quant al tràfic és que no ens queda altra solució que fer-lo 
passar per allà. Mentre la carretera estigui així no ens queda més remei que fer-ho 
passar per allà. El vial, evidentment, no és la carretera i s’ha d’anar amb una miqueta 
més de precaució. Tampoc podem tenir allà 24 hores un cotxe de municipals, perquè 
tampoc tenim els municipals abastament per poder controlar si van més aviat o van 
més a poc a poc. Respecte a llevar els aparcaments, llevat d’algun camió gros, no 
molesten tant. L’altra dia sí que és vera que es van carregar un arbre. Igual se’l 
carreguen amb l’obra, com sense obre, com... arbres se’n carreguen cada setmana... 
i els ciclistes. Sí es vera, ara tenim una obra i els ciclistes tots sabem que ens duen 
les molèsties que ens duen i es tracta de tenir una mica de paciència. Calculam que 
dues setmanes més, perquè l’obra és vera que va molt bé i en principi en dues 
setmanes més estarà acabada. Es tracta de tenir una mica de paciència. Saber que 
anam per un vial, no anam per la carretera, i intentar circular amb una mica més de 
precaució. Arbres i faroles romputs gairebé cada dia i no només en aquell lloc. Que 
algun camió gros ha pogut rompre alguna branca, també, segur, perquè no és el 
mateix passar per la carretera que passar per allà. Però, o hem de tallar la carretera 
o hem de passar pel vial. No tenim altra solució, fins que duri l’obra i l’obra en dues 
setmanes estarà arreglada. 
 
La senyora Carme García exposa que no he demanat que tancat la circulació, 
faltaria d’altra i paciència, evidentment, és una obra, ni que hi hagués un policia, 
faltaria d’altra, sols si seria possible si els vials del costat estant totalment buits, si 
podríem enlloc d’aparcar allà, que aparquéssim als laterals i així quedaria més espai 
per poder passar. És que hi passen els autocars ara també, com és normal, no sols 
els cotxes petits. 
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El senyor Domingo Bonnin diu que ho proposarem a la policia i si ho consideren que 
no deixin aparcar els cotxes allà. 
 
El senyor batle exposa que de totes formes, s’ha de tenir en compte que quan hi ha 
una avaria de clavegueram s’ha d’arreglar. JO comprenc que quan fas una rompuda 
d’aquest “calibre” i una carretera tan important com la carretera d’Alcúdia a Artà, la 
gent es molesta. Però encara no hem aprés la manera d’aixecar la carretera, posar 
els tubs, i arreglar-la, sense obrir-la. Encara no ho hem après. La gent ha d’entendre, 
i m’agradaria que entengués, que es fa el possible, perquè aquestes empreses que 
ho fan són les de sempre, i saben el que fan i agafen totes les mesures de seguretat 
i mos preocupam i se preocupen de molestar el menys possible. Però és evident que 
molestes i que quan fas una obra així, o un dia espenyes un arbre, ho reposarem, o 
un altre dia tens un altre problema. I com aquest dia hi ha algun accident 
desgraciadament. “Ojalá” no hi hagi accidents que és el que menys voldríem. Però 
quan hi ha una obra d’aquestes, d’aquesta envergadura... la veritat és que és 
complicat. El que menja la pols es queixa perquè s’arregla, el que té l’avaria es 
queixa perquè aquell altre... Això és normal. Quan hi ha una avaria s’ha d’arreglar. 
Hem de procurar molestar el menys possible. Si es pot fer el que dius tu de 
l’aparcament s’ha de fer, evidentment. És un suggeriment i es recull. Però també jo 
deman que la gent sigui un poc comprensiva amb el tema d’obres, perquè no és un 
tema polític, és un tema de necessitat. No hi ha cap obra que es faci per capritxo i no 
queda més remei que prendre les decisions que s’han de prendre. L’únic que he 
demanat a les empreses, perquè pensa que hi ha l’IRONMAN que ja mos sent, la 
Fira de la Sípia que mos embolica, que quant abans millor. És com les obres que es 
fan també al carrer Pol·lèntia i al carrer Jaume II i al carrer de Sant Martí que vam 
dir, per favor, que estigui acabat abans de 31 de març. I aquesta gent fa feina els 
vespres i els capvespres perquè estigui acabat abans, i el dissabte vespre fins a les 
nou del vespre perquè estigui acabat i no molestar el menys possible i que acabin 
quant abans millor. Però quan han de fer obra és un problema. 
 
La senyora Josefina Linares manifesta que vol fer una pregunta i és per saber el 
motiu perquè la regidora d’Educació i Patrimoni ha anat a una fira de turisme a 
Miami. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que enguany la fira de creuers de Miami i la 
fira d’ITB de Berlí coincidien i evidentment havíem de decidir qui anava a un “puesto” 
i qui anava a l’altra. Jo vaig anar a l’ITB de Berlí i també va venir la gerent del 
Consorci de Promoció Exterior i a la fira de Miami hi van anar dos regidors, perdó, el 
batle i una regidora, com es venia fent habitualment. 
 
La senyora Josefina Linares demana què ha dit? Com es venia fent habitualment? 
Sempre hi anava el regidor de turisme i el batle. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que sí, voltros hi anàveu inclús dues persones i 
inclús a vegades hi vàreu arribar a anar tres persones. 
La senyora Josefina Linares manifesta que i això és una cosa habitual? 
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El senyor Joan Gaspar Vallori diu que no és una cosa habitual, és una cosa puntual 
perquè coincidien les dues fires. També quan vosaltres governàveu record que el 
regidor d’Urbanisme va anar a una fira i va anar perquè coincidia i no podíeu anar a 
un lloc o a un altre. Aquesta vegada ha coincidit i es va prendre aquesta decisió, que 
el batle hi anàs amb la regidora de Patrimoni i que jo anàs a la ITB de Berlí. 
 
La senyora Josefina Linares manifesta que el regidor d’Urbanisme hi va anar per 
delegació de la batlessa. En aquest cas ha estat per delegació del batle? 
 
El senyor batle manifesta que sí, en aquest cas, que tu hi anares també quan 
governaves éreu dos. 
 
La senyora Josefina Linares exposa que jo era regidora de Turisme. 
 
El senyor batle diu que és igual, hi anàreu dos. Tant és, són dos. Jo tinc un pacte de 
govern, quan dic jo dic el batle té un pacte de govern. Nosaltres tenim per norma fer 
les coses conjuntament com a pacte. En Joan Gaspar no podia venir i vaig decidir 
que delegàs en una persona de la seva confiança per aquest tema. Va dir que 
vingués na Bàrbara i va venir na Bàrbara. El mateix número de persones era un pic 
que l’altra. 
 
El senyor Tomeu Caldés exposa que referent a la zona de contenidors, veig que ara 
els contenidors els estau renovant. Volia demanar a veure si pensau amb el que hi 
ha a de vora de la plaça dels toros, que està súper abandonat, també amb el del 
poliesportiu, que també està molt malament i llavors el de davant l’església del moll, 
a veure què teniu pensat fet. 
 
El senyor Domingo Bonnin manifesta que tenim en calendari quatre punts que 
consideram negres que s’han de mirar de millorar, carrer Serra, que ja s’ha millorat. 
El de davant l’església que no sé si vos heu fixat s’han eliminat els contenidors 
soterrats i que quedarà un aparcament per cotxes i es redistribuirà la recollida pels 
carrers dels voltant que ja hi ha recollida reforçant els que hi hagi. De moment els 
reforçarem amb un contenidor o dos més a cada banda i després veient l’evolució de 
l’estiu veurem si és necessari reforçar o no reforçar. Després un altre és el de la vora 
de la policia, com bé has dit i un altre el de la carretera que va a Bonaire. Volem fer 
una mica de reestructuració a aquell que també és un problema de sobre ocupació 
per dir-ho d’alguna manera. I ara no record si en tenim algun altre que pensam fer 
una mica de reestructuració en quant als contenidors. El del poliesportiu no hi 
havíem pensat però mirarem si es fa necessari o no actuar allà i fer una intervenció.  
 
El senyor Bartomeu Caldés manifesta que al principi de la legislatura a la platja del 
Clot vàreu dir que la placeta aquella vàreu dir que tot era brutor i que tot era... vàreu 
fer una inversió per posar unes jardineres que estaven molt bé. I ara veiem que heu 
tornat canviar i heu tornat fer una placeta. A veure mem quin criteri seguiu. 
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El senyor Domingo Bonnin exposa que com tu bé dius era l’any passat, no a inici de 
legislatura, que es va fer aquella intervenció. El que es va fer, perquè consideràvem  
que era necessari perquè consideràvem que era un niu de brutor, el que vam fer va 
ésser llevar la terra que hi havia, retirar les pedres que hi havia i ho vàrem 
formigonar i vàrem dur unes jardineres que hi havia a una altra banda. També 
sempre  vàrem dir que això era una cosa provisional que veuríem meam de quina 
manera ho tornàvem deixar. Amb posterioritat hem tingut converses amb Costes i 
hem arribat a la conclusió de tornar a deixar, o sigui, fer-ho nou, de tornar-ho a fer, 
no posar les pedres que hi havia, sinó hem posat unes pedres noves, hem tornat 
posar més terra. I ara no sé si ja s’ha sembrat o no s’ha sembrat el que en principi 
estava previst. L’actuació va ser llevar el que hi havia perquè consideràvem en 
aquell moment que no era el més adient per un lloc com el Clot. Es va formigonar, i 
les dues jardineres que duguérem allà eren dues jardineres que teníem a una altra 
banda. I ara, es pren la solució definitiva que és refer una miqueta el que era la 
placeta. S’han posat les pedres, el tancat de les pedres de nou... 
 
El senyor Bartomeu Caldés diu que s’ha tornat a fer el mateix que hi havia, “más o 
menos”. 
 
El senyor Domingo Bonnin diu que bastant més “adecentat” del que hi havia però, hi 
ha bastanta diferència del que hi havia a el que hi ha ara.  
 
El senyor Bartomeu Caldés exposa que en principi la idea era que com que era un 
niu de brutor... era que no es... almenys ja que ho heu fet esper que no es torni a 
convertir en un niu de brutor i es torni a abandonar. 
 
Ell senyor Domingo Bonnin diu que aquí el que anava a dir i que no m’has deixat 
acabar de dir-ho. La idea és que no es torni a convertir en un niu de brutor. Jo crec 
que és bo d’entendre que així com estava no podia estar. També vam dir que també 
era una cosa que en aquell moment vam dir que veuríem com ho fèiem que 
provisionalment mos ho repensàvem. I, com he dit, cercant la solució millor, xerrant 
amb Costes també, vam trobar que era la millor manera de deixar-ho. Fent més o 
manco el mateix, però nou. 
 
El senyor Bartomeu Caldés diu que la darrera pregunta és a veure mem en quina 
situació es troba el “parque” del Barcarès. Es tanca? Quan teniu pensat obrir-lo? 
Quan voleu fer l’obertura?  
 
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que el parc està “vallat” però evidentment hi va 
gent, al·lots, i entren i ho sabem. Estam pendents de que arribàs un líquid per acabar 
de polir el sòl que no estava la setmana passada. I la recepció de l’obra abans de 
dimecres de la setmana que ve hauria d’estar, perquè sabem que després ve 
Pasqua, que sabem que molta de gent ve a passar les festes aquí, els nins no aniran 
a escola i el que volem és que estigui ja recepcionat, que es pugui obrir. Creiem que 
era un parc que era necessari i la veritat és que ha quedat molt ble. 
El senyor Bartomeu Caldés demana si ja el teniu recepcionat però? 
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El senyor Joan Gaspar Vallori diu que no, he dit que no el tenim recepcionat. La idea 
és que... 
 
El senyor Bartomeu Caldés diu que els veïnats demanen a veure... 
 
El senyor batle diu que jo te puc dir, perquè és un parc que jo hi vaig, perquè 
m’agrada recórrer, i després de les coses que més ens han felicitat és d’aquest parc. 
Els veïnats estan contentíssims, els veïnats del Barcarès. 
 
El senyor Bartomeu Caldés diu que jo no critic, tot el contrari, jo consider que està 
molt bé. 
 
El senyor batle diu que deixa’m acabar de xerrar. La gent està contentíssima. Què 
passa? Que no ho pots recepcionar fins que no està completament acabat. Malgrat 
el “vallis”, la gent entra. La gent lleva les “vallas” i entra. El que no farem és dir-li a un 
infant, escolta surt d’aquí que no està recepcionat. Toleres, ho tanques, però ja no 
tens responsabilitat perquè està tancat. Sabem que la gent està encantadíssima i tot 
d’una que el puguem recepcionar oficialment llavors farem la inauguració. Però 
mentre no estigui recepcionat no.  
 
El senyor Bartomeu Caldés diu que de totes formes és delicat perquè un infant pot 
tenir un accident i el responsable seria l’Ajuntament. 
 
El senyor batle diu que no, perquè està tancat. El responsable seria el que bota la 
“valla”. El que va a robar i cau, cau ell. El tenim tancat i “vallat”. El que no farem és 
dir-li a un infant, escolta, surt d’aquí dins. No farem guàrdia. Està clar. De totes 
formes crec que serà poc temps. Tot d’una que puguem... Més coses. 
 
La senyora Laura Serra fa un prec per si teniu o heu vist les banderes de totes les 
platges en quin estat estan. Només tenen un bocinet així de tela. Arriba ja la 
temporada turística i m’agradaria que totes les platges tinguessin la bandera. A 
veure si teniu previst canviar-les. 
 
El senyor Domingo Bonnin diu que està comanades. Si arriben demà o passat demà 
les penjarem. 
 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, essent les 
21:55 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 Seguí Serra 
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