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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 4 DE
MAIG DE 2017
NÚM: 6
DATA: 4/05/2017
CARÀCTER: ORDINÀRIA
COMENÇA: 20:30 h.
ACABA: 21:05h.
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 Seguí Serra
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A Alcúdia, el dia 4 de maig de dos mil desset quan són les 20:05 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la
presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora Sra.
Caterina Crespí Serra i pel secretari Sr. Joan Segui Serra, que dóna fe de
l’acte. Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució
vàlida del Ple, el Sr. Batle declara oberta la sessió.
Ordre del dia:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
2. Examen i aprovació proposta del conveni de col·laboració entre
l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
l’IBISEC i l’Ajuntament d’Alcúdia per al finançament i execució de
les obres de construcció del nou CEIP al municipi d’Alcúdia.
3. Examen i aprovació proposta de modificació pressupostària
16/2017 per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
4. Examen i aprovació proposta d’ajuts econòmics adreçats a
estudiants d’Alcúdia per al foment d’estudis superiors.
(Universitaris beneficiaris programa SOCRATES/ERASMUS 2016,
Universitaris 2016/2017 i estudiants de cicles formatius de grau
mitjà, grau superior i batxillerat curs 2016/2017.
5. Examen i aprovació proposta convocatòria subvencions de
formació pràctica per a l’any 2017.
6. Examen i aprovació proposta d’acord sobre el nomenament del
nou representant del món de la cultura, festes i esports de
l’Organisme Autònom d’Alcúdia Ràdio.
7. Examen i aprovació proposta de millores al sistema de rutes de
bus.
8. Examen i aprovació proposta de les normatives per a la concessió
dels distintius ecoturístics per a establiments hotelers, de
restauranció i supermercats i tendes d’alimentació en 2017.
9. Propostes i Mocions d’urgència.
II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
1. Decrets de Batlia.
2. Precs i Preguntes.
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Desenvolupament de la sessió:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 3 d’abril
de 2017.
Passat a votació i no havent-hi formulat cap observació, s’aprova per
unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta sotmesa a consideració.
2. Examen i aprovació proposta del conveni de col·laboració entre
l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’IBISEC i
l’Ajuntament d’Alcúdia per al finançament i execució de les obres de
construcció del nou CEIP al municipi d’Alcúdia.
Es presenten proposta de batlia de data 24 d’abril de 2017, la qual diu:
“Segons es desprèn dels estudis i els informes de la Conselleria d’Educació i
Universitat del Govern de les Illes Balears, en consideració a la necessitat
d’escolarització que hi ha actualment al nostre municipi, esdevé del tot
necessari construir-hi un nou centre docent d’educació infantil i primària (CEIP)
per garantir la prestació d’aquest ensenyaments de manera idònia.
D’acord amb el Reial decret 1876/1997, de 12 de setembre, mitjançant el qual
es va fer efectiu el traspàs de les competències en matèria d’ensenyament no
universitari de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta va
assumir, entre altres competències, l’elaboració, supervisió, aprovació,
contractació i execució de projectes de noves construccions, reforma, ampliació
o millora de les existents, així com la dotació i l’equipament referent als centres
públics.
La conjuntura econòmica actual de la comunitat autònoma ha abocat a aquesta
Administració a cercar i estudiar mecanismes de finançament efectiu de les
obres necessàries per donar resposta a l’interès públic educatiu, la qual cosa
passa per aconseguir la màxima col·laboració possible dels municipis.
Totes les parts són plenament conscients de la problemàtica generada per la
demanda d’escolarització i la manca d’infraestructures educatives que puguin
donar una resposta òptima a les necessitats plantejades al municipi d’Alcúdia.
Es posa de manifest, en conseqüència, l’interès de totes les administracions
implicades en la construcció d’un nou CEIP en aquest municipi.
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Per tal de donar resposta a les necessitats plantejades, l’Administració
autonòmica ha considerat adient acudir a la fórmula establerta en el Decret
89/2000, de 16 de juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny), mitjançant el qual es
regula la participació del Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria
competent en matèria d’educació i cultura, en el finançament de les obres de
construcció, ampliació i conservació dels edificis dels centres públics docents
que s’hagin de dur a terme dins l’àmbit territorial de les Illes Balears. Aquest
reglament faculta aquesta conselleria per subscriure els convenis oportuns amb
els consells insulars o les entitats locals interessades.
En aquest sentit, s’ha redactat un conveni de col·laboració entre les
administracions afectades, adjunt a la present proposta i en consideració al
qual en data 24 d’abril de 2017, per Secretaria i Intervenció han emès el seu
informe desfavorable en la mesura en què, arran de la Llei 27/2013, 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, la
cooperació local en la construcció de centres docents ha deixat de ser una
competència pròpia de les entitats locals, restant així com a exclusiva de
l’Administració autonòmica, i desfavorable en la mesura que la clàusula octava
del conveni obliga a l’Ajuntament d’Alcúdia a eximir a l’administració
autonòmica del pagament de qualsevol despesa derivada de tramitacions
administratives de qualsevol tipus, infringint l’article 22 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària..
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local disposa que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre
l’Administració local i autonòmica en assumptes d’interès comú es pot
desenvolupar amb caràcter voluntari mitjançant la subscripció de convenis. En
aquest sentit, l’article 48.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic assenyala que la subscripció d’aquests convenis ha de
facilitar la utilització conjunta dels mitjans públics.
Si bé el finançament del projecte i la seva execució és assumit per
l’administració autonòmica de forma diferida, en detriment de la hisenda
municipal; s’ha fet palesa que aquesta fórmula és l’única que permet atendre a
la demanda d’escolarització al nostre municipi, demanda constitutiva d’un
interès públic prevalent sobre el detriment assenyalat i que ha d’il·lustrar a
aquest Consistori a l’hora de prendre els seus acords.
Per tot quant s’ha exposat; en consideració a les atribucions que els articles
25.2.a) i d) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i 29.d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, confereixen a aquest Ple, es proposa l’adopció dels
següents
ACORDS
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PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’IBISEC i
l’Ajuntament d’Alcúdia per al finançament i execució de les obres de
construcció d’un nou CEIP al municipi d’Alcúdia.
SEGON.- Notificar el present acord a les administracions interessades.”
El text del conveni que s’adjunta a la proposta es del següent tenor:
“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de

les Illes Balears, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) i
l’Ajuntament d’Alcúdia per al finançament i l’execució de les obres de
construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) al municipi
d’Alcúdia
Parts
Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació i Universitat, nomenat pel Decret
9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el
nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les
facultats que li atribueix l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en
qualitat de president de l’IBISEC, en l’exercici de les facultats atribuïdes pel
Decret 26/2016, de 13 de maig, d’aprovació dels nous Estatuts d’aquesta entitat
pública empresarial
Antonio Mir Llabrés, batle de l’Ajuntament d’Alcúdia, nomenat pel Ple de la
corporació municipal en data 13 de juny de 2015, en nom i representació de
l’Ajuntament en l’exercici de les facultats atribuïdes pels apartats b) i r) de
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Antecedents
1. D’acord amb el Reial decret 1876/1997, de 12 de setembre, mitjançant el
qual es va fer efectiu el traspàs de les competències en matèria
d’ensenyament no universitari de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, aquesta va assumir, entre altres competències, «l’elaboració,
supervisió, aprovació, contractació i execució de projectes de noves
construccions, reforma, ampliació o millora de les existents, així com la
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dotació i l’equipament referent als centres públics. Convocatòria i resolució
de concursos i projectes d’edificis i material [...]».
2. La conjuntura econòmica actual de la comunitat autònoma implica la recerca
i l’estudi de mecanismes de finançament efectiu de les obres necessàries per
donar resposta a l’interès públic educatiu, la qual cosa passa per aconseguir
la màxima col·laboració possible dels municipis.
Totes les parts són plenament conscients de la problemàtica generada per la
demanda d’escolarització i la manca d’infraestructures educatives que
puguin donar una resposta òptima a les necessitats plantejades al municipi
d’Alcúdia. Es posa de manifest, en conseqüència, l’interès de totes les
administracions implicades en la construcció d’un nou CEIP en aquest
municipi.
3. Atesos els punts anteriors, i per tal de donar resposta a les necessitats
plantejades, les parts han considerat adient acudir a la fórmula establerta en
el Decret 89/2000, de 16 de juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny), mitjançant
el qual es regula la participació del Govern de les Illes Balears, a través de la
conselleria competent en matèria d’educació i cultura, en el finançament de
les obres de construcció, ampliació i conservació dels edificis dels centres
públics docents que s’hagin de dur a terme dins l’àmbit territorial de les Illes
Balears i es faculta aquesta conselleria per subscriure els convenis oportuns
amb els consells insulars o les entitats locals interessades.
D’acord amb aquest Decret, es possibilita que se subscriguin convenis per a
la construcció de centres educatius, les obres dels quals ha de licitar
l’ajuntament interessat, amb el finançament final de la conselleria
competent en matèria d’educació. En aquests convenis s’ha de preveure la
quantitat màxima de les aportacions que s’han de fer i la periodicitat amb
què aquestes aportacions s’han de satisfer als consells insulars i a les entitats
locals que els signin.
4. Atesa la necessitat d’escolarització que hi ha actualment al municipi
d’Alcúdia d’acord amb els estudis i els informes de la Conselleria d’Educació i
Universitat, esdevé del tot necessari construir-hi un nou centre docent
d’educació infantil i primària (CEIP) per garantir la prestació d’aquest
ensenyaments de manera idònia.
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5. Als efectes prevists en aquest Conveni, i d’acord amb el que estableix
l’article 29.2.d de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, i l’article 25.2, punts d i n, de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificat per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
el municipi exerceix les competències pròpies que li corresponen en
infraestructura viària i altres equipaments dels quals és titular; en gestió,
regulació de l’ús o la destinació, conservació i manteniment del patrimoni
municipal; en la cooperació amb l’Administració educativa en l’obtenció de
solars per a la construcció de nous centres docents, i en la conservació, el
manteniment i la vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres
públics d’educació infantil, educació primària o educació especial.
Conforme al que s’ha exposat anteriorment, l’Ajuntament d’Alcúdia ha posat
a disposició de la Conselleria d’Educació i Universitat un solar per a aquesta
finalitat mitjançant un acord plenari de data 9 de juliol de 2009, reiterat per
acord de 19 de febrer de 2015. Aquest solar ha rebut el vistiplau de la
Conselleria, amb l’informe tècnic previ de l’IBISEC, en data 14 de desembre
de 2009. S’adjunta a aquest Conveni una còpia compulsada dels acords de
l’Ajuntament mitjançant els quals posa a disposició de la Conselleria
d’Educació i Universitat el solar per construir-hi el CEIP, així com de les dades
registrals, la qualificació urbanística i les característiques físiques d’aquest
solar.
6. L’Ajuntament, com a administració local, exerceix la competència pròpia

relativa a la gestió del seu patrimoni, regulació del seu ús o destí,
conservació i manteniment. (article 29 apartat d) de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears). Així mateix són
competències pròpies de l’ajuntament les matèries d’urbanisme
(planejament, gestió…) i infraestructura viaria i altres equipaments de la
seva titularitat (art 25.2 apartats a i d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local)

7. En compliment de allò que preveu l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’acompanya al present
conveni memòria justificativa on s’analitza la seva necessitat i oportunitat, el
seu impacte econòmic, el caràcter no contractual del seu objecte, així com el
compliment del que preveu l’esmentada Llei.
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8. D’acord amb el que estableix el Decret 26/2016, l’IBISEC és una entitat
pública empresarial adscrita a la conselleria competent en matèria
d’educació l’objecte de la qual és, entre altres, projectar, construir,
conservar, explotar i promoure, per si mateixa o amb mitjans i recursos de
tercers, tota classe d’obres d’infraestructures educatives que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears promogui o en les quals participi, actuant per
encàrrec del Govern de les Illes Balears.
Mitjançant la subscripció del present Conveni, l’IBISEC es compromet a dur a
terme les actuacions i les gestions que li competeixen conforme al seu
objecte social i les clàusules d’aquest document.
La Conselleria d’Educació i Universitat proporcionarà a aquest ens públic la
dotació econòmica pressupostària que sigui necessària per dur a terme les
actuacions esmentades a través de les corresponents transferències anuals.
9. Amb aquests antecedents, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears representada per la Conselleria d’Educació i Universitat i
l’IBISEC i l’Ajuntament d’Alcúdia volen col·laborar per dur a terme de
manera eficaç les obres esmentades, atès l’interès mutu per satisfer les
necessitats educatives d’aquest municipi.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni d’acord amb les següents
Clàusules
1. Objecte
L’objecte d’aquest Conveni és regular la col·laboració entre l’Ajuntament
d’Alcúdia, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per
mitjà de la Conselleria d’Educació i Universitat, i l’IBISEC per al finançament i
l’execució de les obres de construcció d’un nou CEIP al municipi d’Alcúdia,
d’acord amb les següents fites estimades.
El termini per a la licitació de la redacció del projecte s’estima en 3 mesos. Una
vegada contractat, el termini estimat per a la redacció i supervisió del projecte
serà de 6 mesos aproximadament.
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El termini de licitació de les obres s’estima en 3 mesos comptadors des de
l’aprovació del projecte.
El termini d’execució de les obres s’estima en 12 mesos; sense perjudici dels
ajusts que puguin sorgir de la redacció definitiva del projecte i la licitació, si
escau.
El termini per dur a terme el finançament de la inversió serà el que s’indica a la
clàusula 6.2 d’aquest conveni.
2. Obligacions bàsiques de les parts
2.1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears queda
obligada a abonar a l’Ajuntament el preu total de la construcció del centre,
amb els límits, les condicions i les particularitats establerts en les clàusules
d’aquest Conveni.
2.2. L’IBISEC queda obligat a:
a. Redactar el projecte bàsic , contractar l’estudi geotècnic, la redacció del
projecte i direcció facultativa corresponent conforme a la normativa
contractual vigent; corresponent-li la supervisió del projecte que es
redacti.
b. Assumir les tasques de supervisió i consultoria tècnica durant l’execució
de l’obra.
c. Assessorar l’Ajuntament, a petició d’aquest, durant tot el procés de
licitació de les obres fins a la finalització del contracte.
d. Emetre un informe en els casos de modificació del contracte prevists en
el títol V del llibre primer del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic (en endavant, TRLCSP), sense perjudici de l’informe
preceptiu del servei jurídic de l’òrgan de contractació (Ajuntament), i de
l’informe del responsable del contracte.
2.3. L’Ajuntament queda obligat a:
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a. Mantenir el solar posat a disposició de la Conselleria en estat òptim per a
l’execució de les obres i assegurar, en qualsevol cas, que els serveis bàsics
urbanístics seran els corresponents a les necessitats plantejades pel
projecte que es redacti. En particular, i amb aquest objecte, haurà de
complir les prescripcions que pugui indicar l’IBISEC en l’acta de
replantejament i, posteriorment, en l’acta de comprovació del
replantejament.
Als efectes indicats en el paràgraf anterior, l’Ajuntament, com a
propietari del solar, ha d’assumir els possibles costs que derivin de les
actuacions que es requereixi fer, els quals no es poden fer repercutir en
la Conselleria ni en l’IBISEC.
b. En qualsevol cas, haurà de proporcionar tota la informació urbanística
que sigui necessària per a la redacció del projecte i l’execució de l’obra.
c. Amb les excepcions establertes en aquest conveni, dur a terme totes les
actuacions corresponents a l’òrgan de contractació de les obres, amb les
prerrogatives, els drets i els deures inherents a aquesta condició i d’acord
amb les especificacions establertes en les clàusules 3 i 4 d’aquest
Conveni.
d. Informar puntualment l’IBISEC i/o la Conselleria de l’estat de les
tramitacions administratives que dugui a terme que afectin l’objecte
d’aquest Conveni, especialment del procés de licitació i adjudicació de les
obres.
e. Abonar, en primera instància al contractista adjudicatari, les
certificacions d’obra i qualsevol incidència contractual que comporti un
augment del pressupost, amb les especificacions establertes en les
clàusules d’aquest Conveni.
2.4. Clàusula genèrica de repartiment de responsabilitats
L’Ajuntament, com a ens contractant de les obres, queda obligat a complir
les obligacions que li competeixen per aquesta circumstància d’acord amb la
normativa aplicable en matèria de contractes. Així, no podrà fer repercutir
en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears cap
responsabilitat derivada d’accions o omissions que hagin donat lloc a les
que li són pròpies com a administració contractant, excepte les que portin
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causa de qualsevol incompliment o compliment anormal del present
conveni per part de l’administració autonòmica.
L’Administració de la Comunitat Autònoma serà responsable de totes les
actuacions hagi executat, ordenat o supervisat.
3. Règim de licitació i contractació de les obres. Especialitats:
3.1. L’òrgan de contractació de les obres objecte d’aquest Conveni serà l’òrgan
corresponent de l’Ajuntament d’Alcúdia.
3.2. Això no obstant, atès que la Conselleria finança el contracte, ambdues parts
convenen que el procediment de contractació de les obres, s’ajustarà a les
particularitats que a continuació s’indiquen.
a. Existència de crèdit i previsió ex art. 160 del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
En la tramitació de l’expedient administratiu de licitació de les obres,
l’Ajuntament es compromet a disposar de crèdit adequat i suficient per al
preu de licitació d’acord amb el projecte, així com de la quantitat
suficient per cobrir el 10 % del preu de l’adjudicació per fer front, si
escau, a la circumstància prevista en l’article 160 de l’RGLCAP, tal com es
recull en la clàusula 4.3 d’aquest Conveni.
b. Règim d’aprovació dels plecs de condicions administratives particulars
(PCAP).
Abans que l’òrgan de contractació municipal aprovi els PCAP, aquests
documents hauran d’haver estat revisats per la Conselleria, la qual, a
aquest efecte, podrà demanar el criteri tècnic i/o jurídic de l’IBISEC.
Als efectes de compliment del present conveni, el termini de licitació de
les obres previst a la clàusula primera restarà suspès des de la recepció
dels PCAP per la Conselleria i fins el seu vist-i-plau.
3.3. Aquests PCAP s’han d’atenir necessàriament a les premisses jurídiques i
jurisprudencials establertes a la Junta Consultiva de Contractació de les
Balears i als tribunals de recursos contractuals, amb especial atenció als
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criteris d’adjudicació i a la valoració d’aquests, i no han de contenir
previsions de modificació del contracte. Només es poden dur a terme
modificacions del contracte en els casos i en la forma prevists en el títol V
del llibre primer del TRLCSP.
3.4. Membres de la Mesa de Contractació
L’òrgan de contractació ha de nomenar un vocal de l’IBISEC perquè formi
part de la Mesa de Contractació de les obres, amb veu i vot.
4. Règim d’execució de les obres
4.1. Designació del responsable del contracte municipal.
D’acord amb el que estableix l’article 52 del TRLCSP, l’Ajuntament ha de
designar un responsable del contracte, amb les competències que li són
pròpies d’acord amb la normativa vigent.
El responsable del contracte haurà d’informar qualsevol proposta de
modificació del contracte que realitzi la direcció facultativa i l’elevarà a
l’òrgan de contractació.
L'Ajuntament, a través del responsable del contracte conformarà, si
procedeix, els certificats d’obra emesos per la direcció facultativa, de forma
prèvia a l’abonament del preu.
4.2. Designació per el Conseller d’Educació i Universitat del responsable de la
Conselleria de fer el seguiment de l’execució del Conveni.
L’IBISEC dura a terme la supervisió tècnica d’execució del contracte.
4.3. Emissió i pagament dels certificats d’obra. Qüestions derivades.
Conforme al que estipula l’article 232 del TRLCSP, l’Ajuntament, com a
òrgan de contractació, ha d’expedir mensualment, dins els 10 primers dies
següents al mes que correspongui, els certificats que comprenguin l’obra
executada durant aquest període de temps, amb la particularitat indicada
en el paràgraf següent, si es dóna el cas.
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En el cas que es produeixin variacions en el nombre d’unitats realment
executades respecte de les previstes en els mesuraments del projecte, amb
el límit legal del 10 % de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs,
cas previst en l’article 160.2 del RGLCAP, aquestes s’han d’anar
incorporant a les relacions valorades mensuals i l’Ajuntament les ha de
recollir i abonar a la contractista en el moment que s’aboni el certificat final
de les obres que expedeixi l’Ajuntament, després de realitzat el
mesurament general de les obres.
En aquest cas, la Conselleria ha de pagar a l’Ajuntament l’import abonat per
aquest concepte una vegada s’hagi emès el certificat final d’obra
corresponent, després de tramitar, si s’escau, una addenda a aquest
Conveni d’acord amb el que estableix la clàusula 5. En el cas que es
produeixi una baixa en l’import d’adjudicació, no caldrà fer cap addenda per
aquest concepte mentre l’import d’aquestes variacions en el nombre
d’unitats no superi el percentatge de la baixa i sempre amb el límit del 10%
legal, tenint en compta el que s’estableix a la clàusula 6.4 d’aquest conveni.
En qualsevol cas, els certificats s’han de redactar conforme al model
estipulat per la normativa vigent aplicable.
D’acord amb l’article 216 del TRLCSP, l’Ajuntament ha de pagar els
certificats d’obra que s’expedeixin i aprovin en un termini màxim de 30 dies
comptadors des que els aprovi l’òrgan de contractació municipal.
Sense perjudici del que s’ha indicat en el paràgraf anterior, l’Ajuntament no
pot efectuar cap pagament sense el vistiplau de la Conselleria i l’IBISEC als
certificats d’obra. A aquest efecte, la Conselleria i l’IBISEC es comprometen
a donar aquest vistiplau en un termini màxim de 10 dies naturals des del
moment en què els rebin. En el supòsit que, per qualsevol motiu, no es doni
el vistiplau a un certificat, aquest es retornarà a l’Ajuntament amb indicació
dels motius pels quals no s’ha signat. Si en el termini de deu dies naturals no
s’hagués comunicat a l’Ajuntament el vistiplau o els motius de no signar,
s’entendrà donat el vist i plau al certificat de què es tracti.
4.4. Demora en el pagament del preu
L’Ajuntament, com a òrgan de contractació, ha d’efectuar els pagaments
derivats de l’obra dins els terminis legalment establerts. En cas
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d’incompliment que comporti reclamacions judicials o extrajudicials
d’interessos de demora, estarà obligat a abonar la quantitat que en resulti.
No obstant això, si el Conveni encara és vigent, la Comissió de Seguiment
pot resoldre el grau d’incompliment de cada una de les administracions
signants, així com el pagament, mitjançant una addenda, de la part de
responsabilitat que pugui derivar d’una actuació de la Conselleria o de
l’IBISEC.
En el cas què el Conveni no sigui vigent, aquestes responsabilitats s’hauran
de dirimir mitjançant el procediment administratiu i/o judicial corresponent
i la Conselleria i/o l’IBISEC hauran d’abonar, si escau, la part de
responsabilitat que pugui haver ocasionat el pagament tardà.
4.5. Modificacions no previstes i incidències del contracte d’obres
L’Ajuntament, com a òrgan de contractació, ha de tramitar el procediment
adient, així com abonar en primera instància les despeses que se’n derivin i
s’acreditin, en els casos següents:
Modificació del contracte d’obres en els casos i en la forma prevists en el
títol V del llibre primer del TRLCSP.
Incidències durant l’execució del contracte que puguin suposar un
increment de la despesa, com ara augment de mesures, revisions de
preus, variacions de tipus impositiu que afectin el preu i altres casos
anàlegs.
En ambdós casos, l’Ajuntament, a més, està sotmès a les particularitats
procedimentals següents:
•

Ha de notificar a la Secretaria General de la Conselleria i a la gerència de
l’IBISEC, en un termini de quinze dies hàbils, la circumstància que ha
donat lloc a la incidència, adjuntant a la notificació tota la documentació
que sigui necessària.

•

La Conselleria ha d’autoritzar la tramitació i els imports de les incidències
esmentades en un termini de quinze dies hàbils a comptar des de la
recepció de la documentació assenyalada al paràgraf anterior.
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•

En el cas que la modificació del contracte derivi d’una modificació del
projecte, l’IBISEC serà l’encarregat de gestionar i supervisar el procés
tècnic de modificació (propostes de preus contradictoris, propostes de
redacció del projecte modificat) i d’emetre l’informe establert en la
clàusula segona d’aquest Conveni.

•

Si escau, una vegada emès el certificat final i dins el termini de sis mesos
següents, s’instrumentarà una addenda al present Conveni que recollir
aquestes incidències o modificacions perquè es puguin repercutir les
despeses suportades per l’Ajuntament a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, de conformitat amb la clàusula següent d’aquest Conveni,
excepte pels casos prevists a l’apartat 4.3 segon paràgraf d’aquest
conveni.

•

En cas que els increments de preu siguin deguts a deficiències manifestes
i acreditades en la redacció del projecte d’obres, aquesta despesa serà
coberta, també, per la Conselleria, per si mateixa o mitjançant l’IBISEC,
els quals estaran facultats per aplicar el sistema de responsabilitats
previst en el TRLCSP.

5. Tramitació d’addendes per part de la Conselleria i abonament de despeses
recollides
5.1.En el cas que es donin alguns dels supòsits recollits en la clàusula anterior
que comportin un augment del pressupost de l’obra o més despeses
derivades de l’execució del contracte imputables, conforme a aquest
Conveni, a la Conselleria d’Educació i Universitat, aquesta haurà de dur a
terme, dins el termini assenyalat a l’apartat d) de la clàusula 4.5, els tràmits
administratius i pressupostaris corresponents per formalitzar una addenda
al present Conveni que reculli aquestes incidències, per tal que es puguin
repercutir les despeses suportades per l’Ajuntament a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
5.2. La tramitació i el pagament d’aquestes incidències, conforme al que s’ha
indicat en el punt anterior, es condicionen al fet que l’Ajuntament segueixi
els tràmits procedimentals corresponents a cada incidència sorgida, d’acord
amb la clàusula anterior.
5.3. El pagament de les despeses objecte de l’addenda es farà efectiu en el
termini màxim de tres mesos a comptar des de la seva formalització.

15

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

6. Finançament de les obres
6.1. Com s’ha assenyalat en la clàusula 3.2.a d’aquest Conveni, l’Ajuntament
d’Alcúdia ha d’incloure en els seus pressuposts les dotacions necessàries
d’acord amb el cost del contracte d’obres per poder iniciar el procediment
de licitació de les obres objecte d’aquest Conveni.
6.2. Per la seva banda, la Conselleria d’Educació i Universitat ha d’incloure en els
seus pressuposts, en un primer moment, les partides necessàries a fi
d’abonar les quantitats satisfetes per l’Ajuntament relatives a l’import
d’adjudicació del contracte d’obres (exclòs el possible 10 % previst en
l’article 160.2 de l’RGLCAP) que en cap cas podran superar els imports
següents, amb l’excepció prevista a l’apartat 6.3 i tenint em compte el que
s’estableix a la clàusula 6.4 d’aquest conveni:
Any
2018

Partida pressupostària
13101-G/421A01/62990/10

Data de pagament
10/12/2018

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

13101-G/421A01/62990/10
13101-G/421A01/62990’/10
13101-G/421A01/62990/10
13101-G/421A01/62990/10
13101-G/421A01/62990/10
13101-G/421A01/62990/10
13101-G/421A01/62990/10
13101-G/421A01/62990/10

15/11/2019
15/11/2020
15/11/2021
15/11/2022
15/11/2023
15/11/2024
15/11/2025
15/11/2026

Import
1.048.309.20 €
416.912,37 €
416.912,37 €
416.912,37 €
416.912,37 €
416.912,37 €
416.912,37 €
416.912,37 €
416.912,39 €

6.3.En cas que l’import del pagament o l’obligació reconeguda per la Comunitat
Autònoma a l’exercici 2018 sigui inferior al previst en aquesta anualitat, la
diferència s’acumularà a l’anualitat de l’exercici 2019 inicialment previst
mitjançant resolució del Conseller d’Educació i Universitat o, si s’escau, la
tramitació del corresponent expedient.
6.4. Dins aquests imports màxims, l’import exacte de les partides que la
Conselleria d’Educació i Universitat ha d’incloure anualment en els
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cadascun dels
anys anteriorment esmentats es determinarà després de l’adjudicació de la
licitació pública que s’ha de convocar per executar les obres objecte
d’aquest Conveni. L’import així fixat s’ha de determinar mitjançant una
resolució del conseller d’Educació i Universitat, que s’ha de notificar a
l’Ajuntament d’Alcúdia.
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Aquesta resolució ha d’incloure l’import d’adjudicació de les obres i a més,
si escau, el percentatge de baixa que s’hagi produït amb un màxim del 10/%
i sempre respectant el màxim autoritzat pel Consell de Govern.
Aquestes quantitats es transferiran de les partides i pels imports màxims
que s’han indicat i es destinaran a pagar els imports que l’Ajuntament hagi
abonat efectivament al contractista per a l’execució de les obres.
Els pagaments es tramitaran en cadascun dels exercicis i les dates de
pagament fixades en l’apartat 6.2 d’aquesta clàusula, sempre que
l’Ajuntament acrediti amb una antelació mínima d’un mes respecte a la data
de pagament l’execució i el cost de les obres, juntament amb un informe
favorable de la Conselleria d’Educació i Universitat en el qual s’han d’indicar
els imports dels certificats d’obra expedits. No obstant això, respecte de
l’anualitat 2018 i per tal de permetre la inclusió de la certificació d’obra
corresponent al mes d’octubre de 2018, la data límit d’acreditació serà el 30
de novembre del mateix. En el cas que l’Ajuntament incompleixi aquests
terminis per a l’acreditació, es retardaran proporcionalment les dates de
pagament. Una vegada acreditada la totalitat de l’obra, no caldrà que
l’Ajuntament aporti cap altre justificació per a cada pagament.
Els compromisos adquirits per l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears comprenen, en qualsevol cas, l’obra efectivament
construïda, independentment que aquesta no s’hagi acabat totalment,

sempre que la manca d’acabament no sigui imputable a
l’Ajuntament d’Alcúdia.
En el cas que les obres s’hagin acabat de conformitat amb la Conselleria
d’Educació i Universitat i que l’import de les obres executades sigui inferior
al pressupost final d’adjudicació, o que la direcció tècnica de les obres
consideri que s’han de reduir determinades partides d’obra incloses en el
projecte d’execució, la diferència entre la quantitat abonada per
l’Ajuntament d’Alcúdia per l’obra efectivament construïda i l’import de
pagament previst per la Conselleria d’Educació i Universitat s’haurà de
reajustar. Aquest reajustament, si escau, es farà mitjançant la corresponent
modificació a la baixa dels imports autoritzats per la Conselleria. Si no fos
possible aquest procediment, s’iniciarà el corresponent expedient de
reintegrament per ingressos indeguts contra l’Ajuntament.
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En el cas que les obres no s’acabin totalment pels motius exposats
anteriorment , la diferència entre l’import dels fons utilitzats per
l’Ajuntament i la suma prevista en aquest Conveni s’haurà de reajustar en
els mateixos termes prevists en el paràgraf anterior.
6.5. Els increments de despesa a què fa referència la clàusula quarta, punt 5,
d’aquest Conveni s’han d’articular, quan ja siguin definitius i estiguin
correctament justificats, mitjançant l’addenda corresponent establerta en la
clàusula cinquena, després que la Conselleria hagi tramitat, dins els terminis
estipulats, el procediment administratiu i l’expedient pressupostari
corresponents, que han de derivar en un compromís econòmic d’abonar
aquests increments.
7. Titularitat del CEIP
L’execució de les obres objecte d’aquest Conveni no alterarà la titularitat ni del
solar ni del CEIP, que seran municipals.
8. Despeses derivades d’actuacions administratives
L’Ajuntament d’Alcúdia eximeix l’Administració de la Comunitat Autònoma
(Conselleria i IBISEC) de pagar qualsevol despesa derivada de tramitacions
administratives de qualsevol tipus.
9. Comissió de Seguiment del Conveni
Per fer el seguiment d’aquest Conveni, s’ha de crear una comissió paritària
formada per dos representants de la Conselleria d’Educació i Universitat (un
dels quals de l’IBISEC) i dos membres de l’Ajuntament d’Alcúdia. Aquesta
Comissió és l’encarregada de dirimir qualsevol problema o resoldre qualsevol
dubte sorgits a l’hora d’aplicar aquest Conveni, sense perjudici dels mitjans
d’impugnació previstos en el mateix.
10. Causes de resolució del Conveni
Són causes generals de resolució del Conveni les següents:
1. L’incompliment de les obligacions d’alguna de les parts.
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2. El mutu acord. En el cas que ambdues parts considerin necessari rescindir
el Conveni per aquesta causa, s’hauran d’acreditar la causa i les
circumstàncies concurrents i s’hauran de recollir les condicions i els pactes
relacionats amb la resolució en un document subscrit per ambdues parts.
11. Vigència del Conveni
Aquest Conveni restarà vigent mentre existeixen quantitats pendents
d’abonament entre ambdues Administracions. Es preveu que la seva vigència
s’estendrà fins al dia 15 de novembre de 2.026, termini del darrer pagament
previst, o el que resulti si aquest fos posterior.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars.
Palma, ......... de ........... de 2017
Per la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears”

Per l’Ajuntament d’Alcúdia

INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula al senyor tinent de batle, Pere
Malondra.
El senyor Pere Malondra manifesta que és un tema conegut. Ja fa onze anys
l’Ajuntament d’Alcúdia va posar a disposició de la Conselleria d’Educació
aquest mateix solar per preveure quan hi hagués problemes de ratios per la
construcció i per a que ja es tingués el solar amb ús educatiu. Després d’un
temps llarg de negociació de conveni, a més a més degut a que ja hi ha
problemes de ratios d’alumnes per aula a les escoles, duem avui a provació
aquest conveni d’execució i finançament, per a ser posteriorment signat. Com
sol ésser habitual i degut a la situació financera de la Comunitat Autònoma
l’Ajuntament d’Alcúdia avança els doblers. El pressupost de l’escola serà de
4.833.572,00 euros, el termini d’execució són dotze mesos. Es té previst que
s’iniciï el mes de març i la conselleria o la Comunitat Autònoma anirà tornant
aquests diners a s’Ajuntament. El primer any 1.048.309,00 euros, durant l’any
2018. I entre l’any 2019 i 20126 a raó de 416.912,37 euros anuals fins arribar al
total del cost de l’escola. Una mica això és tot. Ens agradaria. Crec o pensam
que és una gran notícia i ens agradaria poder dur al ple notícies tant bones com
aquesta més sovint.
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El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna intervenció.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist l’informe de secretaria i Intervenció i 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.
3. Examen i aprovació proposta de modificació pressupostària 16/2017
per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
Es presenta proposta de la regidora delegada d’Hisenda de data 24 d’abril de
2017, la qual diu:
“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i
urgents.
Vista la proposta del sergent de la policia local, Abelardo Mesias.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 24 d’abril de 2017.
PROPÒS, A aquest plenari:

Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 16/2017, que consta de les parts
següents:
Crèdit Extraordinari
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org. A desp. Eco.
DESCRIPCIÓ
PO 132 624006 ADQUISICIO FURGONETA POLICIA

AUGMENT
1.438,69

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

132

Eco.
204000

DESCRIPCIÓ
ARRENDAMENT OPERATIU
FURGONETA

DECREMENT
1.438,69
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Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article
169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals
s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un
mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient
s’entendrà definitivament aprovat.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle dona la paraula a la senyora Joana Maria Bennasar.
La senyora Joana Maria Bennasar manifesta que es du a aprovació una
modificació de crèdit d’un total de 1438,69 euros. Els traiem del rendiment
operatiu a furgoneta i els passam a la partida adquisició furgoneta policia. És
per la compra d’una furgoneta per a la Policia Local.
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna intervenció.
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’ajuts econòmics adreçats a estudiants
d’Alcúdia per al foment d’estudis superiors. (Universitaris beneficiaris
programa SOCRATES/ERASMUS 2016, Universitaris 2016/2017 i
estudiants de cicles formatius de grau mitjà, grau superior i batxillerat
curs 2016/2017.
Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Esports i Joventut de
data 7 de març de 2017, la qual diu:
“PROPOSTA DE LA REGIDOR DELEGAT D’URBANISME, ESPORTS I JOVENTUT
(Quart Tinent Batle)
Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy

Regidor delegat en la competència especifica en matèria de Joventut (Beques), segons Decret de delegacions
núm. 864 de 18/jun/2015

L’Ajuntament d’Alcúdia ha anat convocant un seguit d’iniciatives d’ajuts econòmics adreçats als
estudiants del nostre municipi per tal de fomentar i incentivar els estudis superiors, aquests ajuts tenen
com a objectiu sufragar en part les despeses inherents a la tasca pròpia dels estudiant.
questes ajuts es varen aprovar dins el marc del Pla estratègic de subvencions 2017 en plenari
municipal de dia 15 de febrer de 2017 i publicat al Boib. 33 de 18 de març de 2017, en la referència
següent:
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Objectiu 2. MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA
JO – Convocatòria d’ajuts econòmics adreçats a estudiants de cicles superiors (Foment estudis superiors)
concurrència competitiva.

Les despeses vinculades a la present proposta d’aprovació de bases anirà a càrrec del pressupost
general de l’Ajuntament d’Alcúdia, en concret a la partida JO 327 481 003 “Beques transports i llibres
universitàries” amb una dotació total de 23.500 €.
Per tot això, aquesta regidoria de joventut proposa al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar les tres següents bases i els seus annexos, amb el text literal que a continuació es
proposa,
“Def2

TLPC/PC04/17

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI 01/2017 (Sòcrates/ Erasmus 1/2017)
ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS DEL PROGRAMA
SÒCRATES/ERASMUS 2016
L'Ajuntament d'Alcúdia, convoca una línia d’AJUTS ECONÒMICS, per a ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA BENEFICIARIS D’UNA BECA ERASMUS realitzada entre l’1
d’octubre de 2015 i 30 de setembre de 2016.
BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA
- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA, NOMBRE I QUANTIA DELS AJUTS
S’estableixen ajuts econòmics en les despeses que tenen els actuals estudiants universitaris
empadronats al municipi d’Alcúdia i que han gaudit d’una beca de mobilitat internacional
Sòcrates/Erasmus dins el període comprès entre l’1 d’octubre de 2015 i 30 de setembre de 2016.
El nombre total d’ajuts econòmics dins la present convocatòria és de 5, i aniran destinats a aquelles
sol·licituds que tinguin major puntuació, d’acord amb les condicions d’atorgament que es plasmen a les
presents bases.
La quantia destinada a cada ajut és de 400€ que es liquidarà mitjançant un sol pagament, que es farà
efectiu una vegada s’hagi conclòs la tramitació administrativa de la present convocatòria.
A aquestes quanties se’ls aplicaran les retencions fiscals que pertoquin segons la normativa vigent.
-REQUISITS:

22

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

1. . El sol·licitant ha d’estar empadronat al municipi d'Alcúdia, amb una antiguitat mínima de dos
anys (2), a comptar des de la data de publicació de la present convocatòria.
2. El sol·licitant ha d’haver gaudit d’una beca ERASMUS i haver-la realitzada dins el període
comprès entre l’1 d’octubre de 2015 i 30 de setembre de 2016.
1. S’estableix segons la unitat familiar del sol·licitant (*1A ó *1B) un llindar màxim d’ingressos de
Renda (*2) total dels membres declarants de l’exercici 2015.
Especificacions:
(*1A) S’atendrà com a “Unitat familiar”, la corresponent al nombre total de membres que componen un mateix nucli
familiar (conjunt de persones amb parentiu que convisquin plegats en un mateix domicili en el qual estan empadronats, inclòs
el sol·licitant).
(*1B) En cas que el sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, haurà d’acreditar de
forma fefaent que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permetin la seva independència econòmica, així com,
informar de la titularitat (o lloguer) del seu domicili habitual on està empadronat. Com a mitjans econòmics propis suficients,
s'atendrà com a mínim als resultants mensual del salari mínim interprofessional 2017, establert en 707’60 euros mensuals,
(en cas anual de 8.491’2 euros -12 pagues- ò 9.906’4 euros -14 pagues).
Si el sol·licitant no pot justificar els anteriors indicadors s’entendrà no provada la seva independència econòmica passant a
computar totes les rendes de la unitat (o unitats) familiars dels seus progenitors, ja que s’entendrà que són aquets que ho
sustenten. En aquest darrer cas el
sol·licitant haurà d’aportar tota la documentació requerida en relació a les rendes familiars o qualsevol altra aspecte esmentat
dins les presents bases i dins els terminis establers.
(*2) En el cas de rendes familiars, s’entendrà el còmput econòmic total que ingressa una determinada “unitat familiar”
durant una anualitat (conjunt de persones que convisquin plegats dins un mateix domicili en el qual estan empadronats, inclòs
el sol·licitant).
A nivell orientatiu i aclaridor s’entendrà per “membres” de una determinada “Unitat Familiar” els: ascendents, descendents i
germans que convisquin amb el sol·licitant, com per exemple:
-

Els ascendents dels pares que tinguin la residència en el mateix domicili (padrins).
Els pares del sol·licitant, (no separats legalment).
El propi sol·licitant i el seu cònjuge.
Els germans o germanastres del sol·licitant
Els fills del sol·licitant menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial o incapacitats judicialment demostrables.
Altres membres familiar amb parentiu que resideix de forma permanent amb el sol·licitant.
...

En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca.
No obstant això, tindrà consideració de membre computable la nova parella o persona unida per anàloga relació, i per tant les
seves rendes s’inclouran dins el còmput de la renda familiar.

- Criteris econòmics
Els llindars màxims d’ingressos segons el nombre de membres que conformen la unitat familiar estar
seran els següents:
Unitat d’un membre
(sol·licitant emancipat acreditable)
Famílies de dos membres

A partir de 707’60 euros mensuals, (en cas anual de 8.491’2 euros -

12 pagues- ò 9.906’4 euros -14 pagues) fins un màxim de

24.088’99€

Màxim de 24.089 €
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Famílies de tres membres
Famílies de quatre membres
Famílies de cinc membres
Famílies de sis membres
Famílies de set membres
Famílies de vuit membres

Màxim de 32.697 €
Màxim de 38.831 €
Màxim de 43.402 €
Màxim de 46.853 €
Màxim de 50.267 €
Màxim de 53.665 €

(* Dades extretes e idèntiques de la convocatòria de beques de caràcter general per el curs 2016-17 del MECD (Llindar 3).)

La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar
computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable
general- sumada a la -base imposable d’estalvi- (casella 435 més 445) del període impositiu de les
respectives declaracions de renda de l’exercici 2015.
Advertiment previ:
Una vegada presentada la sol·licitud, no es preveuran modificacions per errors de forma, de les dades
presentades o de qualsevol altre caire. Només es podran fer aportacions per manca de documentació
o esmenes d’errors, si arribà el cas, d’acord amb els criteris, instruccions i terminis que determini la
comissió avaluadora i d’acord amb la normativa vigent.
Per tant, se suggereix que es revisi la sol·licitud de forma acurada abans de registrar-la. En cas de
dubte o necessitat de revisió prèvia abans del registre podeu adreçar-vos dins el període de
presentació de sol·licituds a les següents adreça:
3.
Ajuntament d'Alcúdia
Participació Ciutadana
Seu des moll
Teodor Canet, 32 –07400 Port d’Alcúdia- Mallorca
010@alcudia.net // www.alcudia.net
tel: 971 89 70 40 - 010

-DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR:
1- Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les
presents bases.
2- Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant o document equivalent.
3- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2015 del sol·licitant si aquest està emancipat, o
bé de tots els
membres que componen la Unitat Familiar dels sol·licitant (inclòs aquest). En el cas de no estar obligat a
fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un certificat d’exempció (a tramitar a l’Agència Tributària, o bé,

Telemàticament i de forma immediata: és necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia titular el sol·licitant de la
certificació d’IRPF).
Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Seu electrònica => certificacions => declaracions tributàries => Certificats
tributaris – Expedició de certificats IRPF => Sol·licitud y recollida immediata => Amb número de referència => No tinc
referència.

4- En cas de que el sol·licitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
4.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
4.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sol·licitant.
5- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió,
en què aparegui el sol·licitant com a titular.
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6- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
7- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació,
exceptuant el propi estudiant.
8- Extracte acadèmic del darrer curs realitzat.
9- Còpia de la certificació d’aprofitament de la beca Erasmus, emesa per la universitat ò organisme
competent.
- EXCLUSIONS I ALTRES CONSIDERACIONS
10.

Queden exclosos de la present convocatòria:

El personal que a la data de finalització de presentació de sol·licituds, treballi com a
personal funcionari o laboral a l'Ajuntament d'Alcúdia i/o a qualsevol altre organisme o
empresa pública que en depengui totalment o parcialment, a més, dels seus descendents
directes o sol·licitants que en depenguin econòmicament.
Qualsevol dels altres estudis no contemplats a la presents bases.



- CRITERIS DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES I BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Pel que fa als criteris de concessió de les beques s’atendrà el següent, en el moment de registrar la
sol·licitud:
BAREMACIÓ:
Serà necessari complir els requisits publicades a les presents bases, i en cas d’empat entre sol·licitants
prevaldrà el millor expedient acadèmic segons el següent quadre:
Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sol·licitant
Matricula d’honor
Excel·lent
Notable
Aprovat
Suspès

Nota
10
9/9.9
7/8.9
5/6.9
0/4.9

Puntuació per a la baremació
50 punts
43 punts
32 punts
20 punts
0 punts

Nota: En el supòsit que hi hagi més de 5 sol·licituds, prevaldran les sol·licituds amb millor expedient acadèmic.

4. - CALENDARI I PROCEDIMENT PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
Per tal de presentar les sol·licituds conforme a les presents bases es podran realitzar a partir del dia
següent de la publicació de les presents bases al BOIB i durant els quinze (15) dies naturals
posteriors.
Els alumnes interessats que vulguin sol·licitar l'ajuda econòmica que s’estipula a les presents bases,
hauran de presentar la sol·licitud conjuntament amb la documentació requerida mitjançant el següents
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canals, atenent que, en tots els casos s’haurà de lliurar dins els terminis establerts:
TRAMITACIÓ PRESENCIAL
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA -La SalaRegistre d’Entrada
Carrer Major, 9. (Alcúdia)
Horari: De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h
TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA MITJANÇANT CORREU POSTAL
Oficines de correus
En cas que la sol·licitud s’enviï mitjançant tramitació administrativa per correu postal s’ha de comunicar de forma
escrita a la l’adreça electrònica 010@alcudia.net.
Tota la documentació s’haurà de presentar a l’oficina de correus dins sobre obert, per tal que aquesta oficina dati
i segelli l’exemplar destinat a l' Ajuntament d'Alcúdia.

- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DE LA CONVOCATÒRIA
Per tal d'acomplir la tramitació administrativa de la present convocatòria es crearà una comissió
tècnica amb la finalitat de donar tràmit, resoldre dubtes, interpretar les presents bases, valoració dels
expedients o qualsevol altra circumstància referent a la resolució de la present convocatòria.
Aquesta comissió estarà formada com a mínim per tres tècnics de l’Ajuntament d’Alcúdia anomenats
de forma expressa, a aquesta comissió s’hi podran incorporar altres tècnics que es determini.
Aquesta comissió treballarà de forma periòdica i permanent fins a la culminació i resolució definitiva de
la present convocatòria.
- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La resolució de la convocatòria amb els alumnes beneficiaris i l’import de la beca concedida,
s’exposaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament i també, a la pàgina WEB de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Contra aquesta podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva
publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
- ACCÈS ALS MODELS I SOL·LICITUDS
El model de sol·licitud, les presents bases i tota la informació complementària es podrà trobar als
següents llocs:
1-

Ajuntament d'Alcúdia
Participació Ciutadana
Seu des moll
Teodor Canet, 32 –07400 Port d’Alcúdia- Mallorca
010@alcudia.net // www.alcudia.net
tel: 971 89 70 40 - 010

2- A la web municipal: www.alcudia.net
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*Tota la publicitació i informació referent a la tramitació administrativa de les següents bases es farà
pública de forma simultània al tauler d'edictes de l'Ajuntament d'Alcúdia, a la pàgina web municipals
(www.alcudia.net).
Alcúdia, març de 2017

ANNEX 1

Exp. Núm. Erasmus______ / 2017

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI 01/2017 (ERASMUS /2017)
ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS DEL PROGRAMA
SOCRATES/ERASMUS 2016
Aquesta sol·licitud a de lliurar-se completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes
establerts a les presents bases (consulteu apartat: “advertiment previ de les bases)

DADES PERSONALS
Nom i llinatges: ________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________
Població i codi postal: ___________________________________________________________
Telèfon fix: ________________________ Telèfon mòbil: _____________________________
Correu electrònic: ______________________________________________________________
Data de naixement: ____ / _____ / _____ DNI / NIF: _________________________________
IBAN (24 dígits) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _
Membres que integren la unitat familiar:

NOM I LLINATGES

DNI / NIE

PARENTIU
(pare, mare,
germà, padrina...)

Presenta
declaració
RENDA 2015
Quantia(*)

1
2
3
4
5
6
7
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Total rendes unitat familiar
7.
La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar computables que
hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable general- sumada a la -base imposable
d’estalvi- (casella 435 més 445) del període impositiu de les respectives declaracions de renda de l’exercici 2015.

6.

8.
DADES ACADÈMIQUES
Darrers estudis realitzats : ________________________________________________
Centre de referència on el sol·licitant va realitzar els darrers estudis
______________________________________________________________________
Municipi i comunitat autònoma on està situat el centre de
referència_____________________________________
Universitat i país d’aprofitament de la beca Erasmus:
________________________________________________
Nota mitjana del darrer curs realitzat:
DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA
□ 1- Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a
les presents bases.
□ 2- Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant o document equivalent.
□ 3- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes de l’expedient acadèmic del darrer curs realitzat.
□ 4- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2015 de tots els membres que componen la
Unitat Familiar dels sol·licitant. En el cas de no estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha de
presentar un certificat d’exempció (a tramitar a l’Agència Tributària, o bé, Telemàticament i de forma immediata: és
necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia titular el sol·licitant de la certificació d’IRPF).

Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Seu electrònica => certificacions => declaracions tributàries => Certificats
tributaris – Expedició de certificats IRPF => Sol·licitud y recollida immediata => Amb altres sistemes d’identificació

5- En cas de que el sol·licitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
□ 5.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
□ 5.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sol·licitant.
□ 6- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de
concessió, en què aparegui el sol·licitant com a titular.
□ 7- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
□ 8- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta
situació, exceptuant el propi estudiant.
□ 9- Còpia de la certificació d’aprofitament de la beca Erasmus, emesa per la universitat ò organisme
competent.
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AUTORITZACIÓ I DECLARACIÓ JURADA
En _____________________________ com a sol·licitant, amb DNI___________________ pel que fa a
la present convocatòria d’ajuts convocatòria d’ajuts 01/2017 Sòcrates/Erasmus, declara sota
responsabilitat solidària que accepta les bases de la present convocatòria, i a més, que les dades
aportades s'avenen totalment amb la realitat. Per altra banda, autoritza l'Ajuntament d'Alcúdia perquè
pugui fer les comprovacions que consideri oportunes amb relació a la present sol·licitud.
Alcúdia,

d

del 2017

Signatura

Ajuntament d’Alcúdia
Batle-president

ANNEX 2

Exp. Núm. Erasmus ______/2017

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
Convocatòria d’ajuts econòmics a l’estudi 2017
Declaració jurada d’exempció d’imputacions de renda any 2015.
Exp.:
Jo

(Nom

i

llinatges)

__________________________________________

amb

DNI

_____________________ i en relació a la convocatòria de beques d’ajuda a l’estudi (marcar X):

□ ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2016/2017.
□

ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I
BATXILLERAT D’ALCÚDIA PER AL CURS 2016/17.

□ ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS PROGRAMA SÒCRATES/ERASMUS 2016.
Declaro que he estat exempt de tramitar la Declaració dels imports damunt renda de les persones
físiques corresponent a l’exercici de renta 2015 (Declaració renta 2015), ja que no disposo de
rentes pròpies o altres circumstàncies d’obligatorietat.
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□ Adjunto justificant de tramitació de certificat IRPF. 2015 lliurat a la Agència Estatal de Administració
Tributaria ref. _________________ tramitat en data ____________.

□

No presento justificant de tramitació de certificat IRPF. 2015 lliurat a la Agència Estatal de

Administració Tributaria.
Alcúdia, ____ de __________________ de 2017
Signat.
Nom____________________________
Ajuntament d’Alcúdia
Major, 9 (Alcúdia)
Def2
TLPC/PC02/17

CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS A L’ESTUDI 02/2017 (UNI/2017)
ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2016/2017
L'Ajuntament d'Alcúdia, convoca una línia d'AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS que realitzin els seus estudis de diplomatura, llicenciatura o estudis de grau a
qualsevol universitat pública de l'Estat espanyol o dins la Unió Europea (UE) per al curs
2016/2017.
9. BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA
10. - OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA, NOMBRE I QUANTIA DELS
AJUTS
S'estableixen ajuts amb la finalitat de donar suport econòmic per les despeses inherents que suposa
pels estudiants universitaris d’Alcúdia la realització dels seus estudis.
El nombre total d'ajuts econòmics dins la present convocatòria és de 50, i aniran destinats a les
cinquanta sol·licituds que tinguin major puntuació, d'acord amb les condicions de les presents bases.
La quantia destinada a cada ajut serà de 350€, que es liquidaran mitjançant un sol pagament, que es
farà efectiu una vegada s’hagi conclòs la tramitació administrativa de la present convocatòria.
A aquestes quanties se’ls aplicaran les retencions fiscals que pertoquin segons la normativa vigent.
- REQUISITS
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1- El sol·licitant ha d’estar empadronat al municipi d'Alcúdia, amb una antiguitat mínima de dos anys
(2), a comptar des de la data de publicació de la present convocatòria.
2- El sol·licitant ha d’estar matriculat a una carrera universitària de Diplomatura, Llicenciatura o
Estudis de grau, a qualsevol universitat pública (amb modalitat presencial o modalitat a distància)
de l'Estat espanyol o de dins la Unió Europea (UE) durant el curs 2016/2017.
3- El sol·licitant ha d’estar matriculat amb una matrícula mínima de *:
- 60 crèdits en el cas de cursar el primer curs d’estudis universitaris
- 45 crèdits en cas de matrícules corresponents a cursos posteriors.
*En cas que la universitat de referència només permeti realitzar la matrícula quadrimestralment, els
alumnes hauran d’acreditar una matrícula inicial de 30 crèdits (pel primer quadrimestre) i adjuntar la
matrícula del segon quadrimestre quan aquest es faci efectiu.
4- S’estableix segons la unitat familiar del sol·licitant (*1A ó *1B) un llindar màxim d’ingressos de
Renda (*2) total dels membres declarants de l’exercici 2015.
Especificacions:
(*1A) S’atendrà com a “Unitat familiar”, la corresponent al nombre total de membres que componen un mateix nucli familiar
(conjunt de persones amb parentiu que convisquin plegats en un mateix domicili en el qual estan empadronats, inclòs el
sol·licitant).
(*1B) En cas que el sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, haurà d’acreditar de
forma fefaent que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permetin la seva independència econòmica, així com,
informar de la titularitat (o lloguer) del seu domicili habitual on està empadronat. Com a mitjans econòmics propis suficients,
s'atendrà com a mínim als resultants mensual del salari mínim interprofessional 2017, establert en 707’60 euros mensuals, (en
cas anual de 8.491’2 euros -12 pagues- ò 9.906’4 euros -14 pagues).
Si el sol·licitant no pot justificar els anteriors indicadors s’entendrà no provada la seva independència econòmica passant a
computar totes les rendes de la unitat (o unitats) familiars dels seus progenitors, ja que s’entendrà que són aquets que ho
sustenten. En aquest darrer cas el sol·licitant haurà d’aportar tota la documentació requerida en relació a les rendes familiars o
qualsevol altra aspecte esmentat dins les presents bases i dins els terminis establers.
(*2) En el cas de rendes familiars, s’entendrà el còmput econòmic total que ingressa una determinada “unitat familiar” durant
una anualitat (conjunt de persones que convisquin plegats e un mateix domicili en el qual estan empadronats, inclòs el
sol·licitant).
A nivell orientatiu i aclaridor s’entendrà per “membres” de una determinada “Unitat Familiar” els: ascendents, descendents i
germans que convisquin amb el sol·licitant, com per exemple:

-

Els ascendents dels pares que tinguin la residència en el mateix domicili (padrins).
Els pares del sol·licitant, (no separats legalment).
- El propi sol·licitant i el seu cònjuge.
- Els germans o germanastres del sol·licitant
- Els fills del sol·licitant menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
- Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial o incapacitats judicialment demostrables.
- Altres membres familiar amb parentiu que resideix de forma permanent amb el sol·licitant.
- ...
En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No
obstant això, tindrà consideració de membre computable la nova parella o persona unida per anàloga relació, i per tant les
seves rendes s’inclouran dins el còmput de la renda familiar.
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- Criteris econòmics
Els llindars màxims d’ingressos segons el nombre de membres que conformen la unitat familiar estar
seran els següents:
Unitat d’un membre
707’60 euros mensuals, (en cas anual de 8.491’2 euros -12 pagues- ò
9.906’4 euros -14 pagues) fins un màxim de 24.088’99€
(sol·licitant emancipat acreditable)
Famílies de dos membres
Màxim de 24.089 €
Famílies de tres membres
Màxim de 32.697 €
Famílies de quatre membres
Màxim de 38.831 €
Famílies de cinc membres
Màxim de 43.402 €
Famílies de sis membres
Màxim de 46.853 €
Famílies de set membres
Màxim de 50.267 €
Famílies de vuit membres
Màxim de 53.665 €
(* Dades extretes e idèntiques de la convocatòria de beques de caràcter general per el curs 2016-17 del MECD (Llindar 3).

La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar
computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable
general- sumada a la -base imposable d’estalvi- (casella 435 més 445) del període impositiu de les
respectives declaracions de renda de l’exercici 2015.
- DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR
Advertiment previ:
Una vegada presentada la sol·licitud, no es preveuran modificacions per errors de forma, de les dades
presentades o de qualsevol altre caire. Només es podran fer aportacions per manca de documentació o
esmenes d’errors, si arribà el cas, d’acord amb els criteris, instruccions i terminis que determini la
comissió avaluadora i d’acord amb la normativa vigent.
Per tant, se suggereix que es revisi la sol·licitud de forma acurada abans de registrar-la. En cas de
dubte o necessitat de revisió prèvia abans del registre podeu adreçar-vos dins el període de
presentació de sol·licituds a les següents adreça:
11.
Ajuntament d'Alcúdia
Participació Ciutadana
Seu des moll
Teodor Canet, 32 –07400 Port d’Alcúdia- Mallorca
010@alcudia.net // www.alcudia.net
tel: 971 89 70 40 - 010

Documentació que s'ha de presentar:
1- Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les
presents bases.
2- Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant o document equivalent.
3- Fotocòpia de la matrícula del sol·licitant (curs 2016/17), en què s’especifiquin els crèdits matriculats.
4- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes de l’expedient acadèmic.
(En cas de cursar el primer curs, s’ha de lliurar adjunta fotocòpia de la nota mitjana de batxillerat)
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5- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2015 del sol·licitant si aquest està emancipat, o bé
de tots els membres que componen la Unitat Familiar dels sol·licitant (inclòs aquest). En el cas de no
estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un certificat d’exempció (a tramitar a

l’Agència Tributària, o bé, Telemàticament i de forma immediata: (es necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia
titular el sol·licitant de la certificació d’IRPF).
Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Seu electrònica => certificacions => declaracions tributàries => Certificats
tributaris – Expedició de certificats IRPF => Sol·licitud y recollida immediata => Amb número de referència => No tinc
referència.

6- En cas de que el sol·licitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
6.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
6.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sol·licitant.
7- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió,
en què aparegui el sol·licitant com a titular.
8- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
9- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació,
exceptuant el propi estudiant.

- EXCLUSIONS I ALTRES CONSIDERACIONS

11.

Queden exclosos de la present convocatòria:
El personal que a la data de finalització de presentació de sol·licituds, treballi com a
personal funcionari o laboral a l'Ajuntament d'Alcúdia i/o a qualsevol altre organisme o
empresa pública que en depengui totalment o parcialment, a més, dels seus descendents
directes o sol·licitants que en depenguin econòmicament.





Els estudiants de formació professional de grau superior (FPGS).


Els estudiants de segon i tercer cicle universitari i de títols propis de les diferents
universitats. (màsters, postgraus, cursos d’especialització, etc.).


Els estudiants d’universitats privades.

- CRITERIS DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES I BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Pel que fa als criteris de concessió de les beques s’atendrà el següent, en el moment de registrar la
sol·licitud:
BAREMACIÓ

1. Criteris socials
1.a-(màxim puntuable de l'apartat 20% => 20 punts)
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Acreditació família nombrosa, acreditació família monoparental, acreditació certificat de minusvalidesa mínima del
33% del sol·licitant.
*en cas que es compleixin dos dels requisits, la puntuació màxima serà de 20 punts
Família nombrosa
20 punts
Família monoparental
20 punts
Certificat minusvalidesa
20 punts
1.b-(màxim puntuable de l’apartat 10% =>10 punts)
-Acreditació de situació d’atur dels pares o tutors legals.
Els dos progenitors en situació d’atur
10 punts
Un progenitor en situació d’atur
5 punts
2- Criteris acadèmics
2.a-(màxim puntuable de l'apartat 50% => 50 punts)
Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sol·licitant
Nota
Puntuació per a la baremació
Matricula d’honor
10
50 punts
Excel·lent
9/9.9
43 punts
Notable
7/8.9
32 punts
Aprovat
5/6.9
20 punts
Suspès
0/4.9
0 punts
2.b-(màxim puntuable de l’apartat 20% =>20 punts)
Nombre de crèdits aprovats el darrer curs ( *exceptuant els estudiants de primer curs).
Nombre de crèdits aprovats
Puntuació per a la baremació
= 100%
20 punts
15 punts
≥ 90%
12 punts
≥ 70%
10 punts
≥ 50%
< 50 %
0 punts
On: ≥ ( major o igual que)
*Estudiants de primer curs
Nombre de crèdits matriculats
(mínim 60%)
90-100%
80-89%
70-79%
60 -69%
< 60%

Puntuació per a la baremació
20
15
12
10
0

punts
punts
punts
punts
punts

Nota: En el supòsit que hi hagi dues o més sol·licituds amb la mateixa puntuació, prevaldrà per possibles
desempats la sol·licitud amb millor expedient acadèmic.

- CALENDARI I PROCEDIMENT PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
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Per tal de presentar les sol·licituds conforme a les presents bases es podran realitzar a partir del dia
següent de la publicació de les presents bases al BOIB i durant els quinze (15) dies naturals posteriors.
Els alumnes interessats que vulguin sol·licitar l'ajuda econòmica que s’estipula a les presents bases,
hauran de presentar la sol·licitud conjuntament amb la documentació requerida mitjançant el següents
canals, atenent que, en tots els casos s’haurà de lliurar dins els terminis establerts:
TRAMITACIÓ PRESENCIAL
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA -La SalaRegistre d’Entrada
Carrer Major, 9. (Alcúdia)
Horari: De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h
TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA MITJANÇANT CORREU POSTAL
Oficines de correus
En cas que la sol·licitud s’enviï mitjançant tramitació administrativa per correu postal s’ha de comunicar-ho de
forma escrita a la l’adreça electrònica 010@alcudia.net.
Tota la documentació s’haurà de presentar a l’oficina de correus dins sobre obert, per tal que aquesta oficina dati i
segelli l’exemplar destinat a l' Ajuntament d'Alcúdia.

- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DE LA CONVOCATÒRIA
Per tal d'acomplir la tramitació administrativa de la present convocatòria es crearà una comissió tècnica
amb la finalitat de donar tràmit, resoldre dubtes, interpretar les presents bases, valoració dels
expedients o qualsevol altra circumstància referent a la resolució de la present convocatòria.
Aquesta comissió estarà formada com a mínim per tres tècnics de l’Ajuntament d’Alcúdia anomenats
de forma expressa, a aquesta comissió s’hi podran incorporar altres tècnics que es determini.
Aquesta comissió treballarà de forma periòdica i permanent fins a la culminació i resolució definitiva de
la present convocatòria.
- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La resolució de la convocatòria amb els alumnes beneficiaris i l’import de la beca concedida,
s’exposaran al tauler
d’edictes de l’Ajuntament i també, a la pàgina WEB de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Contra aquesta podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva
publicació o recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
- ACCÈS ALS MODELS I SOL·LICITUDS
El model de sol·licitud, les presents bases i tota la informació complementària es podrà trobar als
següents llocs:
1-

Ajuntament d'Alcúdia
Participació Ciutadana
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2- Al web municipal: www.alcudia.net
*Tota la publicitació i informació referent a la tramitació administrativa de les següents bases es farà pública de
forma simultània al tauler d'edictes de l'Ajuntament d'Alcúdia, a la pàgina web municipals (www.alcudia.net).

Alcúdia, març 2017
ANNEX 1

Exp. Núm. UNI ______ / 2017

SOL·LICITUD - CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI 02/2017 (UNI/2017)
ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2016/2017
Aquesta sol·licitud ha de lliurar-se completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes
establerts a les presents bases (consulteu apartat: “advertiment previ” de les bases)

12. DADES PERSONALS:
Nom i llinatges:________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________
Població i codi postal :___________________________________________________________
Telèfon fix: ________________________ Telèfon mòbil: ___________________
Correu electrònic: _________________________________
Data de naixement: ____ / _____ / _____ DNI / NIF: ________________________
IBAN (24 dígits) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _
Membres que integren la unitat familiar (inclòs el sol·licitant)
NOM I LLINATGES

DNI / NIE

PARENTIU
(pare, mare,
germà, padrina...)

Presenta
declaració
RENDA 2015
Quantia(*)

1
2
3
4
5
6
7
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13.

Total rendes unitat familiar
15.
La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar computables que hagin
generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable general- sumada a la -base imposable d’estalvi(casella 435 més 445) del període impositiu de les respectives declaracions de renda de l’exercici 2015.

14.

16. DADES ACADÈMIQUES
• Estudis que realitza (2016/2017): _____________________________________________
• Curs: ______________________
• Universitat de referència on el sol·licitant està matriculat durant el curs 2016/2017

________________________________________________________________________
• Municipi i Comunitat Autònoma on està situada la universitat de
referència______________________________
• Tipus de matrícula : Quadrimestral ______
Anual ______
•
Nombre crèdits matriculats al curs actual:
• Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sol·licitant:

DADES SOCIALS
Presenta documentació sobre algunes situacions socials puntuables:
 Acreditació família nombrosa _______________________
 Acreditació família monoparental _____________________
 Acreditació certificat de minusvalidesa mínima del 33% del sol·licitant ______________
 Acreditació de situació d’atur dels pares o tutors legals________________
17. DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA
□ 1- Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les
presents bases.
□ 2- Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant o document equivalent.
□ 3- Fotocòpia de la matrícula del sol·licitant (curs 2016/17), en què s’especifiquin els crèdits matriculats.
□ 4- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes de l’expedient acadèmic.
(En cas de cursar el primer curs, s’ha de lliurar adjunta fotocòpia de la nota mitjana de batxillerat)
□ 5- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2015 del sol·licitant si aquest està emancipat, o bé de
tots els membres que componen la Unitat Familiar dels sol·licitant (inclòs aquest). En el cas de no estar obligat a
fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un certificat d’exempció (a tramitar a l’Agència Tributària, o bé,
Telemàticament i de forma immediata: és necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia titular el sol·licitant de la
certificació d’IRPF).
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Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Seu electrònica => certificacions => declaracions tributàries => Certificats
tributaris – Expedició de certificats IRPF => Sol·licitud y recollida immediata => Amb número de referència => No tinc
referència.

6- En cas de que el sol·licitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
□ 6.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
□ 6.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sol·licitant.
□ 7- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió, en què
aparegui el sol·licitant com a titular.
□ 8- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
□ 9- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació,
exceptuant el propi estudiant.

18. DECLARACIÓ JURADA
En _____________________________ com a sol·licitant, amb DNI___________________ pel que fa a
la present convocatòria d’ajuts per estudis universitaris per al curs 2016/2017, declara sota
responsabilitat solidària que accepta les bases de la present convocatòria, i a més, que les dades
aportades s'avenen totalment amb la realitat. Per altra banda, autoritza l'Ajuntament d'Alcúdia perquè
pugui fer totes les comprovacions que consideri oportunes amb relació a la present sol·licitud pels
canals físics, telemàtics i d’interoperabilitat administrativa que aquest disposi.
Alcúdia,

d

del 2017

Signatura
Ajuntament d’Alcúdia
Batle – president

ANNEX 2

Exp. Núm. UNI ______ / 2017

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
Convocatòria d’ajuts econòmics a l’estudi 2016/2017.
Declaració jurada d’exempció d’imputacions de renda any 2015.
Exp.:
Jo

(Nom

i

llinatges)

_______________________________________

amb

DNI

_____________________ i en relació a la convocatòria de beques d’ajuda a l’estudi (marcar X):

□ ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2016/2017.
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□ ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I

BATXILLERAT D’ALCÚDIA PER AL CURS 2016/17.

□ ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS PROGRAMA SÒCRATES/ERASMUS 2016.
Declaro que he estat exempt de tramitar la Declaració dels imports damunt renda de les persones
físiques corresponent a l’exercici de renta 2015 (Declaració renta 2015), ja que no disposo de
rentes pròpies o altres circumstàncies d’obligatorietat.

□

Adjunto justificant de tramitació de certificat IRPF 2015 lliurat a la Agència Estatal Administració

Tributaria ref. _________________ tramitat en data _________

□ No presento justificant de tramitació de certificat IRPF. 2015 lliurat a la Agència Estatal Administració
Tributaria.
Alcúdia, ____ de __________________ 2017

Signat.
Nom____________________________
Ajuntament d’Alcúdia
Major, 9 (Alcúdia)

Def2
TLPC/PC03/17

CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS 03/2017 (CFP/BTX /2017)
ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I
BATXILLERAT D’ALCÚDIA PER AL CURS 2016/17
L'Ajuntament d'Alcúdia, convoca una línia d’AJUTS ECONÒMICS per a ESTUDIANTS QUE CURSIN
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT i que no es puguin
realitzar dins el municipi d’Alcúdia durant el curs 2016/2017.
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BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA
- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA, NOMBRE I QUANTIA DELS AJUTS
S'estableixen ajuts amb la finalitat de donar suport econòmic per a les despeses inherents dels alumnes
empadronats al municipi d'Alcúdia, que cursin estudis dels cicles formatius de grau mitjà, superior o
batxillerat i que no es poden realitzar dins el municipi d'Alcúdia dins el curs 2016/2017.
El nombre total d'ajuts econòmics dins la present convocatòria és de 20, i aniran destinats a les vint
sol·licituds que tinguin major puntuació, d'acord amb les condicions de les presents bases.
La quantia destinada a cada ajut és de 200€, que es liquidaran mitjançant un sol pagament, que es farà
efectiu una vegada s’hagi conclòs la tramitació administrativa de la present convocatòria.
A aquestes quanties se’ls aplicaran les retencions fiscals que pertoquin segons la normativa vigent.
- REQUISITS
2. El sol·licitant ha d’estar empadronat al municipi d'Alcúdia, amb una antiguitat mínima de dos anys
(2), a comptar des de la data de publicació de la present convocatòria.
3. El sol·licitant ha d’estar matriculat a un centre públic com a estudiant a un cicle formatiu de grau mitjà
(CFGM), cicle formatiu de grau superior (CFGS) o batxillerat, i que en cap cas, es puguin realitzar dins el
municipi d’Alcúdia.
3.S’estableix segons la unitat familiar del sol·licitant (*1A ó *1B) un llindar màxim d’ingressos de
Renda (*2) total dels membres declarants de l’exercici 2015.
Especificacions:
(*1A) S’atendrà com a “Unitat familiar”, la corresponent al nombre total de membres que componen un mateix nucli familiar
(conjunt de persones amb parentiu que convisquin plegats en un mateix domicili en el qual estan empadronats, inclòs el
sol·licitant).
(*1B) En cas que el sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, haurà d’acreditar de
forma fefaent que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permetin la seva independència econòmica, així com,
informar de la titularitat (o lloguer) del seu domicili habitual on està empadronat. Com a mitjans econòmics propis suficients,
s'atendrà com a mínim als resultants mensual del salari mínim interprofessional 2017, establert en 707’60 euros mensuals, (en
cas anual de 8.491’2 euros -12 pagues- ò 9.906’4 euros -14 pagues).
Si el sol·licitant no pot justificar els anteriors indicadors s’entendrà no provada la seva independència econòmica passant a
computar totes les rendes de la unitat (o unitats) familiars dels seus progenitors, ja que s’entendrà que són aquets que ho
sustenten. En aquest darrer cas el sol·licitant haurà d’aportar tota la documentació requerida en relació a les rendes familiars o
qualsevol altra aspecte esmentat dins les presents bases i dins els terminis establers.
(*2) En el cas de rendes familiars, s’entendrà el còmput econòmic total que ingressa una determinada “unitat familiar” durant
una anualitat (conjunt de persones que convisquin plegats dins un mateix domicili en el qual estan empadronats, inclòs el
sol·licitant).
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A nivell orientatiu i aclaridor s’entendrà per “membres” de una determinada “Unitat Familiar” els: ascendents, descendents i
germans que convisquin amb el sol·licitant, com per exemple:
-

Els ascendents dels pares que tinguin la residència en el mateix domicili (padrins).
Els pares del sol·licitant, (no separats legalment).
El propi sol·licitant i el seu cònjuge.
Els germans o germanastres del sol·licitant
Els fills del sol·licitant menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial o incapacitats judicialment demostrables.
Altres membres familiar amb parentiu que resideix de forma permanent amb el sol·licitant.
...

En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No
obstant això, tendrà consideració de membre computable la nova parella o persona unida per anàloga relació, i per tant les
seves rendes s’inclouran dins el còmput de la renda familiar.

- Criteris econòmics
Els llindars màxims d’ingressos segons el nombre de membres que conformen la unitat familiar estar
seran els següents:
Unitat d’un membre
(sol·licitant emancipat acreditable)
Famílies de dos membres
Famílies de tres membres
Famílies de quatre membres
Famílies de cinc membres
Famílies de sis membres
Famílies de set membres
Famílies de vuit membres

A partir de 707’60 euros mensuals, (en cas anual de 8.491’2
euros -12 pagues- ò 9.906’4 euros -14 pagues) fins un màxim
de 24.088’99€

Màxim de 24.089 €
Màxim de 32.697 €
Màxim de 38.831 €
Màxim de 43.402 €
Màxim de 46.853 €
Màxim de 50.267 €
Màxim de 53.665 €

(* Dades extretes e idèntiques de la convocatòria de beques de caràcter general per el curs 2016-17 del MECD (Llindar 3).)

La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar
computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable
general- sumada a la -base imposable d’estalvi- (casella 435 més 445) del període impositiu de les
respectives declaracions de renda de l’exercici 2015.

- DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR
Advertiment previ:
Una vegada presentada la sol·licitud, no es preveuran modificacions per errors de forma, de les dades
presentades o de qualsevol altre caire. Només es podran fer aportacions per manca de documentació o
esmenes d’errors, si arribà el cas, d’acord amb els criteris, instruccions i terminis que determini la
comissió avaluadora i d’acord amb la normativa vigent.
Per tant, se suggereix que es revisi la sol·licitud de forma acurada abans de registrar-la. En cas de
dubte o necessitat de revisió prèvia abans del registre podeu adreçar-vos dins el període de
presentació de sol·licituds a les següents adreça:
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Ajuntament d'Alcúdia
Participació Ciutadana
Seu des moll
Teodor Canet, 32 –07400 Port d’Alcúdia- Mallorca
010@alcudia.net // www.alcudia.net
tel: 971 89 70 40 - 010

Documentació que s'ha de presentar:
1- Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les
presents bases.
2- Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant o document equivalent.
3- Fotocòpia de la matrícula del sol·licitant (curs 2016/17), en què s’especifiquin els crèdits matriculats.
4- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes del darrer curs realitzat.
5- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2015 del sol·licitant si aquest està emancipat, o bé
de tots els membres que componen la Unitat Familiar dels sol·licitant (inclòs aquest). En el cas de no
estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un certificat d’exempció (a tramitar a
l’Agència Tributària, o bé, Telemàticament i de forma immediata: és necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia
titular el sol·licitant de la certificació d’IRPF).
Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Seu electrònica => certificacions => declaracions tributàries => Certificats
tributaris – Expedició de certificats IRPF => Sol·licitud y recollida immediata => Amb número de referència => No tinc
referència.

6- En cas de que el sol·licitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
6.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
6.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sol·licitant.
7- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió,
en què aparegui el sol·licitant com a titular.
8- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
9- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació,
exceptuant el propi estudiant.
- EXCLUSIONS I ALTRES CONSIDERACIONS
12. Queden exclosos de la present convocatòria:

El personal que a la data de finalització de presentació de sol·licituds, treballi com a
personal funcionari o laboral a l'Ajuntament d'Alcúdia i/o a qualsevol altre organisme o
empresa pública que en depengui totalment o parcialment, a més, dels seus descendents
directes o sol·licitants que en depenguin econòmicament.

Qualsevol dels altres estudis no contemplats a la presents bases.
- CRITERIS DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES I BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Pel que fa als criteris de concessió de les beques s’atendrà el següent, en el moment de registrar la
sol·licitud:
BAREMACIÓ
1. Criteris socials
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1.a-(màxim puntuable => 20 punts)
Acreditació família nombrosa, acreditació família monoparental, acreditació certificat de
minusvalidesa mínima del 33% del sol·licitant.
*en cas que es compleixin dos dels requisits, las puntuació màxima serà de 20 punts
Família nombrosa
20 punts
Família monoparental
20 punts
Certificat minusvalidesa
20 punts
1.b-(màxim puntuable =>10 punts)
-Acreditació de situació d’atur dels pares o tutors legals.
Els dos progenitors en situació d’atur
10 punts
Un progenitor en situació d’atur
5 punts
2- Criteris acadèmics
2.a-(màxim puntuable => 50 punts)
Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sol·licitant
Nota
Puntuació per a la baremació
Matricula d’honor
10
50 punts
Excel·lent
9/9.9
43 punts
Notable
7/8.9
32 punts
Aprovat
5/6.9
20 punts
Suspès
0/4.9
0 punts
Nota: En el supòsit que hi hagi dues o més sol·licituds amb la mateixa puntuació, prevaldrà per possibles
desempats la sol·licitud amb millor expedient acadèmic.

- CALENDARI I PROCEDIMENT PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
Per tal de presentar les sol·licituds conforme a les presents bases es podran realitzar a partir del dia
següent de la publicació de les presents bases al BOIB i durant els quinze (15) dies naturals posteriors.
Els alumnes interessats que vulguin sol·licitar l'ajuda econòmica que s’estipula a les presents bases,
hauran de presentar la sol·licitud conjuntament amb la documentació requerida mitjançant el següents
canals, atenent que, en tots els casos s’haurà de lliurar dins els terminis establerts:
TRAMITACIÓ PRESENCIAL
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA -La SalaRegistre d’Entrada
Carrer Major, 9. (Alcúdia)
Horari: De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h
TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA MITJANÇANT CORREU POSTAL
Oficines de correus
En cas que la sol·licitud s’enviï mitjançant tramitació administrativa per correu postal, s’ha de comunicar de forma
escrita a la l’adreça electrònica 010@alcudia.net.
Tota la documentació s’haurà de presentar a l’oficina de correus dins sobre obert, per tal que aquesta oficina dati i
segelli l’exemplar destinat a l' Ajuntament d'Alcúdia.
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- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DE LA CONVOCATÒRIA
Per tal d'acomplir la tramitació administrativa de la present convocatòria es crearà una comissió tècnica
amb la finalitat de donar tràmit, resoldre dubtes, interpretar les presents bases, valoració dels
expedients o qualsevol altra circumstància referent a la resolució de la present convocatòria.
Aquesta comissió estarà formada com a mínim per tres tècnics de l’Ajuntament d’Alcúdia anomenats
de forma expressa, a aquesta comissió s’hi podran incorporar altres tècnics que es determini.
Aquesta comissió treballarà de forma periòdica i permanent fins a la culminació i resolució definitiva de
la present convocatòria.
- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
La resolució de la convocatòria amb els alumnes beneficiaris i l’import de la beca concedida,
s’exposaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i també a la pàgina WEB de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Contra aquesta podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva
publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
- ACCÈS ALS MODELS I SOL·LICITUDS
El model de sol·licitud, les presents bases i tota la informació complementària es podrà trobar als
següents llocs:
1- Ajuntament d'Alcúdia
Participació Ciutadana
Seu del moll
Teodor Canet, 32 –07400 Port d’Alcúdia- Mallorca
010@alcudia.net // www.alcudia.net
tel: 971 89 70 40 - 010

2- Al web municipal: www.alcudia.net
*Tota la publicitació i informació referent a la tramitació administrativa de les següents bases es farà pública de
forma simultània al tauler d'edictes de l'Ajuntament d'Alcúdia, a la pàgina web municipals (www.alcudia.net).

Alcúdia, març de 2017
ANNEX 1

Exp. Núm. CFP/BTX ______ / 17

SOL·LICITUD - CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI 03/2017 (CFP/BTX /2017)
ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I
BATXILLERAT D’ALCÚDIA PER AL CURS 2016/17
Aquesta sol·licitud a de lliurar-se completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes
establerts a les presents bases (consulteu apartat: “advertiment previ de les bases)

DADES PERSONALS
Nom i llinatges: ________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________
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Població i codi postal: ___________________________________________________________
Telèfon fix: ________________________ Telèfon mòbil: ___________________
Correu electrònic: _________________________________
Data de naixement: ____ / _____ / _____ DNI / NIF: ________________________
IBAN (24 dígits) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _
Membres que integren la unitat familiar:
NOM I LLINATGES

DNI / NIE

PARENTIU
(pare, mare,
germà, padrina...)

Presenta declaració
RENDA 2015
Quantia(*)

1
2
3
4
5
6
7

Total rendes unitat familiar
La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar computables que hagin
generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable general- sumada a la -base imposable d’estalvi(casella 435 més 445) del període impositiu de les respectives declaracions de renda de l’exercici 2015.

DADES ACADÈMIQUES


Estudis
que
realitza
(2016/2017):
_____________________________________________

Curs: ______________________

IES de referència on el sol·licitant està matriculat durant el curs 2016/2017

______________________________________________________________________
___

Població de l’Institut de referència _________________________________
 Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sol·licitant ____________________
DADES SOCIALS
Presenta documentació sobre algunes situacions socials puntuables:
 Acreditació família nombrosa _______________________
 Acreditació família monoparental _____________________
 Acreditació certificat de minusvalidesa mínima del 33% del sol·licitant ______________
 Acreditació de situació d’atur dels pares o tutors legals________________
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA
□ 1- Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a
les presents bases.
□ 2- Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant o document equivalent.
□ 3- Fotocòpia de la matrícula del sol·licitant (curs 2016/17), en què s’especifiquin els crèdits
matriculats.
□ 4- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes del darrer curs realitzat.
□ 5- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2015 del sol·licitant si aquest està emancipat, o
bé de tots els membres que componen la Unitat Familiar dels sol·licitant (inclòs aquest). En el cas de no
estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un certificat d’exempció (a tramitar a
l’Agència Tributària, o bé, Telemàticament i de forma immediata: és necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia
titular el sol·licitant de la certificació d’IRPF).
Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Seu electrònica => certificacions => declaracions tributàries => Certificats
tributaris – Expedició de certificats IRPF => Sol·licitud y recollida immediata => Amb número de referència => No tinc
referència.

6- En cas de que el sol·licitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
□ 6.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
□ 6.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sol·licitant.
□ 7- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de
concessió, en què aparegui el sol·licitant com a titular.
□ 8- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
□ 9- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta
situació, exceptuant el propi estudiant.

DECLARACIÓ JURADA

En _____________________________ com a sol·licitant, amb DNI___________________ pel que fa a
la present convocatòria d’ajuts per estudis universitaris per al curs 2016/2017, declara sota
responsabilitat solidària que accepta les bases de la present convocatòria, i a més, que les dades
aportades s'avenen totalment amb la realitat. Per altra banda, autoritza l'Ajuntament d'Alcúdia perquè
pugui fer totes les comprovacions que consideri oportunes amb relació a la present sol·licitud pels
canals físics, telemàtics i d’Interoperabilitat administrativa que aquest disposi.
Alcúdia,

d

del 2017

Signatura

ANNEX 2

Ajuntament d’Alcúdia
Batle – president

Exp. Núm. CFP/BTX ______ / 17

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
Convocatòria d’ajuts econòmics a l’estudi 2016/2017
Declaració jurada d’exempció d’imputacions de renda any 2015.
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Exp.:
Jo

(Nom

i

llinatges)

__________________________________________

amb

DNI

_____________________ i en relació a la convocatòria de beques d’ajuda a l’estudi (marcar X):

□ ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2016/2017.
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT

D’ALCÚDIA PER AL CURS 2016/17.

□ ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS PROGRAMA SÒCRATES/ERASMUS 2016.
Declaro que he estat exempt de tramitar la Declaració dels imports damunt renda de les persones
físiques corresponent a l’exercici de renta 2015 (Declaració renta 2015), ja que no disposo de rentes
pròpies o altres circumstàncies d’obligatorietat.

□ Adjunto justificant de tramitació de certificat IRPF. 2015 lliurat a la Agència Estatal de Administració
Tributaria ref. _________________ tramitat en data ____________________.

□

No presento justificant de tramitació de certificat IRPF. 2015 lliurat a la Agència Estatal de

Administració Tributaria.
Alcúdia, ____ de __________________ de 2017
Signat.
Nom____________________________
Ajuntament d’Alcúdia
Major, 9 (Alcúdia)
“-

Segon. Iniciar el procediment administratiu que pertoqui segons el que està estipulat a les presents
bases.
Tercer. Publicar les bases de les presents convocatòries al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).”
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INTERVENCIONS:
El senyor batle dona la paraula al senyor Joaquín Cantalapiedra.
El senyor Joaquín Cantalapiedra manifesta que es tracta d’unes beques que es
repeteixen en el temps. Ja fa diversos anys que es venen donant aquest tipus
de beques i s’ha de tenir en compte que són per tota aquella gent que hagi de
cursar estudis a partir d’ESO, és a dir, grau superior de batxillerat, FP,
Universitat i Erasmus i que no es puguin fer al municipi d’Alcúdia. Aquestes
beques tenen una partida total de 23.500,00 euros que es varen aprovar al pla
estratègic de subvencions de l’any 2017 i bàsicament són per Erasmus són 5
beneficiaris que podrien obtenir fins a 400 euros, per estudis universitaris 20162017, 50 beneficiaris a raó de 350 euros i per cicles formatius de grau mitjà,
superior i batxillerat del curs 2016-2017, 20 beneficiaris a raó de 200 euros. No
s’han modificat ni les partides d’altres anys i les bases són bàsicament les
mateixes que els altres anys. Algun comentari?
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció.
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.
5. Examen i aprovació proposta convocatòria subvencions de formació
pràctica per a l’any 2017.
Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme, Esports i Joventut de
data 25 d’abril de 2017, la qual diu:
“Una vegada publicat el “Pla estratègic de subvencions 2017” (Boib. 33 de 18 de març de 2017), aprovat
en sessió de 15 de febrer de 2017 pel plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia.
I, veient que dins l’esmentat Pla estratègic es preveu l’Objectiu 2 que fa referència a la “Millora de la
qualitat educativa” en una línia de subvencions de Programes de Formació Pràctica (Convocatòria de
beques de formació pràctica adreçada a estudiants de cicles superiors -Aportació a becaris d’estudis
universitaris i de cicles superiors), a càrrec de la partida ja prevista dins l’actual exercici 2017 (JO 327 481
002).
L’Ajuntament d’Alcúdia, després de mes d’una dècada, es proposa convocar de nou les subvencions de
formació pràctica per aquest any 2017.
L’objectiu d’aquestes beques és promoure el foment d’estudis superiors dins el municipi d’Alcúdia i totes
aquelles iniciatives que redundin a mitjà termini dins la nostra promoció econòmica local. Aquesta
iniciativa de beques de formació pràctica, se suma a la convocatòria anual de beques econòmiques
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adreçades als estudiants d’Alcúdia que estiguin cursant estudis superiors fora dels nostre municipi, i
també la modalitat internacional Erasmus.
Com sabeu, aquesta convocatòria de pràctiques persegueix que un nombre determinat del nostres
estudiants universitaris i de Cicles superiors de Formació Professional tinguin la possibilitat d’agafar
experiència durant uns mesos dins diversos departaments del nostre ajuntament, possibilitar-los adquirir
destreses i millorar la seva pràctica professional, i és una convocatòria pròpia de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Pel que fa al període de pràctiques és de dos mesos amb una durada de 25h/setmana. En
contraprestació dels serveis i dedicació prestats per cada un dels becats se’ls gratificarà econòmicament
amb 450€ mensuals subjectes a les retencions d’IRPF corresponent segons la normativa vigent.
Per tot això, i veient l’informe tècnic pertinent, aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia
l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar les següents bases i els seus annexos, amb el text literal que a continuació es proposa,
-“-

Ref. PC/pc07/2017

CONVOCATÒRIA BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA ADREÇADES A ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS I PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR
(CFGS) PER A L’ANY 2017.
BASES SUBVENCIONS DE FORMACIÓ PRÀCTICA PER L’ANY 2017
L'Ajuntament d'Alcúdia convoca beques de formació pràctica adreçades a estudiants universitaris que
hagin superat un 40% dels crèdits dels seus estudis i per a estudiants de formació professional de grau
superior (CFGS) per a l'any 2017 empadronats al municipi d’Alcúdia.
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La present convocatòria regula el procés d'atorgament de beques de formació pràctica per aquest any
2017.
Aquesta iniciativa municipal, es fonamenta en l’impuls i el foment de la formació dins els estudis
superiors, l’experimentació professional i la inserció ocupacional, a més de la promoció econòmica local.
L'objectiu de les pràctiques és afavorir la formació i experiència dels estudiants dins el món laboral i que
adquireixin coneixements sobre funcionament institucional i ho puguin relacionar, si escau, amb
l’empresarial.
Aquesta convocatòria està adreçada als alumnes d’Alcúdia que realitzin estudis universitaris i/o de
formació professional de grau superior.
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Aquestes pràctiques de formació es realitzaran a diferents departaments de l'Ajuntament d'Alcúdia o
d’organisme que depengui d'aquest (segons annex II adjunt a la present convocatòria), i es duran a terme
preferentment i segons disponibilitat al llarg del període estival de 2017.
CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS
Altres consideracions:

 L'objectiu de les beques és la formació pràctica i experimental de l'estudiant, són unes beques

pròpiament municipals i no representa ni implica cap relació contractual ni laboral amb
l'Ajuntament d’Alcúdia, ni en qualsevol altre organisme que en depengui.

 El període de pràctiques serà aproximadament de dos mesos, i en la mesura de les possibilitats

s'estipula el període de vacances d’estiu com a prevalent, per tant, els becaris realitzaran
pràctiques als departaments municipals preferiblement durant els mesos de juliol i agost del
2017.

 La dedicació setmanal s’estipula en 25h/setmanals, i la distribució d’aquestes durant la setmana

dependrà de les característiques pròpies de cada oferta de plaça, aquestes estaran adaptades al
departament municipal referent i es podran desenvolupar, arribat el cas, en horari de capvespre,
cap de setmana o festius. Aquests períodes de permanències i horaris setmanals podran ésser
modificats segons les necessitats i organització del propi departament.

 Cada estudiant becat tindrà, com a mínim, un tutor de referència de l'àrea en la qual dugui a
terme les seves pràctiques, el qual li organitzarà un pla de treball adaptat a realitzar dins aquesta
àrea.

 L'Ajuntament d'Alcúdia serà l'encarregat de vetllar per l’assistència dels estudiants al lloc
d'activitat i també del compliment i aprofitament de les pràctiques.

 El beneficiari haurà de comunicar al departament corresponent i també a l’Àrea de Participació

Ciutadana de l’Ajuntament qualsevol incidència en la prestació del servei, absència justificada,
baixa, etc.

 L'Ajuntament d'Alcúdia, mitjançant els canals que té al seu abast, serà l'encarregat de vetlar,

supervisar, coordinar, controlar i podrà, si s'escau, rescindir, penalitzar i sancionar un determinat
beneficiari que presenti mala fe o incompliment, negligència o poca cura en les seves
responsabilitats i tasques, al igual que mals comportament i/o accions inadequades al seu lloc de
pràctiques.

 Els beneficiaris de les present beques cuidaran el pertinent respecte, seguretat i higiene en el

seu lloc de pràctiques, i també adaptaran la seva vestimenta, modals i comportaments al seu lloc
de pràctiques. En els casos particulars i segons els consideri tècnicament, l’Ajuntament d’Alcúdia
facilitarà vestimenta o equipament.

 L'Ajuntament d’Alcúdia cobrirà mitjançant pòlissa d’assegurança els accidents que puguin tenir
els beneficiaris, i també garantirà la responsabilitat civil per danys materials i/o corporals
ocasionats a tercers i/o fer front a les indemnitzacions.
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Requisits per part del sol·licitant
Els requisits per poder concórrer i esser beneficiari de les presents beques de formació pràctica són els
següent, que hauran d’atendre en el moment de formalitzar la sol·licitud:

1. Estar matriculat com a alumne universitari amb un mínim del 40% dels crèdits de la seva carrera
aprovats/superats i que es puguin acreditar en el moment de formalitzar la sol·licitud,
independent d’altres qüestions de tràmits i de gestió acadèmica, acreditació i/o homologació en
que el estudiant estigui immers.

2. Estar matriculat com a alumne de formació professional de grau superior.
(En ambdós casos anteriors els aspirants hauran d’estar matriculats al curs 2016/2017 a una Universitat o
centre d’ensenyament públic ò amb participació parcialment pública acreditable de dins el territori comunitari de
la Unió Europea).

3. Estar empadronat al municipi d'Alcúdia amb una antiguitat mínima d’un any, a comptar des de
l’endemà de la publicació de les presents bases.

(*) A l’hora de la selecció dels aspirants, tindran prevalença els sol·licitants que no hagin estat beneficiaris d’una
beca de formació pràctica d’aquesta corporació en convocatòries anteriors, no obstant, arribat el cas,
s’admetran possibles aspirants ja becats en convocatòries anteriors, sempre que, existeixin places disponibles i
el perfil requerit sigui adient.

Nombre de beques i gratificacions

Dins la present convocatòria 2017, s’assignaran un total màxim de 6 places (6), del total de l’oferta
presentada pels diferents departaments municipals, que per la present convocatòria 2017 és de
onze (11) places.
Cada una d’aquestes beques estarà dotada amb una gratificació econòmica de 450€ mensuals
subjectes a la retenció d’IRPF corresponent segons la normativa vigent, que regulen els termes de
les pràctiques acadèmiques externes i les condicions d’inclusió al Règim General de la Seguretat Social
de les persones que participen en programes de formació.
Tots els alumnes beneficiats percebran la gratificació econòmica esmentada un cop finalitzat el període
de pràctiques i amb informe previ favorable per part dels tècnics responsables i competents que assigni
l'Ajuntament d'Alcúdia, i com hem esmentat anteriorment, aquestes estaran subjectes a les retencions
aplicables segons la normativa vigent.
La inversió econòmica màxima per part de l'Ajuntament per a aquesta convocatòria serà de 5.940€ i anirà
a càrrec dels pressuposts de l’Ajuntament d’Alcúdia (partida JO 327 481 002) depenent de l'Àrea
municipal de Participació Ciutadana.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I ALTRES DADES DE TRÀMIT
EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ de sol·licituds es fixa entre les 9h del dia 1 de juny de 2017 i les
14h del dia 9 de juny de 2017.
Les sol·licituds han d’estar completament i correctament emplenades i signada pel sol·licitant amb
la totalitats dels document requerits adjunts, en cas contrari, no s’admetran a tràmit les instàncies
que no compleixin aquesta condició.
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Les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model facilitat per l'Ajuntament d'Alcúdia (annex I) adjunt a
les presents bases.
Tota la calendarització del procés de tramitació de la present convocatòria es troba detallada al -Annex 0de les presents bases.
Les presents bases i també els seus annexos es podran consultar i descarregar als webs
www.alcudia.net així com a les publicacions oficials que pertoqui, i si escau, a les bases nacionals de
dades d’organismes oficials. Amb la presentació de la sol·licitud, els interessats accepten i donen el seu
total consentiment per a la secció de les dades personal incorporables als fitxers oficials que pertoqui.
CANALS DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds es podran presentar mitjançant els canals següents i atenent les disposicions
establertes legalment:
1. De forma presencial: al Registre general de l'Ajuntament d'Alcúdia dins l’horari d’atenció al
públic (de 9.00 – 14.00h).
De forma telemàtica 24h (amb certificat digital, mitjançant la Seu electrònica municipal).
(Accedint a http://sac.alcudia.net i adjuntant el model de sol·licitud -annex I- i la documentació requerida al tràmit
d’instància genèrica”)
2.

Ambdós casos només s’atendran les sol·licituds entregades dins el termini establert a les presents bases.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR

1) La sol·licitud completament i correctament emplenada i signada pel sol·licitant amb tota la
documentació requerida en el moment de l’entrega de la sol·licitud.

(no s’admetran a tràmit les instàncies que no compleixin aquesta condició).

2) A més d’aquesta sol·licitud, s’entregarà adjunt a aquesta la següent documentació:
a. Fotocòpia DNI sol·licitant
b. Expedient acadèmic actualitzat –extracte acadèmicc. Fotocòpia matrícula curs 2016/2017
d. Targeta de la Seguretat Social
e. Currículum actualitzat
CONTACTE I INFORMACIÓ ADDICIONAL
Adreçar-se a:
Ajuntament d'Alcúdia
Participació Ciutadana
Seu des moll
Teodor Canet, 32 –07400 Port d’Alcúdia- Mallorca
010@alcudia.net // www.alcudia.net
tel: 971 89 70 40 - 010
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PROCÉS DE SELECCIÓ, FUNCIONS DE LA COMISIÓ DE SELECCIÓ I RESOLUCIÓ DE LES
BEQUES
Per a la selecció dels alumnes sol·licitants es crearà una comissió formada per un tècnic de Participació
Ciutadana a més d’un altre tècnic municipal vinculat amb un departament que hagi sol·licitat becari, i si
escau, també per un tècnics d’administració general de l’ajuntament.
A més, a iniciativa del departament impulsor de la present convocatòria, es podrà incloure a la comissió
un especialista a l’abast, amb prou coneixements amb matèria de formació acadèmica i/o socio/laboral
per tal de solventar els possibles dubtes acadèmics que puguin sorgir envers les sol·licituds presentades,
aquest membre disposarà només de veu però no de vot.
La comissió atendrà a l’hora de seleccionar els aspirants el que s’estipula a les presents bases, i a més a
més, l’adaptació del perfil dels candidats a la naturalesa de la places ofertades. També seran tasques de
la comissió: la valoració dels candidats en funció dels criteris de selecció i la interpretació de les presents
bases.
Finalment, la comissió elaborarà una acta en què s'especificaran els acords realitzats i la proposta
d'assignació de les places de becaris per tal de donar-li el tràmit corresponent.
Una vegada realitzada la selecció de becaris segons les presents bases, i enllestit el procés administratiu
que pertoqui l'Ajuntament resoldrà l'atorgament d'aquestes .
En cas que al llarg del desenvolupament del període de pràctiques es produís una vacant, la comissió la
podrà substituir per part d’algun dels aspirants adaptable que hagi quedat fora plaça a la selecció inicial.
CRITERIS DE SELECCIÓ
La Comissió atendrà, a l’hora d’assignar els aspirants al nombre de places efectives a cobrir, els següents
criteris:

I.

EN GENERAL:

 Màxima concordança i adaptació dels estudis que realitza del sol·licitant als estudis
requerits a les ofertes proposades pels departaments.

II.

PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS, (en cas de concórrer dos o més sol·licitants a la
mateixa plaça):
Valoració de la nota mitjana de l’expedient acadèmic seguint els següents criteris de puntuació:
De 5 a 5’99 -> 0’5 punts
De 6 a 6’99 -> 1 punt
De 7 a 7’99 -> 1’5 punts
De 8 a 8’99 -> 2 punts
De 9 a 9’99 -> 2’5 punts
Matrícula d’honor-> 4 punts
Valoració dels crèdits superats a partir del mínim sol·licitat (40% crèdits carrera), en funció dels
següents criteris de puntuació:
Més de 40% de crèdits superats -> 1 punts
Més de 50% de crèdits superats -> 2 punts
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Més de 60% de crèdits superats -> 3 punts
Més de 70% de crèdits superats -> 4 punts
Més de 80% de crèdits superats -> 5 punts
Més de 90% de crèdits superats -> 6 punts
PER A ESTUDIANTS DE CFGS, (en cas de concórrer dos o més sol·licitants a la mateixa
plaça):
Valoració de la nota mitjana de l’expedient acadèmic seguint els següents criteris de puntuació:
De 5 a 5’99 -> 0’5 punts
De 6 a 6’99 -> 1 punt
De 7 a 7’99 -> 1’5 punts
De 8 a 8’99 -> 2 punts
De 9 a 9’99 -> 2’5 punts
Matrícula d’honor-> 4 punts

III.

Altres consideracions sobre la selecció:

→ En cas que quedi alguna oferta fora cobrir, i que hi hagi possibles candidats adaptables, es

podran valorar totes les sol·licituds presentades i no preses en consideració perquè no
compleixen exactament el criteri núm. 1 (criteri general), aquets casos s’atendran sempre que el
sol·licitant realitzi uns estudis dins el mateix àmbit formatiu que l’oferta requereix. En aquest cas,
la comissió traslladarà de forma immediata la proposta de selecció a un responsable de
departament municipal que hagi presentat l’oferta a cobrir susceptible de disposar d’un candidat
adient per tal que doni el seu parer.

→ A l’hora de la selecció dels aspirants, tindran prevalença els sol·licitants que no hagin estat

beneficiaris d’una beca de formació pràctica d’aquesta corporació en convocatòries anteriors, no
obstant, arribat el cas, s’admetran possibles aspirants ja becats en convocatòries anteriors,
sempre que existeixin places disponibles i el perfil requerit sigui adient.

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LA BECA
En general els beneficiaris de les beques s’atendran a les següents obligacions:

 Realitzar les pràctiques al lloc atorgat amb la deguda cura, diligència, responsabilitat, discreció i





etiqueta.
Presentar memòria explicativa dels treballs realitzats en el termini de quinze dies posteriors a
l'acabament de la beca, amb una extensió mínima de 10 fulls, on aportaran la valoració de la
seva tasca, aprofitament, visió personal i propostes de millores.
En cas d'haver-se de donar de baixa de la beca de formació pràctica, per causes justificades, el
beneficiari n'haurà d'informar amb antelació i deixarà de percebre la part proporcional al dia que
es donà de baixa.
Assistir a les reunions de coordinació i seguiment que s'estipulin.
Comunicar qualsevol eventualitat o incidència als seus responsables

SÓN COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

 El disseny, difusió, inscripció i supervisió dels sol·licitants.
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 La selecció dels candidats mitjançant comissió tècnica.
 Ser interlocutor entre el becari, l'entitat on realitza les pràctiques i la universitat i el centre docent
si pertoca.

 L’Ajuntament disposa de potestat de restringir i modificar el programa de becaris.
 L’Ajuntament té les funcions administratives i de certificació de les pràctiques dels becaris.
 L’Ajuntament vetlarà perquè la gratificació econòmica es faci efectiva en tots els casos en què hi
hagi informe favorable per part del tècnic municipal responsable del pla de becaris i fer-ne
extensiva la pertinent certificació.

Alcúdia, abril de 2017
ANNEXOS: BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA PER A L' ANY 2017
Annex 0 - Calendari
Annex I - Formulari de sol·licitud
Annex II - Relació d’oferta de places 2017

Annex 0
CALENDARI

0. Dins el mes d’abril de 2017

Presentació d’ofertes de places per part dels departaments municipals (tramitació interna)

1. Dins el mes de maig de 2017

Aprovació i publicació de la convocatòria.

2. Del 1 al 9 de juny de 2017

Període de presentació de sol·licituds.

3. A partir del dia 13 de juny de 2017

Convocatòria de comissió de selecció i publicació de llistes provisionals.

4. Del dia 16 al dia 20 de juny de 2017 (3 dies)
Període de reclamacions

5. A partir del dia 21 de juny de 2017

Si pertoca, reunió de la comissió i publicació de llistes definitives d’atorgament.

6. A partir de dia 1 de Juliol de 2017
Inici efectiu de les pràctiques.
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Registre

ANNEX I
FORMULARI DE SOL·LICITUD
BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA PER A L' ANY 2017
Ref. TLPC/pc07/2017
Ref.
/17
Nota:

- EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ de sol·licituds es fixa entre les 9h del dia 1 de juny de 2017 i les 14h del dia 9 de juny
de 2017.

- La present sol·licitud ha d’estar completament i correctament emplenada i signada pel sol·licitant amb els
document requerits adjunts. (no s’admetran a tràmit les instàncies que no compleixin aquesta condició).

DADES PERSONALS
LLINATGES I NOM:__________________________________________________________________
DNI:_________________________

DATA DE NAIXEMENT :__________________________

ADREÇA:______________________________ LOCALITAT:__________________ CP:__________
TELÈFON:______________________________/__________________________________
CORREU ELECTRÒNIC:______________________________
CARNET DE COTXE: SÍ  NO 

COTXE PROPI: SÍ  NO 

DADES ACADÈMIQUES
ESTUDIANT UNIVERSITARI: 
ESTUDIANT DE CFGS: 
ESTUDIS:____________________________________________

CURS:______________________

PERCENTATGE DE CRÈDITS APROVATS (només universitaris)__________________________%
NOTA MITJANA EXPEDIENT ACADÈMIC ___________________________
HAS ESTAT BECARI ABANS: SÍ  NO  LLOC ______________________

•

PREFERÈNCIES DEL SOL·LICITANT SEGONS L’OFERTA DE PLACES
Consultar annex II – (Oferta de places 2017).

NOTA: A l’hora de la selecció dels aspirants s’atendrà:
1- La Màxima concordança i adaptació dels estudis que realitza del sol·licitant als estudis requerits a
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les ofertes de places, o bé que, el sol·licitant realitzi uns estudis dedins el mateix àmbit formatiu
que l’oferta requereix:
Selecció d’opcions de plaça:
1- opció: ______________________________________________ Ref._________________
2- opció: ______________________________________________ Ref._________________
3- opció: ______________________________________________ Ref._________________

OBSERVACIONS
SOL·LÍCIT
Prendre part a la present convocatòria de beques de formació pràctica.
SIGNAT
Alcúdia,_______ de______________del 2017

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA PRESENT SOL·LICITUD:
La present sol·licituds ha d’estar completament i correctament emplenada i signada pel sol·licitant
(no s’admetran a tràmit les instàncies que no compleixin aquesta condició).
1) Fotocòpia DNI sol·licitant
2) Expedient acadèmic actualitzat –extracte acadèmic3) Fotocòpia matrícula curs 2016/2017
4) Targeta de la Seguretat Social
5) Currículum actualitzat

La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del que disposa la llei 11/2007
de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de l’interessat la cessió de dades entre administracions públiques per al
desenvolupament de les seves competències.
Les -“dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer
automatitzat de l’Ajuntament i també seran cedits als arxius oficials que correspongui. Les dades de caràcter personal no
poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previst.

57

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

-“Segon. Iniciar el procediment administratiu que pertoqui segons el que està estipulat a les presents
bases.
Tercer. Publicar les bases de les presents convocatòries al Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i
incorporar la informació pertinent a la Base de Dades Nacional de Subvencions.”

INTERVENCIONS:
El senyor batle dona la paraula al senyor Joaquín Cantalapiedra.
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que igualment això també és una
proposta de convocatòria de subvencions de formació pràctica per a l’any 2017.
Fa ja més d’una dècada que aquestes beques o aquestes subvencions es
donen per a que al·lots o gent estudiant d’Alcúdia es puguin formar o puguin fer
pràctiques durant els mesos d’estiu a aquest Ajuntament. Aquestes pràctiques
són dos mesos de durada de 25 hores setmanals dels mesos de juliol i agost
que estan gratificades a raó de 540 euros mensuals, estan subjectes a retenció
d’IRPF i també es van aprovar dins el marc del pla estratègic de subvencions.
Les bases també estan a l’abast de tothom i això sortirà immediatament. En
principi es poden donar un màxim de sis places i de moment hi ha onze
ofertades. Gràcies.
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció. Passam a votar.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió informativa per
unanimitat, acorden aprovar la proposta abans descrita, amb els acords que hi
són proposats.
6. Examen i aprovació proposta d’acord sobre el nomenament del nou
representant del món de la cultura, festes i esports de l’Organisme
Autònom d’Alcúdia Ràdio.
Es presenta proposta de batlia de data 12 d’abril de 2017, la qual diu:
“L’Ajuntament Ple en sessió extraordinària de data 1 de juliol de 2015 va
acordar nomenar representants de la Corporació del món de la cultura, festes i
esports de l’Organisme Autònom d’Alcúdia Radio:

58

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

1.ORGANISME AUTÒNOM D’ALCÚDIA RÀDIO
B) Representants del món de la cultura, festes i esports.
-Antonia Ramis Ferrer
- Beatriz Oneto Carmona
- Angela Bosch Jerez
Atès la sol·licitud amb R.E. núm. 2758 de data 6/04/2017 presentada per el
Partit Popular d’Alcúdia per la qual es demana el canvi del membre del patronat
d’Alcúdia Ràdio, substituint la Sra. Antònia Ramis Ferrer per la Sra. Verònica
Caro Donoso.
Per tot això, aquesta Batlia, proposa al Ple l’adopció del següent,

ACORD
PRIMER. Nomenar com a representant del món de la cultura, festes i esports
de l’Organisme Autònom d’Alcúdia Ràdio a la Sra. Verònica Caro Donoso, en
substitució de la Sra. Antònia Ramis Ferrer
SEGON. Notificar als interessats.
No obstant això, el Ple, amb superior criteri acordarà allò que cregui més
convenient.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle dona la paraula a la senyora Coloma Terrasa.
La senyora Coloma Terrasa manifesta en què el tema està en què tenim un
representant del Partit Popular dins aquest organisme autònom d’Alcúdia Ràdio
que no pot atendre per raons personals i hem sol·licitat el canvi de persona, vull
dir, canviam la persona que tenia representació per na Verónica Carol Onoso.
Es va fer la petició al batle per fer el canvi i avui es du a aquest plenari.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que evidentment respectam el criteri. Això
és una decisió del Partit Popular que com no pot ser d’altra manera respectam i
acceptam, faltaria més.
La senyora Coloma Terrasa diu que moltes gràcies.
VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió informativa per
unanimitat, acorden aprovar la proposta abans descrita, amb els acords que hi
són proposats.
7. Examen i aprovació proposta de millores al sistema de rutes de bus.
Es presenta proposta del regidor delegat de Turisme, Obres pròpies i relacions
institucionals de data 3 de maig de 2017, la qual diu:
“Donat que el Consorci de Transports de Mallorca, organisme depenent de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears està
treballant amb un Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per
Carretera de Mallorca, ja que les diferents concessions administratives acaben l'any
2018 i s'està treballant amb un nou plec de condicions que entrarà en funcionament
l'any 2019.
Des de l'Ajuntament d'Alcúdia volem sol·licitar dues millores a l'actual sistema de rutes
de bus, per poder millorar el servei que es dona a la ciutadania:
1.- Es proposa el desdoblament de la línia Port de Pollença – Alcúdia - Platja de Muro
– Ca'n Picafort a les hores punta del dia dels mesos d'estiu, ja que al ser la línia de
llarga distància i multitud d'aturades, fa que els busos estiguin saturats, el que provoca
que moltes vegades no s’aturin a agafar els passatgers a les aturades d’Alcúdia.
Es proposa que durant aquests moments de punta de feina es reforci amb un bus
addicional la línia que cobreix la ruta Port de Pollença – Alcúdia – Platja d’Alcúdia –
Platja de Muro – Ca'n Picafort.
2.- L'estació Marítima d'Alcúdia és el lloc d'entrada i sortida de milers de persones
anualment. Des d'allà hi ha connexions marítimes amb Menorca i Catalunya. Per això,
demanam que alguns trajectes de les línies existents, hauria de coincidir amb l'hora de
sortida i arribada de vaixells, que hi ha a Alcúdia s'aturin a la Plaça de la Quarentena
per facilitar als passatgers amb maletes els seus desplaçaments.
3.- Així mateix es demana la recuperació de les parades del Camí Es Mal Pas (Camí
de la Muntanya i camí Alcanada altura inici carrer del Puig.
4.- Instal·lar un dispositiu conta-persones als busos per garantir que no es superin els
aforaments màxims i no es vegi compromesa la seguretat dels passatgers.
5.- Implantar la venta electrònica de bitllets per reduir el temps del recorregut.
6.- Revisar les denominacions de temporada d’estiu i temporada d’hivern, ja que
l’allargament de les temporades duu implícit un major demanda en els mesos de març
i abril i els serveis actuals són insuficients.
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia l'adopció dels següents
acords:
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1.- Instar al Consorci de Transports de Mallorca al disseny de les noves rutes amb les
reivindicacions plantejades per l'Ajuntament d'Alcúdia.
2.- Donar trasllat d'aquest acord al Consorci de Transport de Mallorca.”
INTERVENCIONS:

El senyor batle d’Alcúdia dona la paraula a la senyor Joan Gaspar Vallori.
El senyor Joan Gaspar Vallori manifesta que el que es va dur a Comissió
Informativa és una proposta per millorar el transport regular de viatgers de
carretera de Mallorca a partir de l’any 2019. Les actuals concessions
administratives acaben l’any 2018 i s’està fent feina ja amb les concessions que
començaran a funcionar a partir de l’any 2019. A nosaltres ens agradaria que
es tinguessin en compte una sèrie de millores que entenem pel servei i també
pels ciutadans d’Alcúdia. Són cinc millores que comentaré breument. En primer
lloc, el que proposam pels mesos d’estiu a les hores fortes la línia que uneix
Port de Pollença Alcúdia, Port d’Alcúdia, Platges de Muro i Can Picafort es
reforci, ja que hi ha moltes vegades que el Bus no dona a basto, o inclús no
s’atura a diverses aturades perquè va ple. Després també demanam una
aturada a hores concretes que pugui donar servei a la gent que ve en vaixell a
través de l’estació marítima o se’n va. Aquí també, en aquest punt, el que
vàrem afegir a la Comissió Informativa és a part de demanar aquesta aturada a
la plaça de la Quarantena, demanar dues aturades més, una al Mal Pas, al
camí de la muntanya i una altra al camí d’Alcanada a l’altura de l’inici del carrer
del Puig. Després també el que demanam és que s’instal·lin dispositius contra
persones als diferents busos per a garantir que no es superin els aforaments
màxims. Implantar també la venda electrònica de bitllets. I també ara mateix la
temporada d’hivern i d’estiu són, segons els actuals horaris, sis mesos i sis
mesos. Noltros el que demanam és que la temporada ja no és de maig a
octubre sinó que el mes de març i el més d’abril ja veiem moltíssima de gent,
per tant el que demanam és que es tinguin en compte l’augment de freqüències
els mesos de març i abril. Això és el que demanam i el que volem fer arribar al
Consorci de Transports per a que ho tingui en compte a l’hora de les noves
concessions que començaran a funcionar l’any 2019.
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna intervenció. Passam a
votar.
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.
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8. Examen i aprovació proposta de les normatives per a la concessió dels
distintius ecoturístics per a establiments hotelers, de restauranció i
supermercats i tendes d’alimentació en 2017.
Es presenta proposta del regidor delegat de Medi Ambient de data 25 d’abril de
2017, la qual diu:
“Vistos els informes tècnics i l’acta de la Comissió de Promoció i Concessions
de Distintius Ecoturístics que va tenir lloc el dia 25 d’abril de 2017, el regidor
delegat que subscriu, proposa a l’ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
-

Primer: Aprovar la nova “Normativa per a la concessió del distintiu
ecoturístic per a supermercats i tendes d’alimentació” que s’adjunta.

-

Segon:
Actualitzar la “Normativa per a la concessió del distintiu
ecoturístic per a establiments hotelers” que s’adjunta.

-

Tercer:
Actualitzar la “Normativa per a la concessió del distintiu
ecoturístic per a establiments de restauració” que s’adjunta

-

Quart: Concedir el Distintiu Ecoturístic als següents establiments hotelers
per haver presentat la documentació requerida:
-

Apts. Sunwing Magdalena
Apts. Sunwing Villa Isabel

No obstant, l’ajuntament Ple acordarà.".
Acte seguit el regidor delegat de Medi Ambient Sr.Tomàs Adrover retira el punt
Quart de la proposta tota vegada que a dia d’avui manca l’acreditació d’un dels
requisit per complir amb la normativa aplicable.
INTERVENCIONS:

El senyor batle d’Alcúdia dona la paraula a la senyor Tomàs Adrover.
El senyor Tomàs Adrover manifesta que la proposta d’acord en principi queda
tal ment com està plantejada. El que passa és que al punt quart hi ha una
modificació. A aquests dos establiments turístics nosaltres els vam demanar
una documentació perquè en principi quan feren la sol·licitud ens faltava
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documentació, i la documentació aportada, un cop parlat amb els tècnics i
parlat amb la comissió, hem decidit que ens és insuficient. Per tant, aquest punt
quart nosaltres el llevaríem de la proposta d’acord i nosaltres a la propera
convocatòria dels distintius ecoturístics que farem ara per a l’any 2017
requeriríem, a part d’aquesta documentació que ens han presentat aquests dos
establiments turístics, un altre tipus de documentació necessària per a poder
accedir al distintiu ecoturístic. Lo altre queda exactament igual. El punt quart el
llevaríem i lo altre que és aprovar la normativa de tendes i supermercats
d’alimentació, actualitzar la normativa d’establiments hotelers, i actualitzar la
normativa per establiments de restauració, això queda exactament igual.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que per aclarir-ho, la proposta es mantén
però es retira el punt quart.
VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió informativa per
unanimitat, acorden:
Primer: Aprovar la nova “Normativa per a la concessió del distintiu
ecoturístic per a supermercats i tendes d’alimentació” que s’adjunta.
Segon: Actualitzar la “Normativa per a la concessió del distintiu
ecoturístic per a establiments hotelers” que s’adjunta.
-Tercer: Actualitzar la “Normativa per a la concessió del distintiu
ecoturístic per a establiments de restauració” que s’adjunta.
9. Propostes i Mocions d’urgència.
No se’n presenten.
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
1. Decrets de Batlia
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle dóna succint
compte dels decrets de Batlia resolts a la sessió ordinària de data 3 d’abril de
2017 i que es corresponen a la relació des del núm. 484/2017 de data 3 d’abril
de 2017 fins el núm. 589/2017 de data 21 d’abril de 2017.
La corporació se’n dóna per assabentada.
2. Precs i preguntes
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INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, demana si algun grup vol fer algun prec o pregunta.
La senyora Carme García exposa que vol fer un prec a veure si podríem
senyalitzar un poc millor un parell d’obres que hi ha a la banda del moll. Per
exemple, quan arribes al moll tots els que som d’Alcúdia sabem tot el laberint
que hem de fer per anar al pàrquing però la gent que ve de fora és impossible
que arribi al pàrquing perquè, clar, no ho sap. Si poguéssim fer alguna
senyalització, sobretot ara que ja estem plens de cotxes.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que a pesar que demà ja s’obre l’accés al
carrer Teodor Canet sí que tot el que són suggeriments són acceptats i
evidentment parlarem amb la Policia Municipal per a que ens digui si és
millorable la senyalització d’obres, i no només aquest tram sinó també altres
que hi pugui haver una accident, perquè les barreres n’hi ha que no tenen
llumet el vespre i parlarem amb la policia municipal i amb les empreses per a
que millorin la senyalització.
La senyora Carme Garcia diu que si s’obri ja no serà necessari.
El senyor batle diu que també hi ha altres obres que també pot passar.
La senyora Carme Garcia diu que un altre prec, si és possible és quan agafes
el vial lateral de Tamarindos, per entendre’ns, arriba un punt que està el lateral
tallat i t’obliga a passar per damunt la voravia, que són aquestes coses que
estan arreglades per quan fan l’IRONMAN i tot això. Hi ha moltíssimes de
pedres grossíssimes aixecades. A veure si ho podríem arreglar.
El senyor batle dona la paraula al regidor d’obres.
El senyor Joan Gaspar Vallori manifesta que la part que tu dius estan posant
una càmera de la línia d’alta tensió i allà a la darrera entrada dins el vial és per
la pista de tennis coberta i allà sí que hi ha un cartell molt gran que posa
prohibit l’accés perquè hi ha obres i no es pot passar. I s’ha fet la rampa de
manera provisional mentre s’està duent a terme l’obra.
La senyora Carme García exposa que soc veïnada i és vera que hi ha aquesta
senyalització però si tu te fiques pel restaurant Dos Pins no hi ha cap
senyalització i passen molts de cotxes i és quan es troben allà i han de passar
per allà. Més que res és si es poden llevar les pedrotes.
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que ho mirarem i l’altre dia a la comissió
informativa que tu mos vares fer un prec del tros que hi ha davant Sa Taulada
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entre avui horabaixa i demà matí estarà solucionat i ja no hi haurà cap
problema per passar.
La senyora Carme García exposa que a veure si podríeu demanar, i sé que no
correspon però si trobau que ho hem de fer se fa, però bono, que per favor el
Govern Balear o a qui correspongui vinguin a pintar el PAC, el PAC d’Alcúdia.
La Sala d’Urgències està bruta a més o poder. Les parets estan negres,
negres, negres. El frontal brutíssim. Si es pogués pintar, perquè la gent que se
tomba la gent queda aferrada a la paret que està molt bruta.
La senyora Aguas Santas Lobo diu que “bueno, dentro de nuestras
posibilidades, que sabes que no tenemos competencia, pero si que es verdad
que podemos presionar para que se realice, haremos un prec para que se haga
mañana mismo”.
La senyora Carme García diu que la darrera pregunta també és un altre prec
que m’ho han demanat veïnats del carrer Arc de Sant Martí ja del final, és a dir
de la part del final de carrer que se’n va ja cap a la Victòria, a sa carretera. A
veure si per favor es podria asfaltar aquest carrer, perquè només està asfaltat
un tros, és dels pocs carrers que estan sense asfaltar correctament. No el tros
de darrera ca teva, sinó del parc cap a la carretera que hi ha un parell de blocs
allà que està desastrós, diuen els veïnats. I sobretot si de tant en tant hi
podríeu enviar un poc més de vigilància perquè allà es dona menjar als moixos,
moltíssim de menjar, fa una pudorada i, sobretot, està ple, ple, ple
d’excrements de ca. És un dels llocs que és un punt negre. Quan jo governava
també ho sabia, però que ara és exagerat i clar, es junta tot un poc. La brutor
dels cans, els moixos que hi va cada dia una persona a donar menjar als
moixos, i que està sense asfaltar. A meam a veure si seria possible que
s’asfaltàs i es pogués solucionar un poc aquest problema.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que anirem per parts. Nosaltres de totes formes
ho farem, és a dir, me pareix bé. El que sí et vull aclarir és que al carrer Arc de
Sant Martí a lo darrer hi ha un tram que no és camí obert encara. És un lloc per
on hi passam però no és camí veïnal, perquè jo vaig parlar amb els veïnats que
van venir pel tema de la brutor. La problemàtica, no vull dir per desgràcia, però
és que hi ha una persona que contínuament dona menjar allà als moixos. La
quantitat de brutícia és abismal, que a més a més aquesta persona recull el
menjar de contenidors de fems i aquesta persona ho posa allà i és un greu
problema. Els veïnats ho passen malament. També respecte els cans hem de
demanar un poc que la gent sigui més cívica. Tu saps que tenim un pipi can
just a prop a dos cents metres, perquè està a la vora del parc nostre. Hi ha uns
tres cents metres de distància. La gent podria també curar-se una miqueta
perquè el que passa és que la gent que te cans, i els cans vull que quedi clar
que no en tenen cap culpa, miren. El ca fa les seves necessitats si veu algú
que el mira ho recull i si no veu ningú que mira no ho recull. Jo crec que hem
d’apel·lar un poc al civisme de la gent perquè l’Ajuntament, el consistori,
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oposició hem de fer el que puguem però també la gent hauria de posar una
miqueta de la seva part, perquè és absurd que es doni aquesta situació. En
quant a la vigilància, tot sabem, i tu ho saps de primera mà, que tenim manco
policies dels que fan falta a Alcúdia. Per exemple, Llucmajor en té més de 100.
A Alcúdia en tenim cinquanta i alguns i tenim un municipi que està conformat
per Bonaire, Alcanada, Barcarès, Sa Marina, Corral d’en Bennàssar, Moll,
Lagos,... La policia no pot ésser per tot desgraciadament. En conseqüència,
tenim una falta de policia. Inclús vaig anar amb na Coloma Terrasa que és aquí
a la Delegació de Govern, que ens va acompanyar, i agraïts perquè ens va
acompanyar, i vam parlar amb la Delegada de Govern per exposar-li la
problemàtica d’Alcúdia. Alcúdia no és un municipi interior. Alcúdia és un
municipi turístic, que a l’estiu passam a 80 mil habitants i que tenim unes
necessitats amb una plantilla de personal, sobretot policia, que ens fa falta. És
molt petita la plantilla. Jo comprenc que la gent diu és que no veiem la policia.
Però si comptam. A lo millor a les 9 hi ha 8 policies a les escoles, perquè a les
escoles és absolutament necessari posar dos policies per l’entrada dels infants,
que és sagrat. Un a patrulla, els altres que tenen lliure, els altres que tenen
vacacions i tal, és molt difícil donar abast per tot. Si tinguéssim la plantilla que
tenim, he dut Llucmajor perquè és un municipi que conec i que n’hem parlat
amb el batle de Llucmajor, bé ells en tenen 100, noltros en tenim 52. Hem de
fer miracles. I te puc assegurar que n’Abelardo, tant amb el consistori d’ara com
en el consistori anterior, fa miracles per a poder donar abast a tot el que hi ha.
Meam si ara aquesta fornada de policies nous que han de sortir, que me pareix
que són devers cinquanta o una cosa així o quaranta i pico, meam si algun ve a
Alcúdia i podem augmentar plantilla i tenir algú que cobreixi a la policia, perquè
és que sinó, ja et dic, no ens van donar cap sortida a la Delegació de Govern.
Hi havia na Coloma, jo i una altra persona i vam intentar a veure com ho podem
fer, perquè és complicat. Però de totes formes, farem el que podrem.
La senyora Carme García exposa que està totalment d’acord amb tot el que ha
dit el senyor batle, però una petita cosa. El que hi ha és un parc per cussos, no
és un pipi can. Ho dic perquè els pipi can són aquells bocins petits per fer.
El senyor batle diu que té raó, la terminologia dels cans veig que tu la coneixes
més que jo, jo no la conec. Rectific, parc per cussos.
La senyora Carme García diu que és un parc per cussos. De totes maneres sí
que te comentaré que quan nosaltres vàrem governar una cosa que no era
agradable però sí va funcionar i es va notar bastant sa millora era posar multes.
Sé que a ningú li agrada multar. Sé que és una cosa desagradable. Però record
perfectament quan vàrem posar en marxa aquesta campanya que en concret
vam xerrar amb n’Abelardo. Na Coloma em va recolzar totalment amb aquesta
campanya, va anar molt bé, que vam posar tots aquests cartells que hi ha per
Alcúdia i sí que és vera que tothom se’n va riure primerament, perquè deien va
les multes ningú les paga, ningú les posa. I a s’ordre que vam donar a
n’Abelardo s’ordre va ser dir, mira Abelardo, que vagis i me posis una multa a
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un que ve d’Inca, perfecte, però lo important és que la posem a mon pare, a
son pare, al meu tio, al meu fill, a s’altre,... a gent d’Alcúdia. A gent d’Alcúdia
que després vagi i digui aquesta... el que vulguis, m’ha posat una multa... però
si tu deixes la merda del ca i tu no la replegues amb un parell de multes ben
posades realment es nota, perquè la gent ho diu i encara que sigui
desagradable, perquè em varen arrambar molt, va ser bastant eficaç. És un
comentari i és vera que la policia no dona a l’abast, però sí que vam tenir un
parell de patrulles a les sis i a les set del matí que és l’hora que la gent du a
passejar el ca sobretot als pacs i sí que vàrem notar i multes en posàrem unes
quantes. Basta posar-ne 8 10 o 12. Que aquests vuit-deu-dotze ho diguin i sí
que es noti, perquè és vera que hi torna a haver molts problemes.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que això és el que hem fet, la policia està
fent una campanya de quatre hores el matí – me pareix que és de 7 a 10 o de 7
a 9- i el vespre també, perquè el vespre també tornen sortir altra vegada, que
me pareix que és de les 21 hores a les 12 hores i que van de paisà, perquè
sinó veuen el cotxe i hi ha quatre policies que fan aquest servei especial, que a
més a més se’ls paga com a servei especial perquè ho és a posta. Veurem
meam quina efectivitat tindrà, veurem els resultats.
La senyora Carme García diu que moltes gràcies.
El senyor batle demana si hi ha més intervencions.
El senyor Bartomeu Caldés demana a veure si mos podeu dir per quin motiu
han tornat a obrir l’avinguda de la Platja, que torna a estar en obra. Estava
asfaltat, estava pintat, estava arreglat i ara ja torna a estar. I amb les obres que
hi ha i ara tornam a obrir, si em podeu dir a veure meam que ha passat.
El senyor Joan Gaspar Vallori manifesta que el que s’està fent allà és la zona
per on passa la línia d’alta tensió i el que s’està fent és el pas per l’avinguda de
la platja.
El senyor Bartomeu Caldés demana: quin termini està previst? Perquè m’ho
han demanat, la gent ja veient que l’estiu estava començant a anar bé i ara
torna-m’hi torna-hi.
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que passar el cable per aquella zona és molt
ràpid. És un poc més lent a les zones a on estan posant càmeres, perquè no
només és obrir el forat per la càmera sinó que després necessiten permís
d’Indústria per a dur-la, per transportar-la i muntar-la. I allà només és passar els
tubs, uns trenta centímetres que s’està foradant i això és molt ràpid i en qüestió
de dies estarà.
El senyor Bartomeu Caldés exposa una altra pregunta que volia fer. No sé, avui
no hi he passat, ni ahir tampoc. Però el canal a l’entrada d’aigua que va
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directament al llac estava tot taponat. No sé si ja han anat a fer-ho net. Ja hi
han anat?
El senyor batle insta al senyor Domingo Bonnin a respondre, o al senyor Tomàs
Adrover.
El senyor Domingo Bonnin manifesta que els canals he de dir que no és una
competència nostra però la fem. Crec que era dilluns que vàrem començar i
aquest en concret crec que ja està obert, però no ho puc assegurar que estigui
o no, però està pràcticament quasi tots fets. Queda el rotllo del Mississipi i dos
o tres canals més perquè encara, però s’estan fent nets ara en aquest moment.
El senyor Bartomeu Caldés exposa que llavors també volia demanar, no sé de
qui és competència, supòs que és de Costes. Tots els voltants del llac a la
banda de Pere Mas i Reus estan súper, súper bruts, però, bé jo m’he
entretingut a treure porqueria. La porqueria està damunt la barana del llac. Els
de la “basura” passen i no se’n ho duen i ho dic perquè hi ha cadires, hi ha
hamaques, hi ha bosses, hi ha un munt de coses que els mateixos al·lots de les
piragües van traient. Jo sé que l’any passat hi varen fer una passada. Varen
venir i ho van deixar tot ben net. No sé si hauríeu de tornar a insistir perquè
vinguin, perquè de cada dia, des que han fet el pont que travessa des de
Belleviue cap el llac cada dia hi passa més gent i està molt brut. La veritat és
que està molt malament i l’any passat sé que amb les desbrossadores ho feren
net. No sé a qui ho heu de dir, no sé a qui ho heu de traslladar, però convindria
que ho diguéssiu.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que tu saps perfectament que això no és
competència municipal, és competència de Costes. Nosaltres inclús vam anar
fa poc, fa un mes i mig o dos, a Madrid, no només per aquest tema sinó també
per dos temes que havíem de discutir amb Costes. El problema és que Costes
fins fa molt poc temps. No sé ara si han posat ja el cap de Demarcació de
Costes nou o no. Es va jubilar el senyor que hi havia abans, el senyor Pastor es
va jubilar. I cada vegada que vas a Costes et diuen, bé això en venir el director
nou, en venir el director nou. Ens hem queixat vàries i reiterades vegades.
Inclús hem demanat una reunió amb Costes que no ens han donat hora perquè
no està anomenat el nou cap de Demarcació de Costes. I Costes té una cosa
molt en pràctica, que jo veig que em preocupa. Com que ells no estan a Alcúdia
i no veuen les necessitats, no saben com està el llac i per molt que nosaltres
diguem ells van a lo seu. Tant és així que nosaltres ens cansam de pagar
coses que no són nostres. Per exemple, si hem de fer el segon tram del
passejat de la platja, com volem fer i que tenim un projecte, i que es començarà
segurament el mes d’octubre, Costes diu, sí, no, sí si ho féis vosaltres,
nosaltres no tenim pressupost. Nosaltres hem de fer el canyet net, que sortia
canyet de dins l’aigua del llac de l’any passat. No això no ens toca a nosaltres.
Si nosaltres els donam tota la feina feta és una postura molt còmoda. La gent,
com la d’Alcúdia a vegades, no distingeix de qui és la competència de
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l’Ajuntament, quina és la competència de Costes, quina és la competència de
l’Autoritat Portuària,... i lo fàcil és cap a l’Ajuntament. I és que l’Ajuntament és
un “cajón de sastre” que rep les galtades, les que ens toca rebre que són ben
rebudes perquè ens toca rebre i són competència nostra, però és que també
hem de rebre les de l’Autoritat Portuària, les de Costes,... que nosaltres no
tenim res a veure. Així i tot, el que fem és demanar una reunió a Costes. Que jo
sàpiga na Teresa no m’ha informat si mos han donat data o encara no. Però
estàvem pendents del nou cap de Demarcació de Costes, que primer havien dit
si era un tal senyor Simarro, després no ho ha estat,... per tant, tot d’una que
s’anomeni aquest nou cap de Costes demanarem una reunió. Però clar, els
hem d’acostumar que paguin ells. Ja està bé que el poble d’Alcúdia pagui. Que
paguin un poc ells. Això és el que farem. Gràcies de totes formes.
El senyor Bartomeu Caldés manifesta que li pareix perfecte, però de totes
formes si podeu enviar algú almenys per fer aquells trams que hi ha que tenen
tota aquella porqueria almenys que no vegin tot allò, almenys donaríem una
imatge millor.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que per descomptat que ho farem. Gràcies.
Alguna intervenció més? Si no hi ha cap intervenció més algú del públic vol
intervenir en relació als punts que s’han tractat en aquest ple?

I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió,
essent les 21:05 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a
secretari, don fe.

Vist i plau
El batle,

El secretari,

Antonio Mir Llabrés

Joan Segui Serra
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