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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
12 DE DESEMBRE DE 2016 
 
NÚM: 15 
DATA: 12/12/2016 
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA  
COMENÇA: 20:05 h. 
ACABA: 20:40 h.    
Lloc: Sala de sessions 
 
 
Assistents: 
 
 
Batle:      Antonio Mir Llabrés 
 
 
Tinents de Batle :   Pere J. Malondra Sánchez  

Joana Mª Bennasar Serra 
     Bàrbara Rebassa Bisbal 
     Joaquin Cantalapiedra Aloy 
     Joan Gaspar Vallori Guayta 
      
Regidors:    Domingo Bonnin Daniel 

Catalina Àngels Juan Pericàs  
Catalina Moll Isern 

     Aguas Santas Lobo Benítez 
     Coloma Terrasa Ventayol 
     Josefina Linares Capó 
     Bartomeu Caldés Quetglas 
     Laura Serra Martín 
     Tomàs Adrover Albertí 
     Maria del Carme Garcia Cerdà  

Noelia Broncano Hernández 
  

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
Secretari:    Joan Seguí Serra 
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A Alcúdia, el dia 12 de desembre de dos mil setze quan són les 20:00 hores, es 
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt 
anotats, a fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, 
sota la presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora 
Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari Sr. Joan Seguí Serra, que dóna fe de 
l’acte. Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució 
vàlida del Ple, el Sr. Batle declara oberta la sessió.  
 
Ordre del dia: 

1. Examen i aprovació acta sessió anterior. 
2. Examen i aprovació proposta d’acord reconeixement extrajudicial 

de crèdit 10/2016. 
3. Examen proposta de Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 

1867/2016 d’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia a la central de 
Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

4. Examen i aprovació directrius sobre consulta pública prèvia en el 
procediment d’elaboració i modificacions de les normes, 
disposicions reglamentaries Municipals. 

5. Examen ratificació decret designació procurador i lletrat Municipal 
en el procediment ordinari 684/2016 que es segueix davant el Jutjat 
de Primera instància núm. 6 de Palma de Mallorca. 

6. Examen i aprovació proposta de renovacions i noves concessions 
del distintiu ecoturístic per a establiments hotelers, de restauració 
i instal·lacions nàutiques en 2016. 

7. Examen i aprovació proposta de modificació de l’ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa per visites al conjunt Arqueològic de 
Pol·lèntia i el Museu Monogràfic, Exposicions, Monuments Històric 
Artístics, i altres centres i llocs anàlegs i activitats formatives i 
culturals. 

8. Propostes i Mocions d’urgència. 
 

II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 

1. Decrets de Batlia. 
 

2. Precs i Preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Examen i aprovació acta sessió anterior. 
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Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle 
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a 
l’esborrany de l’acta de la sessió  extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 14 
de novembre de 2016.  
 
Passat a votació i no havent-hi formulat cap observació, s’aprova per 
unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta sotmesa a consideració. 
 

2. Examen i aprovació proposta d’acord reconeixement extrajudicial de 
crèdit 10/2016. 

 
Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 1 de desembre de 2016, 
la qual diu: 
 
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de 4.777,68 euros. 
 
Vist l’informe emès per la interventora de data 1 de desembre de 2016. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de 4.777,68 
euros i , que s’adjunten com a annex. 

 
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent. 
 
Tercer.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient corresponent, 
prenent-se  nota per la Intervenció municipal i notificant-se als interessats.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyora Joana Maria 
Bennàsar. 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que es du a aprovació dues factures 
d’anys anteriors que en total sumen 4.777,68 euros. Una és de GESA-ENDESA 
i l’altra és d’un lloger de solars de l’any 2014. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
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3. Examen proposta de Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 
1867/2016 d’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia a la central de 
Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

 
Es presenta proposta de Batlia de data 25 de novembre de 2016, la qual diu: 
“Atès que el contracte derivat de l’Acord Marc pel Subministrament d’energia elèctrica 
d’edificis municipals i enllumenat públic de l’Ajuntament d’Alcúdia signat en data 31 
d’octubre de 2014, finalitza la seva vigència el proper 31 de desembre de 2016, 
d’acord amb la Resolució de la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per 
la qual s’aprova la segona pròrroga de l’Acord Marc del Subministrament d’energia 
elèctrica per a les dependències de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i del seu sector públic instrumental, de data 29 de març de 2016.  

 
Vista la comunicació realitzada per la Secretària de la Central de Contractació de la 
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (RGE 2641/2016 de 8 d’abril), per la 
que s’informa a aquest Ajuntament que el nou acord marc centralitzat a subscriure per 
la CAIB no contemplarà la possibilitat d’adhesió per part d’altres administracions o 
entitats diferents de la CAIB i el seu sector públic instrumental. 
 
Atès que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per acord de la Junta 
de Govern de 28 de gener de 2014, va aprovar la creació d'una Central de Contractació a 
l'empara del que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, d'acord amb la redacció donada a la mateixa per 
l'article 1.35 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local, així com en els articles 203 i següents del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Vist que l’Ajuntament d'Alcúdia està interessat en la utilització de la Central de Contractació 
creada per la FEMP, i per raons de celeritat i d’acord amb l’establert a l’article 21 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en data 22 de novembre de 2.016, aquesta 
Batlia va dictar la Resolució núm. 1867/2016, per la que es disposa l’adhesió de 
l’Ajuntament d’Alcúdia a l’esmentada central de contractació de la FEMP, per tal de poder 
contractar les obres, serveis i subministraments que ofereixi l'esmentada Central, en el ben 
entès que dita adhesió no suposa, en cap cas, l'obligació d'efectuar totes les contractacions 
a través de la Central de Contractació, sinó la possibilitat d’optar per utilitzar aquest sistema 
per a tots els béns, serveis i subministraments establerts o només per a un o diversos d'ells; 
disposant així mateix sotmetre a la ratificació del Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, en la primera 
sessió que es celebri, dita resolució en tots i cadascun dels punt de la seva part dispositiva. 
 
En conseqüència, tenint en compte el que disposa l'article 205 del referit Text refós i sent 
d'interès per a aquesta entitat la utilització de la Central de Contractació de la FEMP, i en 
exercici de les atribucions que m’han estat legalment conferides, elevo a la consideració del 
Ple de l’Ajuntament la següent,  
 
PROPOSTA D’ACORD DE PLE 
 
PRIMER.- Ratificar la Resolució de Batlia núm. 1867/2016, de 22 de novembre de 2.016, 
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d’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia a la central de contractació de la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies, en tots i cadascun dels seus punts, per tal de poder contractar les 
obres, serveis i subministraments que ofereixi l'esmentada Central, de conformitat a les 
condicions i preus que es fixin en els corresponents contractes o acords marc que se 
subscriguin entre aquesta central i les empreses adjudicatàries dels mateixos, en el ben 
entès que la present adhesió no suposa, en cap cas, l'obligació d'efectuar totes les 
contractacions a través de la Central de Contractació, sinó la possibilitat d’optar per utilitzar 
aquest sistema per a tots els béns, serveis i subministraments establerts o només per a un o 
diversos d'ells. 
 
SEGON.- Remetre el present acord de ratificació a la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Facultar el Batle perquè en nom i representació d'aquesta Corporació procedeixi 
a la formalització de tots els documents que calguin per a l'efectivitat del present acord, i per 
això l'adhesió als diferents acords marc de contractació que la central de contractació de la 
FEMP tregui a licitació i siguin d'interès per a aquest Ajuntament d’Alcúdia.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que, com sabeu, fins ara hi havia hagut 
una central de contractació a través de la Comunitat, de la conselleria 
d’Hisenda de Balears. A través d’aquesta central de contractació el que 
s’intentava sempre era tenir preus més baixos per a poder contractar. La 
Secretaria General de Contractació de la Conselleria d’Hisenda de la 
Comunitat Autònoma va comunicar que deixava de fer aquesta tasca, i també 
vam rebre la possibilitat de fer-ho a través de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, que ells fan una central de contractació a fi 
d’aconseguir preus més baixos, ja sigui per subministrament elèctric,... etc. 
Això no vol dir que tot s’hagi de contractar a através d’aquesta central de 
contractació, simplement és els que ens convinguin, els que interessin al 
municipi es podran contractar a través d’aquesta central, i els que no ens 
interessin pel que sigui no ho contractaríem, però seria adherir-mos a aquesta 
central de contractació que fa la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies. Hem de dir que no és que ho duguem a ple per aprovació sols per 
donar compte. Per guanyar temps el que férem és una resolució adherint-nos i 
ho duim ara a ple per donar compte d’aquesta situació i a veure si estau 
d’acord o no amb aquesta resolució que vàrem prendre senzillament per pagar 
menys amb els contractes que facem. Si hi ha més contractes evidentment 
surt més barat. Si mos hi adherim pensam que és bo pel municipi d’Alcúdia. 
Alguna pregunta? 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que sols dir que l’Ajuntament d’Alcúdia 
ja estava adherit a una central de contractació amb el govern, es va signar el 
dia 31 d’octubre de l’any 2014, acabava 31 de desembre de 2016 i creiem que 
és molt positiu tot el que sigui viable per a baratar costos pels alcudiencs 
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votarem a favor. I a més, ara hi ha la possibilitat de fer-ho des de la Federació  
Espanyola de Municipis i Províncies, i per tant, recolzarem aquesta proposta. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la ratificació de la resolució abans descrita, amb els 
acords que hi són proposats. 
 

4. Examen i aprovació directrius sobre consulta pública prèvia en el 
procediment d’elaboració i modificacions de les normes, disposicions 
reglamentaries Municipals. 

Es presenta proposta de Batlia de data 28 de novembre de 2016, la qual diu: 
 
“La Llei 39/2015, d’u d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, que va entrar en vigor dia dos d’octubre de 2016, regula 
en el seu Títol VIè la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària de les 
Administracions Públiques i incorpora, en el procés normatiu, una sèrie de novetats 
amb la finalitat d’augmentar la participació ciutadana dins d’aquests procediments 
reguladors. Així, la seva Exposició de Motius ja destaca la necessitat de sol·licitar, 
amb caràcter previ a l’elaboració d’una norma, l’opinió de ciutadans i empreses sobre 
els problemes que es volen solucionar amb la iniciativa, sobre la necessitat i 
l’oportunitat de la seva aprovació, i sobre els objectius de la norma i les possibles 
solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

Aquestes novetats, pel que fa a l’aprovació de normes reglamentàries o 
ordenances municipals, s’han d’incardinar dins del règim establert per l’art. 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que en el seu apartat b) ja preveu 
una fase de participació ciutadana establint un tràmit d’informació pública i audiència 
als interessats durant un termini mínim de 30 dies per a què els interessats puguin 
presentar reclamacions i suggeriments, un cop verificada l’aprovació inicial de la 
norma per part del Plenari. 

En el mateix sentit es pronuncia la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
del règim local de les Illes Balears,  en el seu art. 102, que inclou, a més del tràmit 
d’informació pública, un tràmit d’audiència a les associacions veïnals i de defensa de 
les persones consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que 
estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions veïnals, la finalitat de les quals 
guardin relació directe amb l’objecte de la disposició. Així mateix, el seu art. 116, 
preveu que  la participació ciutadana es farà efectiva pels mecanismes establerts per 
cada corporació local, d’acord amb les normes d’aquesta llei i les disposicions 
reglamentàries que la desenvolupin, i que les formes, mitjans i procediments de 
participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva potestat 
d’autoorganització no podran, en cap cas, perjudicar les facultats de decisió que 
corresponen als òrgans representatius regulats per llei.  

Respecte de les novetats introduïdes per la regulació estatal del 2015, 
aquestes es concreten en el seu art. 133 que preveu dos tràmits diferenciats i previs a 
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l’aprovació inicial del Plenari, com és la consulta prèvia a l’elaboració del projecte o 
avantprojecte de reglament, i el tràmit d’audiència i informació pública, reservada en 
cas d’afectació a drets i interessos legítims de les persones; ambdós tràmits amb la 
finalitat d’augmentar la participació ciutadana en el procés formatiu de la norma amb 
idees i aportacions que puguin millorar la seva redacció i eficàcia. 

Aquests tràmits, no obstant això, es podran suprimir, tal i com indica el mateix 
article en el seu apartat quart, quan es tracti de normes pressupostàries o 
organitzatives de l’administració local o de les organitzacions que en depenen o hi 
estan vinculades, o quan concorrin raons greus d’interès públic que ho justifiquin. A 
més, el primer tràmit de consulta prèvia també es podrà obviar quan la proposta 
normativa no tingui un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no imposi 
obligacions rellevants als seus destinataris o reguli aspectes parcials d’una matèria. 

Malgrat aquesta normativa bàsica general, s’ha de tenir present la regulació 
continguda en la Disposició Addicional Primera de la mateixa regulació,  que disposa 
que els procediments administratius regulats en lleis especials per raó de la matèria 
que no exigeixin algun dels tràmits que preveu aquesta llei o regulin tràmits addicionals 
o diferents es regeixen, respecte d’aquests, pel que disposen les llei especials 
esmentades. Dins aquest àmbit d’aplicació especial es situen algunes disposicions 
normatives locals com són les ordenances fiscals, que conten amb una regulació 
específica pròpia recollida en Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, que aprova 
el Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, en concret en la seva Secció 
segona, del Capítol III del Títol I, o els instruments i normes urbanístiques, la formació i 
aprovació de les quals es preveu específicament en el Capítol II, del Títol II de la Llei 
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, desenvolupat en el 
seu Reglament en l’àmbit de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 66 de 30.04.2015), en la 
Secció Segona, del Capítol II del seu Títol II, i que preveuen distints supòsits i tràmits 
que promocionen i faculten la participació ciutadana durant tot el procés d’elaboració 
normativa. 

Amb relació a la competència per a ordenar la consulta, audiència i informació 
que preveu la nova normativa, atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
del règim local, que en el seu art. 21.1.r)  atribueix al batle la competència per a 
ordenar la publicació dels acords de la corporació, i en l’apartat s), també,  aquelles 
competències que la legislació estatal i autonòmica atribueixi al municipi però sense 
atribuir-la a altres òrgans municipals; això últim, en consonància al que disposa l’art 
29.2.b de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local de les Illes 
Balears, que atribueix al municipi la competència per a la regulació i el 
desenvolupament dels processos, estructures organitzatives i polítiques per a la 
participació ciutadana en la vida local, així com l’elaboració i aprovació de programes 
de foment del voluntariat i el fenomen associatiu; amb tot, doncs, la competència en 
aquesta matèria correspon a l’òrgan de Batlia. 

 
Consegüentment, i amb la intenció de què l’ordenament jurídic local es trobi 

contínuament adaptat a la normativa estatal bàsica aplicable garantint, així, la 
seguretat jurídica plena en l’exercici de la potestat reglamentària municipal,  i atenent 
al fet de què es tracta d’un tràmit que queda incardinat dins del procediment per a 
l’aprovació de reglaments i ordenances municipal, la competència sobre la qual 
correspon al Plenari de l’Ajuntament, atès el que disposa l’art. 22.d) de la Llei 7/1985, 
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de 2 d’abril, de bases del règim local, es considera convenient i necessari proposar al 
Plenari els següents: 

 
 

ACORDS 
 
PRIMER-  Aprovar les següents Directrius sobra consulta pública prèvia, i 

audiència i informació pública, en el procediment d’elaboració i modificació de les 
normes i disposicions legals reglamentàries, de conformitat amb l’art. 133 de la Llei 
39/2015, d’u d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques: 
 

 
“DIRECTRIUS SOBRE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA, I AUDIÈNCIA I 

INFORMACIÓ PÚBLICA, EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ I MODIFICACIÓ 
DE LES NORMES I DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES MUNICIPALS 

 
I. OBJECTE I DESENVOLUPAMENT 

 
PRIMERA.- Objecte 
  

 Aquestes directrius tenen per objecte incorporar el tràmit de consulta pública 
prèvia en el procés d’elaboració i modificació de les normes municipals, reglaments o 
ordenances, així com incardinar el tràmit d’audiència i informació pública, reconegut en 
l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’u d’octubre, del procediment administratiu de les 
Administracions Públiques, en l’actual procés d’elaboració i modificació de normes 
reglamentàries municipals. 
 
SEGONA.- Desenvolupament dels tràmits 
 
 La consulta, audiència i informació públiques que es preveuen en aquestes 
directrius s’han de dur a terme de manera que els destinataris potencials de la norma i 
els qui facin aportacions sobre aquesta tinguin la possibilitat d’emetre la seva opinió, 
per a la qual cosa s’hauran de posar a la seva disposició els documents necessaris, 
que han de ser clars i concisos i han de reunir tota la informació necessària, per a 
poder pronunciar-se sobre la matèria. 
 
 Les opinions, al·legacions i aportacions, signades i amb identificació de la seva 
autoria, que es realitzin en virtut dels tràmits regulats en aquestes directrius, es podran 
fer arribar per qualsevol de les formes admeses, en cada cas de què es tracti, per 
relacionar-se amb l’Administració Pública. 
 
 L’Ajuntament disposarà de les mesures necessàries per a la protecció de  les 
dades personals de les persones que intervinguin en els tràmits de consulta, audiència 
i informació pública, atès el que disposa la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 
TERCERA.- Competència 
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La competència per a acordar la realització de la consulta pública prèvia, i 
també de l’audiència i informació pública, correspon a Batlia, sense perjudici de la 
possible delegació al regidor competent per raó de la matèria que es trobi en tràmit 
d’elaboració o modificació normativa. 
 

II. CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA 
 
QUARTA.- La consulta pública 
 
 Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’una norma reglamentària o 
ordenança municipal, o de la seva modificació, es substanciarà una consulta pública, a 
través del portal web de l’Ajuntament d’Alcúdia, en una ubicació visible i de fàcil accés, 
en la qual es demanarà l’opinió dels subjectes i organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma i que tinguin capacitat d’obrar davant les 
Administracions Públiques. 
 
CINQUENA.- Objecte de la consulta 
 

L’objecte de la consulta versarà, necessàriament, sobre els següents aspectes, 
sense perjudici de què es puguin ampliar potestativament a altres punts: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la incitativa. 
b) La necessitat i la oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no-

reguladores 
 
SISENA.- Àmbit d’aplicació de la consulta prèvia 
 
 La consulta pública és un tràmit de preceptiu compliment, i de caràcter previ a 
la redacció del projecte de normes reglamentàries i ordenances municipals, part dels 
òrgans competents de l’Ajuntament. 
 
 Queden exclosos, atès el que disposa l’art 133.4 de la Llei 39/2015, d’u 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els 
processos d’elaboració o de modificació de normes pressupostàries o organitzatives 
de l’Ajuntament o de les organitzacions que en depenen o hi estan vinculades, o quan 
es tracti de processos d’elaboració o modificació de normes reglamentàries, o 
d’ordenances municipals, en els que concorrin raons greus d’interès públic que així ho 
justifiqui i que s’haurà de fonamentar i argumentar en la proposta d’aprovació de la 
norma de què es tracti en cada cas. 
 
 Queden exclosos, també, els processos d’elaboració o de modificació de les 
normes reglamentàries, o d’ordenances municipals, quan aquesta normativa, o 
modificació en el seu cas, no tingui un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no 
imposi obligacions rellevants als destinataris o reguli aspectes parcials d’una matèria. 
 
 També queden exclosos, atès el que disposa la Disposició Addicional Primera 
de la Llei 39/2015, d’u d’octubre, els processos d’elaboració o modificació normativa, 
d’ordenances o reglaments, que estiguin subjectes a una regulació específica. Així, 
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queden exclosos el processos d’elaboració i modificació d’ordenances fiscals i de 
normes urbanístiques. 
 
 No obstant el que es disposa en els tres paràgrafs anteriors, la Batlia, o l’òrgan 
delegat competent, pot acordar, de forma singular i expressa, la realització del tràmit 
de consulta prèvia quan així ho consideri convenient. 
 
SETENA.- Termini de la consulta 
 
 El termini de consulta pública prèvia serà d’un mínim de vint dies, durant  el 
quals els destinataris podran manifestar la seva opinió envers la matèria i punts 
objecte de la consulta. 
 
 

III. AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
VUITENA.-  Audiència i  informació pública 
 
 Sense perjudici de la consulta prèvia, quan la norma afecti als drets i interessos 
legítims de les persones, l’òrgan competent ha de publicar el text al portal web, per tal 
de donar audiència als ciutadans afectats i sol·licitar totes les aportacions addicionals 
que puguin fer altres persones o entitats, abans de sotmetre el text al tràmit 
d’aprovació inicial del Plenari. 
 
 Així mateix, també es pot demanar directament l’opinió de les organitzacions o 
associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones que tinguin 
drets o interessos legítims que es vegin afectats per la norma i els fins de les quals 
guardin relació directa amb el seu objecte. 
 
 
NOVENA.- Àmbit d’aplicació de l’audiència i informació pública 
  

L’audiència i informació pública és un tràmit de preceptiu compliment, en el 
procés d’aprovació i modificació de normes reglamentàries, i ordenances municipals, 
sempre que aquestes afectin als dret i interessos legítims de les persones. 

 
Queden exclosos, atès el que disposa l’art 133.4 de la Llei 39/2015, d’u 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els 
processos d’elaboració o de modificació de normes pressupostàries o organitzatives 
de l’Ajuntament o de les organitzacions que en depenen o hi estan vinculades, o quan 
es tracti de processos d’elaboració o modificació de normes reglamentàries, o 
d’ordenances municipals, en els que concorrin raons greus d’interès públic que així ho 
justifiqui i que s’haurà de fonamentar i argumentar en la proposta d’aprovació de la 
norma de què es tracti en cada cas. 

 
També queden exclosos, atès el que disposa la Disposició Addicional Primera 

de la Llei 39/2015, d’u d’octubre, els processos d’elaboració o modificació normativa, 
d’ordenances o reglaments, que estiguin subjectes a una regulació específica. Així, 
queden exclosos el processos d’elaboració i modificació d’ordenances fiscals i de 
normes urbanístiques. 
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No obstant el que es disposa en els dos paràgrafs anteriors, la Batlia, o l’òrgan 

delegat competent, pot acordar, de forma singular i expressa, la realització del tràmit 
d’al·legacions i audiència prèvia quan així ho consideri convenient. 

 
DESENA.- Termini d’audiència i informació pública  
 
 El termini d’audiència i informació pública serà d’un mínim de deu dies, durant  
el qual els destinataris podran realitzar les al·legacions i aportacions que considerin 
convenients envers al text exposat.” 
 
  

SEGON- Publicar aquest Acord, referent a les Directrius sobre consulta pública 
prèvia, i audiència i informació pública, en el procediment d’elaboració i modificació de 
les normes i disposicions legals reglamentàries, al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i 
al portal web de l’Ajuntament d’Alcúdia. 

 
Això no obstant, el Plenari acordarà.” 

 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que la llei 39/2015 de dia 1 d’octubre de 
2015, que és la llei de Procediment Administratiu, preveu, ha previst que, en 
entrar en vigor, ha previst que abans d’aprovar segons quines coses, com una 
ordenança, s’ha de fer una exposició pública prèvia, és a dir, que tota la gent 
interessada, associacions i gent que hi pugui estar interessada, puguin dir la 
seva. Per això, abans d’aprovar una ordenança s’han de posar a exposició 
pública les línies mestres, no vol dir que s’hagi de posar l’ordenança, però sí 
les directrius que s’hagin de seguir. Això, per exemple, ho fa el consell 
consultiu, que abans de fer un dictàmen, o bé una llei, el que fan al Parlament 
és consulta a totes les associacions que puguin resultar afectades. Per 
exemple, jo record que qualsevol llei va a l’Institut Balear de la Dona per a 
veure si hi ha un tracte discriminatori o no,... Totes les associacions que 
tinguin alguna cosa a dir... Per exemple una ordenança que pugui afectar al 
comerç i a Alcúdia hi hagués tres associacions de comerciants, dons es 
posaria a exposició pública per a que les tres associacions puguin donar la 
seva opinió. I llavors és quan s’aprova l’ordenança. El que es posa a exposició 
pública són les directrius d’aquesta norma que es vol aplicar. Per tant, és un 
informe previ, que pot sortir més repulit o no, i si hi ha defectes ja els podem 
pulir abans. Alguna intervenció? Pasam a votar la disposició prèvia. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
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5. Examen ratificació decret designació procurador i lletrat Municipal en 

el procediment ordinari 684/2016 que es segueix davant el Jutjat de 
Primera instància núm. 6 de Palma de Mallorca. 

 
Es presenta Resolució de Batlia de data 28 de novembre de 2016, la qual diu: 
 
“Mitjançant decret de 3 de novembre de 2016 (reg. entrada nº 9.775, de 17 de 
novembre de 2016), el Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Palma de Mallorca ha 
emplaçat a aquest Ajuntament perquè contesti a la demanda presentada per l’Autoritat 
Portuària de les Illes Balears, en virtut de la qual es reclama la quantitat de 117.068,66 
€. 
 
Atès que l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, atribueix a aquesta Batlia, en cas d’urgència, la facultat d’exercir accions 
judicials i defensar l’ajuntament en matèries de competència del Ple. 
 
Per tot quant s’ha exposat,  
 
     RESOLC 
 
PRIMER.- Personar-se en el procediment ordinari 684/2016, que es segueix davant el 
Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Palma de Mallorca.  
 
SEGON.- Designar al procurador Sr. Mateo Cabrer Acosta i al lletrat municipal Sr. 
Miguel Alejandro Dot Ramis, perquè representin i defensin, respectivament, la 
Corporació en el procediment esmentat. 
  
TERCER.- Retre compte del present decret al Ple de la Corporació, a la primera sessió 
que es celebri, per a la seva ratificació. 
 
QUART.- Donar trasllat del present decret al Jutjat competent i notificar-lo a la resta 
d’interessats.”  
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que, com sabeu, quan hi ha un procediment 
judicial l’Ajuntament ha d’anomenar un lletrat i un procurador, com qualsevol 
persona física, que quan té un procediment judicial ha de comparèixer al jutjat un 
representant seu, que és el procurador, i un lletrat que dugui la defensa. En aquest 
cas és un procediment de l’Autoritat Portuària que mos va posar una demanda 
judicial. El tema és distint. No discutim el fons de la qüestió, que també vos ne 
parlarem un poc, però sí el que es fa avui és anomenar el lletrat i el procurador. És 
a dir, és un decret en el qual es comunica qui és que defensarà els interessos 
municipals. Tot i això, com és un procediment i algú pot dir a veure aquest 
procediment de què va, és un procediment judicial que mos reclamen una 
quantitat de doblers, que és possible en dret, i això vos ho puc dir per experiència, 

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


Ajuntament d’Alcúdia 
Secretaria 
Major, 9 - 07400  Alcúdia - Mallorca 
http://www.alcudia.net   ajuntament@alcudia.net 
Tel: 971 89 71 00   Fax: 971 54 65 15 

 
 

 13 

dos i dos mai són quatre, i a vegades hem de fugir dels plets. El que succeeix és 
que en aquest moment com que ens han posat una demanda l’hem de contestar i 
hem de seguir el procediment. Això no lleva que sempre sigui millor, sobretot entre 
administracions, mirar acords, mirar convenis i mirar solucions negociades i 
pactades. Per tant, amb independència que l’Ajuntament d’Alcúdia es defensarà, 
com no pot ser d’altra manera, davant el jutjat, sí que intentarem tenir una 
negociació perquè la veritat és que amb l’Autoritat Portuària tenim bastants temes 
pendents, uns pot ser que tinguem raó, els altres que no, és una cosa que és 
discutible, i sempre pensam que la millor via és la del diàleg i intentarem negociar-
ho a veure quines solucions tenim amb l’Autoritat Portuària que no siguin només la 
solució del jutjat. No és bo per l’Ajuntament d’Alcúdia ni per l’Autoritat Portuària 
anar a plets, ni tampoc pel Consell ni per la Comunitat Autònoma. Quan es tracta 
d’administracions és millor una solució negociada i pactada que no anar de judicis. 
Amb independència del fons de la qüestió que no és un tema que hagem de 
discutir aquí, perquè és un tema jurídic i crec que noltros, o almenys jo no estic 
capacitat per discutir el fons de la qüestió, a posta tenim el missers i procuradors i 
els pagam. Sí que ens hem de personar i almenys dins els terminis corresponents 
hem de contestar. Per tant, fem el nomenament de misser i procurador, però ja 
avançam al ple que el que farem serà mirar de asseure’ns amb l’Autoritat 
Portuària i solucionar el tema per altres vies que no siguin sempre la via 
contenciosa. Sobretot quan parlam d’administracions no té molt de sentit perquè 
l’administració barallada amb una altra no va per bon camí. Si arribam a un acord 
supòs que l’Autoritat Portuària llevarà la demanda, i si no arribam a un acord 
llavors nosaltres ens defensarem. I Autoritat Portuària també que es defensi. 
També es vera que noltros també els tenim demandes posades. La idea és 
seure’ns les dues bandes, Ajuntament i Autoritat Portuària, i mirar de solucionar el 
tema en conjunt. En segons que haurem d’exigir un poc i en segons què haurem 
de cedir un poc. I supòs que l’Autoritat Portuària no tinc cap dubte que també és 
partidària d’una negociació i no de plets, perquè els plets, com diuen segons qui, 
“pleitos tengas y los ganes”, puis val més mirar d’arreglar-ho a les bones. Però de 
moment avui el que duem a ple és mirar d’anomenar el misser i procurador. 
Alguna intervenció? 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la ratificació de la resolució abans descrita, amb 
els acords que hi són proposats. 
 
6. Examen i aprovació proposta de renovacions i noves concessions del 

distintiu ecoturístic per a establiments hotelers, de restauració i 
instal·lacions nàutiques en 2016. 

 
Es presenta proposta del regidor delegat de Medi Ambient de data 28 de 
novembre de 2016 
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“Vistos els informes tècnics i l’acta de la Comissió de Promoció i Concessions de 
Distintius Ecoturístics que va tenir lloc el dia 28 de novembre de 2016, el regidor 
delegat que subscriu, proposa a l’ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:    
 
- Primer:  Renovar el Distintiu Ecoturístic als següents establiments hotelers per 
continuar realitzant una correcta gestió ambiental: 
 

H. Bahía de Alcudia 
Aparthotel Ivory Playa 
Clubl Pollentia Resort 
Aparthotel Alcudia Garden 
Aparthotel Palm Garden 
Aparthotel Allsun Eden Alcudia 
Aparthotel  Viva Eden Lago 
Hotel Vanity Golf 
Aparthotel Viva Sunrise 
Aparthotel Viva Tropic 
Sunwing Resort Nuevas Palmeras 
Aptos. Sunwing Victoria 
Aptos. Sunwing Las Pirámides 
Aptos. Sunwing Las Palmeras 
Aptos. Sunwing Princesa 
Aparthotel Sol Alcudia Center 

Hotels  Club Mac (Marte, Júpiter, Saturno) 
Botel Alcudiamar Club 
Aparthotel Sea Club Resort 
Aparthotel Ciudad Blanca 
Hotel d’interior Can Tem 

 
 
-  Segon:  Renovar el Distintiu Ecoturístic als següents establiments de restauració  
per continuar realitzant una correcta gestió ambiental: 
 

Restaurante Miramar 
Restaurante Don Vito 
Restaurant Can Costa 
Restaurant Sa Portassa de Can Costa 
Restaurant S’Oli Verge 
 
 
Restaurant S’Alhambra 
Restaurant Dulcinea 
Restaurant Jardin 
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- Tercer: Renovar el Distintiu Ecoturístic a les següents instal·lacions nàutiques per  

continuar realitzant una correcta gestió ambiental:  
 

  Port Esportiu Alcudiamar 
  Construccions Navals Bennasar 

 
 
- Quart: Concedir el Distintiu Ecoturístic als següents establiments hotelers per 

complir els requisits obligatoris i opcionals establerts en el Reglament : 
 

Hotel Eix Alcudia 
 
 
- Quint: Concedir el Distintiu Ecoturístic als següents establiments de restauració 

per complir els requisits obligatoris i opcionals establerts en el Reglament : 
 

Restaurant Los Patos 
Restaurant Es Figueret 

 
 

- Sext:  Denegar el Distintiu Ecoturístic als següents establiments hotelers i de 
restauració per no complir la normativa vigent i/o no haver presentat correctament  
la documentació requerida: 

  
 

 Apartaments Orquídea Playa 
 Aparthotel Estrella de Mar 
 Aparthotel Coral de Mar 
Aptos Sunwing Magdalena 
Aptos. Sunwing Diana 
Aptos Sunwing Villa Isabel 

 

 Restaurant  Bistro del Jardín 
 Restaurant Danny’s Gastrobar 

 
 
No obstant, l’ajuntament Ple acordarà.” 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula al senyor Tomàs Adrover. 
 
El senyor Tomàs Adrover manifesta que després de la reunió que va tenir la 
Comissió Tècnica de Promoció i Concessió de Distintius Ecoturístics vàrem optar 
per renovar la relació de distintius que teniu aquí. El primer bloc són establiments 
hotelers, el segon bloc que renovam amb distintius ecoturístics són establiments 
de restauració, el tercer bloc empreses nàutiques i instal·lacions nàutiques, i 
després concedim per primera vegada a Hotel Eix Alcúdia el distintiu ecoturístic i 
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al cinquè punt al restaurant Los Patos i al restaurant Es Figueret. Al sisè punt hi ha 
la comissió bàsica va tenir en compte que s’havien de denegar per una sèrie de 
motius, els tres primers que són Apartaments Orquídea Playa, Aparthotel Coral de 
Mar i Aparthotel Estrella de Mar no van presentar cap tipus de sol·licitud i el 
Apartamentos Sunwing Magdalena, Apartamentos Sunwing Diana, Apartamentos 
Sunwing Villa Isabel, i el Restaurant Bistró el Jardín i Restaurant Danny’s Gastrobar 
no consta que tinguin permís d’obertura de local. Per tant, la comissió va optar que 
per coherència i per respecte als altres que sí tenien el Permís d’Obertura, que no 
els concedíem el distintiu ecoturístic. 
 
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció abans de votar i no s’en 
produeixen. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
7. Examen i aprovació proposta modificació de l’ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa per visites al conjunt Arqueològic de pol·lèntia i el 
Museu Monogràfic, Exposicions, Monuments Històrics Artístics, i altres 
centres i llocs anàlegs i activitats formatives i culturals. 
 
Es presenta proposta de la regidora delegada de Contractació, Hisenda i 
Estadística de data 1 de desembre de 2016, la qual diu: 
“Atès que des de l’any 2009 no s’ha procedit a cap revisió de les taxes per visites al 
conjunt arqueològic de Pollentia. 
 
Atesa la proposta de la regidora delegada de Patrimoni d’1 de desembre de 2016. 
 
Per això, la regidora delegada de Contractació, Hisenda i Estadística proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 31 reguladora 
de la taxa per visites al conjunt arqueològic  de Pollentia i el Museu Monogràfic, 
exposicions, monuments històric artístics, i altres centres i llocs anàlegs i activitats 
formatives i culturals, amb el següent tenor  literal: 
 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES AL CONJUNT 
ARQUEOLÒGIC  DE POLLENTIA I EL MUSEU MONOGRÀFIC, EXPOSICIONS, 
MONUMENTS HISTÒRIC ARTÍSTICS, I ALTRES CENTRES I LLOCS ANÀLEGS I 
ACTIVITATS FORMATIVES I CULTURALS. 
 
Article 1r.- FONAMENT I NATURALESA.  
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Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
conforme al que disposen els articles del 15 a 19 i 20 .4 w) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa, per visites al conjunt 
arqueològic  de Pollentia i el Museu Monogràfic, exposicions, monuments 
històric artístics, i altres centres i llocs anàlegs i activitats formatives i culturals 
que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual s’avenen amb el 
que es preveu a l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
 
Article 2n.- SUBJECTE PASSIU. 
 
Son subjectes passius contribuents de la taxa regulada en aquesta Ordenança, els 
que es beneficiïn dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Consorci, 
què es refereix l'article anterior. 
 
Article 3r.- QUOTA TRIBUTÀRIA. 
 
• La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes 

contingudes en l'apartat següent, per a cadascun dels diferents serveis o activitats. 
 
•  Les tarifes d'aquesta taxa seran les següents: 
 
Quadre de tarifes 
CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE 
POL·LÈNTIA 

 

Visita lliure  
Públic General 4,00€ 
Reduïda: joves de 8-25 anys ambdós inclosos- majors 

de 65 anys – aturats - discapacitats entre 33-65%  

presentació del certificat expedit pel Centre Base de 

Valoració de discapacitat de les Illes Balears, o 

qualsevol certificat expedit pels Centres Bases de 

Valoració de discapacitat de qualsevol altre comunitat 

autònoma de l’Estat 

2,50€ 

Escoles 1,50€ 
Visites guiades  
Guiades Escolars 2,50€ 
Guiada 3ªedat, culturals, altres 4,00€ 
Tallers 3,00€ 
Visita guiada+taller 3,50 
Seran gratuïtes: 

• Infants de 0 a 7 anys. 
• Discapacitats + de 65%%  presentació del certificat expedit pel Centre Base de 

Valoració de discapacitat de les Illes Balears, o qualsevol certificat expedit pels 
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Centres Bases de Valoració de discapacitat de qualsevol altre comunitat 
autònoma de l’Estat 

• Visites institucionals organitzades pel Consorci  
• Guies oficials i periodistes amb acreditació professional  
• Membres amb carnet ICOM i ICOMOS 

 
 
 
Article 4t.- MERITACIÓ. 
 
1. L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des de 

l'inici de la prestació dels serveis o activitats especificats en l'apartat 2 de l'article 
anterior, mitjançant l'entrada o visita als recintes enumerats en l'article anterior. 

 
2. El pagament de l'esmentada taxa s'efectuarà en el moment d'entrar en els recintes 

a què es refereix la present Ordenança. 
 
ARTICLE 5È.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS. 
 
S'establiran també els dies gratuïts durant l'any :  
• Horari d'hivern: el primer dimarts de mes (queden excloses les visites guiades)  
• Horari d'estiu: el primer diumenge de mes (queden excloses les visites guiades) 
• Dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus. 
• Dia 12 de setembre, Diada de Mallorca. 
 
Article 6É.- NORMES DE GESTIÓ. 
 
La recaptació es durà a terme mitjançant rebuts talonaris numerats i segellats, 
l'expedició dels quals es farà en el moment visitants degudament identificats 
mitjançant targeta acreditativa oficial dels organismes competents,  de l'accés al 
museu o monument històric de la persona obligada al pagament. 

 
Seran gratuïtes les entrades al conjunt arqueològic de Pollentia pels visitants 
degudament identificats mitjançant targeta acreditativa oficial dels organismes 
competents,   
 
Article 7é.- INFRACCIONS I SANCIONS. 
 
En tot quant faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també sobre les 
sancions que els corresponguin a aquestes en cada cas, hom s’avindrà allò que 
disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.     
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
SEGON.- Establir que la present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se 
a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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TERCER.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i, al menys, en un dels diaris de major difusió de la 
Comunitat Autònoma perquè durant trenta dies els interessats puguin examinar 
l’expedient i presentar reclamacions. En el cas de què no es presenti cap reclamació, 
l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà el seu text íntegre.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, atorga la paraula a la senyora Bàrbara Rebassa. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que es du a aprovació aquesta proposta 
de l’ordenança fiscal. Com sabeu tots els objectius del Consorci és la 
Conservació, Promoció i Difusió del Patrimoni Arqueològic de la Ciutat Romana de 
Pol·lèntia, i també potenciar i divulgar tot el que es refereix a l’esmentada ciutat. A 
l’any 2009 es va fer la darrera revisió de les taxes i durant aquests vuit anys no 
s’ha produït cap increment. En primer lloc hem estat mirant preus d’altres 
jaciments. Així tenim Atapuerca, sis euros, el Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona i la Necròpolis 4 euros i mig, el Museu de l’Evolució Humana 
d’Atapuerca sis euros, el Museu Arqueològic de Catalunya 4 euros i mig, el poblat 
Talaiòtic Talatí de Dalt de Menorca 4 euros, Son Fornés, visita guiada 4 euros i 
mig, Taller Didàctic 4 euros i mig, Visita i Taller de Son Fornés 9 euros,... és a dir, 
hem fet una relació del que s’estava pagant a diferents jaciments arqueològics. En 
aquest cas el preu general passa de tres a quatre euros i sempre ens referim a 
entrada al jaciment i al museu. Totes les altres modalitats de visites guiades i 
tallers pugen mig euro. Després, en segon lloc, també volia comentar que entre 
les millores que s’ofereixen en quant al museu hem millorat la il·luminació, s’han 
posat per tot bombetes LED, i també s’ha millorat el sistema de control de la 
humitat, que fa uns anys va provocar seriosos problemes a la majoria de peces de 
ceràmica. També una altra cosa és que s’obri ininterrompudament des d’abril a 
octubre, des de les 09:30 fins a les 20:00 hores. S’ha fet tota la nova senyalèctica 
del jaciment, absolutament tota. En aquests moments, la idea, que de fet ja està 
en marxa, és la instal·lació d’un nou software amb onze punts a tot el jaciment on 
la gent pugui, quan el visiti, podrà veure les reconstruccions en 3D de les cases i 
de tota la zona de la portella. I això per fer que la visita sigui molt més profitosa, 
molt més divertida, i també un apartat que es dedicaria als infants: un personatge 
seria el que correria per dins Pol·lèntia. Vull dir, meam, que la gent aprengui, vegi i 
conegui el nostre patrimoni però d’una manera més divertida i no només amb el 
fulletó. També passa que segons el pla director que es va fer fa molts anys s’ha 
d’intentar anar cap a una autosuficiència. En aquest cas aquestes millores fan que 
el nombre de visitants cada vegada sigui més gran. I jo crec que hem de tenir clar 
que Pol·lèntia va tenir i té una importància capital dins el món Mediterrani i tots 
hem de fer un gran esforç per a que recuperi el seu valor. I podem, així, posar en 
valor i millorar el patrimoni de l’època romana i tardo romana que tenim just aquí a 
la vora. Per fer coses innovadores i per a que la gent cada vegada ens visiti més i 
tingui més contraprestacions per això és la proposta de pujar les taxes. També vull 
dir que una vegada posat en marxa aquest sotfware, si el batle com a president 
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del Consorci ens ho permet, convit a tot el consistori i la gent que hi ha aquí dins a 
gaudir d’aquesta experiència. 
 
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
8. Propostes i Mocions d’urgència 
No sen presenten. 
 
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ  
 
1. Decrets de Batlia 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle dóna succint 
compte dels decrets de Batlia resolts a la sessió extraordinària de data 12 de 
desembre de 2016 i que es corresponen a la relació des del núm. 1772/2016 
de data 8 de novembre de 2016 fins el núm. 1941/2016 de data 2 de desembre 
de 2016. 
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha precs i preguntes. 
 
La senyora Coloma Terrasa demana la paraula per a la senyora Josefina 
Linares. 
 
La senyora Josefina Linares demana si es pot donar una explicació del perquè 
no es fa l’IRONMAN sencer. 
 
El senyor batle dona la paraula al senyor Joan Gaspar Vallori. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que, com bé dius, fa una setmana o deu 
dies va sortir una notícia per la qual IRONMAN no feia l’IRONMAN sencer a 
partir de l’any 2017. Evidentment a tots noltros mos agradava i crec que era bo 
pel municipi que Alcúdia tingués dos IRONMAN, el 70.3 i el FULL. Nosaltres el 
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que estam a punt de signar és un acord amb IRONMAN per fer el 70.3 de l’any 
2017 a l’any 2019 i IRONMAN al final és una empresa. És una empresa al final 
amb un compte de resultats i el seu objectiu és evidentment guanyar doblers i 
que els IRONMAN que organitza li reportin doblers. Noltros des de l’Ajuntament 
hem tingut diverses converses per canviar de data, per fer un IRONMAN no 
FULL, sinó fer un IRONMAN 70.3 al mes de novembre, inclús ja teníem la data 
reservada. Des de l’Ajuntament fins i tot es va oferir fer un esforç més gran del 
que veníem fent fins ara perquè creiem que és interessant pel municipi fer 
aquesta prova esportiva, però al final els qui decideixen i els qui tenen la paella 
pel mànec en aquest cas és IRONMAN i ha decidit no fer-lo. Per nosaltres 
evidentment no és una bona notícia, a nosaltres ens hagués agradat, però al 
final crec que noltros no hem de fer amb doblers públics inversions, com fan 
altres municipis que estan pagant 200, 300 o 400 mil euros només per fer la 
prova. Crec que noltros no podem arribar a aquest nivell i per això no es fa 
aquest segon esdeveniment.  
 
La senyora Josefina Linares demana si és que la nova empresa organitzadora, 
que es diu NIRVANA, que és la que fa el IRONMAN 70.3. Al 70.3 no demana 
més serveis i a l’IRONMAN FULL sí que ho demana. Perquè clar, l’IRONMAN 
FULL era el més interessant, entre cometes, perquè es coneixia per tot el món. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori manifesta que el que fa la senyora Linares és 
que s’està embullant, perquè al final NIRVANA és un patrocinador de 
l’IRONMAN igual que ho era THOMAS COOK o qualsevol empresa que hi posa 
publicitat. La decisió de no fer aquest IRONMAN FULL el mes de setembre no 
és de l’Ajuntament, no és del Govern, que també ha tingut reunions amb 
IRONMAN per intentar conservar-lo. Al final és una decisió empresarial que és 
completament aliena a l’Ajuntament i ja he dit que fins i tot noltros estàvem 
disposats a fer un esforç més gran del que veníem fent fins ara i el govern 
també, però evidentment la decisió final no la prenem noltros. Igual que no la 
vàrem prendre noltros per fer una segona prova, sinó que és una decisió 
empresarial, i en aquest cas també ho és. Noltros, ja he dit, mos sap greu no 
fer-lo però la decisió final no és de l’Ajuntament ni del Govern, sinó que és de 
l’empresa que té la marca i té el muntatge. 
 
La senyora Josefina Linares agraeix l’explicació. 
 
El senyor batle, Antoni Mir exposa que només fer un petit aclariment. NIRVANA 
és un patrocinador. És a dir, l’entitat que decideix no fer-lo és l’empresa 
IRONMAN. És distint. THOMAS COOK, igual que NIRVANA, són 
patrocinadors. Ara clar IRONMAN és la marca. Si un municipi de Catalunya els 
hi dona 350 mil euros noltros no hi podem arribar. Noltros pensam que tenim el 
IRONMAN 70.3 que s’organitza i pensam que amb doblers públics no es pot 
arribar a subvencionar empreses amb aquestes quantitats monetàries a una 
empresa per a que tingui més bons resultats. Ens conformarem amb el que 
tenim. “Ojalá” ho poguéssim fer, però si no hi podem arribar, no hi arribam.  
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La senyora Josefina Linares exposa que jo ho sé perquè vaig veure un 
comunicat d’IRONMAN i no donava cap explicació. Ja ho havíem xerrat amb en 
Joan Gaspar però no hi havia explicacions al comunicat i la gent ens demana 
perquè ha succeït això. 
 
El senyor batle exposa que està bé que ens ho hagueu demanat perquè així ho 
hem pogut explicar i molta gent pel carrer també mos ho demana i a cada un 
ho has d’explicar, i gràcies a la teva pregunta ara ho hem explicat en general. I 
la gent demana, com tu mateixa, i perquè no hi ha l’IRONMAN. Idò no hi ha 
IRONMAN perquè l’empresa que és la que comanda ha decidit anar-se’n a 
Calella, o anar-se’n a Salou i en aquest cas pagar per la realització de la prova 
350 mil euros nosaltres no hi podem arribar. Més intervencions? 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que vol fer un suggeriment simplement. 
Durant l’anterior legislatura hi va haver carrers on es van llevar els fils 
d’electricitat que penjaven per les façanes i això i ara ens demanen, gent que 
ha vist que a altres carrers ho han llevat i ho han millorat, també ens han indicat 
que, per exemple el carrer del Verdet està en una situació bastant complicada. 
Ja hi estava, però evidentment no pots arribar per tot. I volíem deixar aquesta 
aportació per a que la tinguin en compte, i no tan sols el carrer del Verdet, sinó 
també fer propostes de cara a millorar la situació dels carrers nostres que 
sobretot, hi guanyen molt quan tenim les façanes arreglades.  
 
El senyor Vallori exposa que el que la senyora Terrasa diu és veritat i en som 
conscients. De fet, un dels dos projectes que avui s’ha aprovat al plenari del 
Consell de Mallorca és per pal·liar en part això que comentes. És un projecte 
per adobar les comportes que estan rompudes del casc i també per passar 
cablejat per baix. Un del projectes que avui ha aprovat el consell del Pla 
d’Obres i Serveis és precisament aquest. Això evidentment no ho arreglarà tot 
però sí per pal·liar en part això que comentes. 
 
La senyora Coloma Terrasa agraeix la resposta. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que vol fer un aclariment. És vera i és 
preocupant. No el carrer del Verdet i el carrer de l’Hostal. N’hi ha algun no 
només de GESA sinó també de TELÉFONOS que pengen. L’altre dia 
vingueren uns ciutadans aquí i ens digueren escolta, aquests cables que 
pengen... el problema és posar-te d’acord amb aqueixa gent perquè per 
exemple amb Telefònica te puc dir que jo he telefonat com a 14 vegades i no hi 
ha manera: “Que hable con el uno, pulse con el dos, hable con el tres,...” i és 
per tornar “locos”. Hi ha empreses que són difícils.. però sí que és vera que 
farem un esforç. I ja que t’han anomenat avui membre del Consell de Mallorca, 
si des del Consell en aquest projectes ens podeu donar una mà també 
benvinguda serà. “Estupendo” si ho podem fer entre tots. O sigui, que s’agraeix 
el suggeriment. 
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La senyora Coloma Terrasa exposa que es podran aprofitar les ajudes, com bé 
deia el senyor Joan Gaspar, per “subsanar” problemes de pavimentació, i per 
tant, aprofitant, també es podria fer, però som conscients de que és molt 
complicat. Contactar amb telefònica és difícil. Vam tenir la sort la legislatura 
passada de poder arreglar un parell de carrers, però clar, no tots, no arribes a 
tots. Per tant, estaria bé tenir un pla específic per aquestes coses perquè al 
moment en el qual tinguem l’ocassió poder definir quin són els carrers 
prioritaris. Simplement això.  
 
La senyora Bàrbara Rebassa exposa que volia comentar que amb Telefònica 
es va tenir una reunió ja i les sensacions van ser que poc a poc ens posaríem 
d’acord. Això després de cridar, com ha dit el batle, moltíssimes vegades, però 
sí que tinguérem una reunió fa un parell de mesos i vàrem quedar que això 
continuaria.  
 
El senyor batle demana si hi ha més precs i preguntes i donam el ple per 
acabat i ara passarem a fer una Junta General d’EMSA si no hi ha preguntes 
del públic de l’ordre del dia. 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, 
essent les 20:40 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a 
secretari, don fe. 
 
Vist i plau 
El batle,      El secretari, 
 
 
Antonio Mir Llabrés     Joan Seguí Serra 
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