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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
21 DE DESEMBRE DE 2016 
 
NÚM: 16 
DATA: 21/12/2016 
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA  
COMENÇA: 12:05 h. 
ACABA: 12:45 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 Acctal:   Miguel Alejandro Dot Ramis 
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A Alcúdia, el dia 21 de desembre de dos mil setze quan són les 12:05 hores, es 
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt 
anotats, a fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, 
sota la presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora 
Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari Acctal Sr. Miguel Alejandro Dot 
Ramis, 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 11/2016. 
3. Examen i aprovació proposta d’Encomanda de gestió a EMSA, S.A. 

amb caràcter provisional, per a la prestació de determinats 
serveis; i pròrroga excepcional d’encomandes per a la prestació 
dels serveis de conservació i entreteniment de l’enllumenat públic, 
i manteniment de Parcs i Jardins els nuclis urbans del Municipi 
d’Alcúdia (zones A, B i C del terme Municipal d’Alcúdia). 

4. Examen i aprovació proposta Pressupost General 2017. 
5. Examen i aprovació Moció que presenta el grup Socialista sobre 

reinversió del Superavit. 
6. Propostes i Mocions d’urgència. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Examen i aprovació acta sessió anterior. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle 
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a 
l’esborrany de l’acta de la sessió  extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 12 
de desembre de 2016.  
 
Passat a votació i no havent-hi formulat cap observació, s’aprova per 
unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta sotmesa a consideració. 
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2. Examen i aprovació proposta d’acord reconeixement extrajudicial de 
crèdit 11/2016. 

 
Abans de llegir la proposta, el Sr. secretari  adverteix que s’ha introduïtt una 
esmena quant a l’import del reconeixement, que passa de 480,37 € a 538,91 €. 
 
Seguidament es dóna compte del dictàmen emès per la Comissió Informativa 
General de 16 de desembre de 2016 que, d’acord amb l’esmena, 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 538,91 euros. 
 
Vist l’informe emès per la interventora de data 16 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 
538,91euros 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 regidora d’Hisenda. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que es duen dues factures; que, el 
dia de la comissió informativa sols en teníem una que era d’una publicació a la 
revista de la World Travel Market de novembre de 2015 i que s’ha afegit una de 
GESA-ENDESA de 58,54 euros que ens va arribar ahir i també és del mes de 
desembre de l’any 2015. El total són 538,91 euros i és necessari que s’aprovi 
per ple per a poder-les tramitar i pagar. 
 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
3. Examen i aprovació proposta d’Encomanda de gestió a EMSA, S.A. 
amb caràcter provisional, per a la prestació de determinats serveis; i 
pròrroga excepcional d’encomandes per a la prestació dels serveis de 
conservació i entreteniment de l’enllumenat públic, i manteniment de 
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Parcs i Jardins els nuclis urbans del Municipi d’Alcúdia (zones A, B i C 
del terme Municipal d’Alcúdia). 
 
Abans de llegir la proposta, el Sr. secretari adverteix que s’ha introduïtt una 
esmena a la part dispositiva, en virtut de la qual s’estableix un preu per hamaca 
i dia de 5,37 € més el corresponent IVA.  
 
Seguidament es dóna compte del dictàmen emès per la Comissió Informativa 
General de 16 de desembre de 2016 que, d’acord amb l’esmena, diu: 
 
Seguidament es dóna compte del dictàmen emès per la Comissió Informativa 
General de 16 de desembre de 2016 que a continuació es transcriu:   
“Atès que, d’acord amb l’article 3 dels seus Estatuts, l’Empresa Municipal de 
Serveis d’Alcúdia, S.A.U., té la condició de mitjà propi i, entre d’altres, 
constitueixen el seu objecte social la gestió de serveis municipals i el 
manteniment i explotació de les platges d’Alcúdia. No obstant això, arran de 
l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, la gestió de serveis públics de 
competència municipal a través d’EMSA només es pot dur a terme quant quedi 
acreditat, mitjançant memòria justificativa elaborada a dit efecte, que resulta 
més sostenible i eficient que la gestió pel propi Ajuntament. D’altra banda, la 
condició de mitjà propi d’EMSA per a la gestió d’aquests serveis exigeix que 
compti amb mitjans personals i materials suficients per a la seva prestació.  
 
Atès que, el contracte de serveis de conservació i entreteniment de l’enllumenat 
públic del terme municipal d’Alcúdia, que EMSA té subscrit amb Alcudia Luz, 
S.L., des de 2 de gener de 2007, exhaurí la seva durada màxima en data 31 de 
desembre de 2014.  
 
Atesa la pròrroga extraordinària acordada entre EMSA i Alcúdia Luz, en data 8 
de juny de 2016, que finalitza el proper 31 de desembre de 2016. 
 
Atès que el contracte de prestació de serveis de manteniment de parcs i jardins 
dels nuclis urbans del municipi d’Alcúdia (ones A, B i C), que foren signats 
respectivament amb les empreses MELCHOR MASCARÓ, S.A. – quant a les 
dues primeres zones- i COEXA –quant a la darrera zona-, en data 11 de juny 
de 2012, per un període de 2 anys amb possibilitat de pròrroga, es troben en 
l’actualitat prorrogats fins a 31 de desembre d’enguany. 
 
Atès que en data 18 de desembre de 2014 s’adoptaren, en sessió ordinària del 
Plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia, els següents acords:  
 
“PRIMER.- Autoritzar a l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A., 
Sociedad unipersonal, perquè prorrogui el vigent contracte de servei de 
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conservació i entreteniment de l’enllumenat públic del terme municipal 
d’Alcúdia, de 2 de gener de 2007, fins a l’adjudicació d’un nou contracte amb 
aquest objecte per l’Ajuntament i, com a termini màxim, fins el proper dia 30 de 
juny de 2015.  
 
SEGON.- Encomanar a l’empresa municipal, amb caràcter provisional, 
excepcional i pel termini màxim d’un any, la gestió dels serveis de conservació i 
entreteniment de l’enllumenat públic; neteja manual i mecànica de platges, 
explotació dels serveis de temporada de les platges; retirada i transport de 
fang, i neteja de xarxa de clavegueram, d’estacions de bombament, d’estació 
depuradora d’aigües residuals i xarxa d’aigües pluvials, del terme municipal 
d’Alcúdia.” 
 
Atesos, així mateix, els acords presos per l’Ajuntament en Ple, en data 22 
d’abril de 2015, del següent tenor literal:  
 
“PRIMER.- Donar-se per assabentat el Ple d’aquest Ajuntament de l’estat en el 
qual es troben els contractes de prestació de serveis de conservació i 
entreteniment de l’enllumenat públic i del servei de manteniment dels parcs i 
jardins dels nuclis urbans d’Alcúdia, zones A, B i C del terme municipal. 
  
SEGON.- Prorrogar amb caràcter provisional i excepcional l’encomana de 
serveis que fou conferida a EMSA en l’anterior sessió de Ple de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, de data 18 de desembre de 2014, en relació al contracte de prestació 
del servei de conservació i entreteniment de l’enllumenat públic del terme 
municipal d’Alcúdia, de 2 de gener de 2007, fins a data de 31 de desembre de 
2015. 
 
TERCER.- Ampliar l’objecte de l’encomana conferida a EMSA en data 18 de 
desembre de 2014, al servei de manteniment de parcs i jardins dels nuclis 
urbans del municipi d’Alcúdia (zones A, B i C), per tal que pugui prorrogar el 
contracte vigent fins a data de 31 de desembre de 2015.  
 
QUART.- Corregir l’errada material del punt segon de l’acord Plenari e data 18 
de desembre de 2014, allà on diu “...explotació dels serveis de temporada de 
les platges, ...., “ha de dir”... gestió material i cobrament als usuaris dels serveis 
de temporada de les hamaques i para-sols de les platges...”. 
 
Atesos, en el mateix sentit, els acords presos per l’Ajuntament en Ple, en data 
14 de desembre de 2015, del següent tenor literal:  
 
“PRIMER.- Prorrogar amb caràcter provisional i excepcional l’encomana de 
serveis conferida a EMSA en l’anterior sessió de Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia 
de 22 d’abril de 2015, en relació al contracte de prestació de servei de 
conservació i entreteniment de l’enllumenat públic del terme municipal 
d’Alcúdia, de 2 de gener de 2007, fins a 30 de juny de 2016.  
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SEGON.- Prorrogar, així mateix, amb caràcter provisional i excepcional 
l’encomana conferida a EMSA, mitjançant acord de Ple de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, en data 22 d’abril de 2015, en relació al servei de manteniment de 
parcs i jardins dels nuclis urbans del municipi d’Alcúdia (Zones A, B i C), per tal 
que pugui exhaurir el termini màxim de la pròrroga inicialment prevista en el 
contracte vigent, és a dir, fins a 10 de juny de 2016.  
 
TERCER.- Encomanar a l’empresa municipal, amb caràcter provisional, 
excepcional i pel termini màxim d’un any, la gestió dels serveis de neteja 
manual i mecànica de platges; gestió material i cobrament als usuaris dels 
serveis de temporada de les hamaques i para-sols de les platges; retirada i 
transport de fangs; neteja de clavegueram, d’estacions de bombament, 
d’estació d’aigües residuals i xarxa d’aigües de pluvials; i la vigilància i 
seguiment dels contractes de neteja i recollida de residus sòlids; tots ells 
abastant el terme municipal d’Alcúdia.  
 
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa municipal.” 
 
Atès el posterior acord de ple de l’Ajuntament de 6 de juny de 2016, pel qual es 
prorrogaren les encomanes conferides a EMSA de forma extraordinària i 
provisional, per poder estendre les prestacions dels contractes de conservació i 
manteniment de l’enllumenat públic del terme municipal d’Alcúdia i del servei de 
manteniment de parcs i jardins dels nuclis urbans del municipi d’Alcúdia, fins a 
data 31 de desembre de 2016. 
 
En consideració a l’informe emès pel Secretari d’aquest Ajuntament 16 de 
desembre de 2016, conformat per Intervenció, quant a la possibilitat de 
prorrogar els contractes de servei de conservació i entreteniment de 
l’enllumenat públic, i de serveis de manteniment de jardins del municipi 
d’Alcúdia i d’altres serveis que venia prestant materialment EMSA; així como 
d’estendre l’objecte de l’encomana de gestió. 
 
Tot i que s’ha reflectit en l’expedient que la pròrroga en la prestació del servei 
de conservació i entreteniment de l’enllumenat públic pot suposar un 
incompliment dels principis que regeixen en matèria de contractació del sector 
públic, i fent una valoració circumstanciada dels elements que concorren, en el 
present supòsit preval el principi de continuïtat en la prestació del servei públic 
en termes de seguretat i qualitat adequades. En aquest sentit, l’article 35.3 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refús de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que si la declaració 
administrativa de nul·litat d'un contracte produeix un greu trastorn al servei 
públic, pot disposar en el mateix acord la continuació dels efectes d'aquell i 
sota les mateixes clàusules, fins que s'adoptin les mesures urgents per evitar el 
perjudici. 
 

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 

 
 

 7 

Així, d’acord amb l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’enllumenat públic i el clavegueram són serveis públics 
d’obligada prestació per a aquest Ajuntament, prestació dels quals, en 
condicions adequades de seguretat i continuïtat, ha de garantir aquesta 
Corporació. 
 
Conseqüentment, i vist l’anterior, aquesta Batlia PROPOSA elevar al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Prorrogar amb caràcter provisional i excepcional l’encomana de 
serveis conferida a EMSA en l’anterior sessió de Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia 
de 22 d’abril de 2015, en relació al contracte de prestació de servei de 
conservació i entreteniment de l’enllumenat públic del terme municipal 
d’Alcúdia, de 2 de gener de 2007, fins a 30 de juny de 2017.  
 
SEGON.- Prorrogar, així mateix, amb caràcter provisional i excepcional 
l’encomana conferida a EMSA, mitjançant acord de Ple de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, en data 22 d’abril de 2015, en relació al servei de manteniment de 
parcs i jardins dels nuclis urbans del municipi d’Alcúdia (Zones A, B i C), per tal 
que pugui exhaurir el termini màxim de la pròrroga inicialment prevista en el 
contracte vigent, és a dir, fins a 31 de desembre de 2017.  
 
TERCER.- Encomanar a l’empresa municipal, amb caràcter provisional, 
excepcional i fins a 31 de desembre de 2017: la gestió de neteja manual i 
mecànica de platges; gestió provisional per a l’exercici 2017 de la recaptació de 
les hamaques i caixes fortes, essent els ingressos d’EMSA i servint els 
mateixos per a cobrir el dèficit anual que té l’empresa i establint-se un preu per 
hamaca i dia de 5,37 € més el corresponent IVA; retirada i transports de fangs 
procedents de la depuradora, neteja de clavegueram, d’estacions de 
bombament, d’estació d’aigües residuals i xarxa d’aigües de pluvials; prestació 
de la gestió de la EDAR d’Alcúdia; vigilància i seguiment dels contractes de 
neteja i recollida de residus sòlids, tots ells abastant el terme municipal 
d’Alcúdia; manteniment i reparació d’edificis i àrees municipals, centres 
escolars, mobiliari urbà, voravies, i supressió barreres arquitectòniques; i el 
manteniment de canals, torrents i camins rurals.  
 
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa municipal.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula al regidor delegat de Manteniment. 
 
El senyor Domingo Bonnin exposa que, com ha avançat el secretari i es va 
explicar a la comissió informativa, es tracta de prorrogar les encomanes de 
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serveis que té a l’actualitat l’Empresa Municipal de Serveis amb la novetat de 
què també se li encomana la gestió dels ingressos que provenen directament 
de la platja, que abans anaven a l’Ajuntament i després es retornaven a 
l’empresa, mentre que ara es farà directament des de l’empresa municipal i així 
quedarà reflectit al pressupost amb baixa de la quantitat que aporta 
l’Ajuntament a EMSA; es rebaixarà en aquesta quantitat i també es fixa el preu 
de l’hamaca i l’hamaca més caixa forta per dia. Aquesta és la novetat més 
important respecte el que es venia fent fins ara. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta abans descrita, amb els acords que hi 
són proposats. 
 
4. Examen i aprovació proposta Pressupost General 2017. 
 
Es dóna compte del dictàmen emès per la Comissió Informativa General de 16 
de desembre de 2016 que a continuació es transcriu: 
 
“Vist el projecte de Pressupost General per a l’exercici 2017 que està integrat 
pel Pressupost Propi, els dels Organismes Autònoms d'Esports, Música i 
"Alcúdia Ràdio", i dels Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia i Consorci de 
Promoció Exterior d’Alcúdia, i l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de 
l'Empresa Municipal EMSA S.A.. 

 
Vists els informes emesos per la interventora i que figuren en l’expedient. 
 
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos als 
articles 165 i 166 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  
per la legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els 
pressupostos dels organismes i de l’empresa que l’integren, conformement als 
seus estatuts. 
 
Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat 
amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els 
articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 
de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tot això es proposa l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar com a límit de despesa no financera de l’ajuntament d’Alcúdia 
per l’exercici 2017, la quantitat de 32.590.927,11 euros , d’acord amb el que 
disposa l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostensibilitat financera. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment el pressupost de l’Ajuntament d’Alcúdia, per a 
l’exercici 2017, que està format pel Pressupost propi de la Corporació, amb un 
import a l’estat d’ingressos de 32.936.649,77 Euros i 29.295.640,11 a l’estat de 
despeses, el de l’Organisme Autònom d'Esports, amb un import de 884.214,00  
Euros, pel pressupost de l’Organisme Autònom de Música amb un import de 
343.391,00 Euros i  l’Organisme Autònom Alcúdia Ràdio, amb un import de 
160.010,00 Euros i l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa 
Municipal EMSA S.A., que importa la quantitat de  5.304.307,00 Euros, pel 
pressupost de Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia amb un import de 
255.337,00 Euros, pel pressupost de Consorci de Promoció Exterior d’Alcúdia, 
amb un import de 71.740,00 Euros. 
 
Tercer.-  Aprovar la plantilla de personal formada per tots els llocs de feina del 
personal funcionari i laboral  de l’Ajuntament, i del Consorci de la Ciutat 
Romana de Pol·lèntia que s’adjunta al present acord. 
 
Quart.-  Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General. 
 
Cinquè.-  Que l’esmentat pressupost sigui exposat al públic per un termini de 
quinze dies hàbils previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el 
Tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, a efectes de reclamacions, en 
compliment al que disposa l’article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 20.1 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Sisè.- El pressupost General se considerarà definitivament aprovat si durant 
l’esmentat termini no es presenten reclamacions, i entrarà en vigor en l’exercici 
corresponent, una vegada publicat el resum per capítols de cada un dels 
pressuposts que l’integren en el BOIB. 
 
Setè.- Que es remeti, simultàniament a la publicació del pressupost al BOIB, a 
l’Administració de l’Estat, a l’Administració Autonòmica i al Consell Insular de 
Mallorca, als efectes procedents.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle dona la paraula a la segona tinent de batle i regidora d’Hisenda. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que es du a aprovació un pressupost 
molt limitat per la política duta a terme la legislatura anterior i a la repercussió de la 
llei de la despesa. Aquesta repercussió mostra tots els efectes damunt la 
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diferència entre el nivell de despesa permès, que és de 32.590.927 euros, i el 
pressupost d’ingressos que és de 37.410.566 euros. Això suposa que la diferència 
entre el pressupost de despesa i d’ingressos és de 4.819.639 euros. A l’exercici 
2017 hem aconseguit reduir aquest superàvit en 1.065.975 euros gràcies a l’elevat 
percentatge d’execució del pressupost de despesa i inversió. El present exercici 
pressupostari suposa una continuació de la política financera duta a terme a la 
present legislatura: contenció de despesa, manteniment i ampliació dels serveis 
municipals i gran esforç inversor a través de les inversions sostenibles. La 
realització d’inversions per la millora, realització i posta en servei d’infraestructures 
ha estat una realitat els dos darrers anys, assolint unes xifres que superen els 3,2 
milions d’euros el 2015 i 4,5 milions d’euros el 2016, i així segueix a l’any 2017. En 
aquest exercici s’acabarà la construcció de la nova depuradora i l’ampliació, 
modernització i eliminació de barreres arquitectòniques de la Sala amb la 
construcció de la casa de la plaça de Ses Verdures i la implantació de 
l’administració electrònica. A més, de l’enllumenat del passeig Voramar, el canvi 
del tram de clavegueram de la carretera d’Artà, la reparació de l’empedrat dels 
carrers i comportes del casc antic i l’adquisició d’un vehicle i una moto elèctriques. 
A més de molts altres projectes a través de les inversions sostenibles. Ara faré un 
resum per capítols, ja que el pressupost és molt extens, i després contestaré les 
preguntes concretes que tingueu. Començarem pels ingressos. Per l’any 2017 
s’han congelat tots els imposts i els preus públics. Es mantén la recaptació per IBI, 
Vehicles i Plusvàlues, i augmenta un 18% els Imposts de Béns Immobles 
Especials per la incorporació de l’Estació Marítima de l’Autoritat Portuària. En 
quant a les taxes en general es mantenen les previsions de l’any 2016, excepte 
els ingressos per taxes de llicències urbanístiques que passen de 150 mil a 250 
mil euros per l’augment de sol·licituds de llicència d’obra. I el servei d’hamaques, 
que a partir de l’any 2017 serà l’empresa municipal qui s’encarregarà de la 
recaptació. També augmenta la participació en els tributs de l’Estat en un 6 per 
cent, a més de les subvencions per la contractació de joves qualificats i ADL. 
També contemplam dues subvencions més del Consell de Mallorca en matèria de 
Benestar Social i la subvenció del Govern Balear per l’obra de la Depuradora i per 
la seva direcció d’obra. En quant als ingressos patrimonials es mantenen els 
nivells de 2016 excepte l’explotació del mini tren que per l’increment de 
freqüències hem passat de recaptar 8 mil a 85 mil euros anuals. No es preveu la 
concertació de cap préstec. En el capítol de despeses les variacions de personal 
són les següents: augmenta un 1% les retribucions al personal de l’Ajuntament; es 
pressuposten les 8 places de joves qualificats a més de l’ADL, tots ells finançats 
amb subvencions. A l’Àrea de Benestar Social el seu pressupost de personal es 
veu incrementat en 64.582 euros, un 17 per cent més que l’any 2016, amb la 
incorporació d’un educador social, un advocat, i més pressupost per les 
substitucions de vacances i baixes de treballadores familiars i socials per tal de 
mantenir i millorar tots els serveis introduïts dins enguany, que ha estat una 
treballadora social més per atenció als ciutadans a les oficines i així poder 
escurçar la llista d’espera per ser atesos de tres mesos a tres setmanes. També la 
incorporació de treballadores familiars per una atenció domiciliària de les 8 del 
matí a les 10 del vespre -actualment aquest servei no té llista d’espera-. També 
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augmenten un 10 per cent les ajudes a persones necessitades i menors en risc, ja 
que enguany s’han tramitat més de 2 mil intervencions socials, de les quals més 
de dos-cents s’han tramitat com a ajudes econòmiques d’urgència social a famílies 
necessitades i a famílies amb menors en risc. També vull remarcar que s’ha donat 
cobertura a totes les sol·licituds de famílies amb menors amb discapacitat, més de 
vint durant l’any. Cal destacar, també, la posta en marxa del pla d’igualtat. Les 
àrees d’Educació, Cultura, Festes, Fires i Mercats i Comerç mantenen tots els 
serveis prestats fins ara i el nivell de pressupost de l’any 2016. A l’Àrea de Gestió 
Urbanística es pressuposta la incorporació d’un administratiu a més a més de la 
redacció del Projecte de Dotació de Serveis de Manresa. El Departament 
d’Informàtica el pressupost augmenta un 14 per cent per l’adaptació de 
l’Ajuntament a la Llei de Transparència i per la implantació de l’Administració 
Electrònica. A l’Àrea de Manteniment augmenta el seu pressupost per la 
incorporació d’un enginyer agrònom i pel tractament de residus que es preveu un 
10 per cent més alta que enguany per major volum de residus recollits. 
Participació Ciutadana augmenta en un administratiu però el seu pressupost 
disminueix per l’extinció de l’aportació a la Fundació Torrens i del contracte de 
lloguer de l’antiga seu del moll. Les Àrees de Policia i Patrimoni mantenen els 
nivells de pressupost de l’any 2016. L’Àrea de Sanitat augmenta fins a 372 mil 
euros per l’augment de subministraments de centre de dia i per el condicionament 
de nínxols municipals i equipament ortopèdic. A Turisme disminueix el seu 
pressupost per la disminució del cànon de Costes i del cost de l’IRONMAN Full, i 
en canvi es potencia la creació del producte Alcúdia Accessible, s’inicia la 
execució del Pla Municipal de Turisme i la celebració a inicis de novembre de la 
Long Course Weekend. A més, augmenta la inversió en guies, grups de promoció 
i publicacions de Turisme. Pràcticament es mantenen les aportacions al Patronat 
d’Esports, al de Música i Ràdio. També a la Fundació de la Biblioteca de Can 
Torró i Consorci de Promoció Exterior i Consorci de la Ciutat Romana de 
Pol·lèntia. L’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia manté en línies generals el 
mateix pressupost que l’any 2016 i, a més, per a l’any 2017 l’Ajuntament li ha 
encomanat la recaptació pel servei d’hamaques a platges, i per tant l’aportació de 
l’Ajuntament disminueix en la mateixa mesura que augmenten aquests ingressos 
per EMSA. També augmenta el pressupost de Medi Ambient pel tractament de 
plagues com processionària, moscardí i fitosanitari de palmeres, i també pel 
manteniment de l’arbrat municipal. Si teniu alguna pregunta o voleu fer alguna 
intervenció. 
 
El senyor batle demana als regidors si volen fer alguna pregunta o intervenció. 
 
La senyora Coloma Terrasa avança l’abstenció del seu grup i explica que veien i 
tenien l’esperança de què enguany hi pogués haver una reducció en les 
contribucions i veuen que no ha estat així. Per altra banda també remarcan el 
continuisme del pressupost. Veuen que hi ha dues inversions, la casa de la 
placeta de Ses Verdures que l’any passat ja estava pressupostat i que suposen 
que enguany es podrà ja executar en principi. Després veuen l’aportació a la 
Depuradora que també és un pressupost que venia també de l’any passat i que es 
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prorroga dins aquest exercici. Per altra banda, la Sra. Terasa retreu al Sr. batle 
que al grup popular li hagués agradat poder fer aportacions i que pels regidors que 
repeteixen legislatura es sabut que durant molts d’anys abans de dur els 
pressuposts a la Comissió Informativa s’ha presentat un esborrany per tal que 
l’oposició pugui fer les seves aportacions. Assenyala que ho ha vist sempre, 
durant els primers dotze anys que va ser aquí; i que quan ha estat batlessa també 
ha donat participació a l’oposició i han trobat a faltar aquest esperit, de dir, tal 
vegada quatre ulls veuen més que dos. Conclou que al seu grup li hagués agradat 
fer les seves aportacions i que els donaren els pressuposts ja fets i tancats i per 
tant, es troba a faltar això. Reitera l’abstenció del grup. 
 
Pren la paraula la Sra. Joana Maria i primerament, respecte de la reducció de l’IBI, 
exposa que el seu grup també vol rebaixar aquests imposts, però el que la Sra. 
Terrasa sap és que la llei de la despesa marca molt la reducció. Per tant, nosaltres 
tindríem molts menys diners pel pressupost de l’any que ve. No ho descartam 
poder-ho fer dins aquesta legislatura però sí que des d’aquí demanam poder 
emprar aquest superàvit que tenim amb pressupost propi, no amb inversions 
sostenibles i poder decidir què fem i què no fem amb el superàvit. Si això segons 
com es diu s’està estudiant i durant l’any 2017 es pot flexibilitzar aquesta regla de 
la despesa dins l’exercici 2018 intentarem fer tot el possible, perquè també és una 
proposta que nosaltres vàrem dur a les eleccions i la volem complir. Després 
continuisme, continuisme sí, jo ho he posat a la presentació, ho he dit aquí. Crec 
que la línia que duem està presentant bons resultats, que s’estan fent moltes 
millores al municipi, i que això és un pressupost d’inici. Vull dir, quan vostè ha dit 
que d’inversions només du la placa de ses Verdures, l’any passat no hi era, hi és 
enguany, l’any passat no hi va ser en cap moment, ni al pressupost ni per 
inversions sostenibles, enguany sí la duem al pressupost. Després, el mes de 
març-abril quan fem la liquidació de l’any 2016 inclourem les inversions 
sostenibles. Aquí és vera que sols hi ha la de la Depuradora i la de la casa de sa 
placeta de Ses Verdures, però totes les que jo he anomenat vindran amb 
subvenció. Ja les he anomenades avui perquè està publicat al BOIB la concessió 
de la subvenció per totes aquestes inversions que he dit. La Depuradora segueix 
enguany la seva construcció i es preveu que estigui acabada dins l’any 2017. I 
l’esborrany sí és vera que ho haguéssim pogut aportar i ara el batle et contestarà 
a això. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que respecte a la part tècnica na Joana ho ha 
explicat la mar de bé en el sentit de què es pot invertir el que es pot invertir. És 
voluntat de tots, tant del govern com de l’oposició mirar de baixar més els imposts 
però la llei de la despesa, crec que tots coincidim, o la majoria de gent coincidim 
en què és absurda i no té sentit que un municipi que té més de 50 milions al banc 
tingui un ministre, que precisament no és del color d’aquest batle, que mantingui 
els doblers allà dins i que no ens deixi gastar dins el poble els doblers del poble. 
Per tant, nosaltres anam fermats en aquest aspecte, com també hi anàveu voltros 
quan governàveu voltros, i lògicament això ferma molt. Es diu, es comenta, es 
preveu, es negocia que aquesta regla de la despesa almenys la modificaran en 
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part. Si aquesta regla de la despesa el govern central la modifica evidentment 
podrem fer més coses del que està previst ara. En qualsevol cas no cal confondre 
el que són inversions pagades amb doblers de l’Ajuntament normals del 
pressupost, amb les inversions sostenibles que arribaran al seu moment. En quant 
a que es podien fer aportacions, evidentment jo et tinc que donar la raó en el sentit 
que... i no només la raó, sinó he de demanar disculpes primerament també, 
perquè quan una persona s’equivoca s’ha de saber disculpar. “Ojalá” haguéssim 
pogut tenir més temps per passar-vos s’esborrany, intentaré que això no torni a 
passar, perquè crec que és vera que veuen més quatre que dos i a jo sempre 
m’agrada escoltar la gent. Per tant, a més de demanar disculpes crec que això no 
tornarà a passar, però en qualsevol cas si trobau que en aquest acte heu de fer 
qualsevol aportació també hi som a temps. Venc a dir, tampoc vos l’hem donat 
avui al pressupost. Però així i tot, vull entendre que efectivament, voluntat bona hi 
és, i que per tant intentarem que el pròxim pic no torni a passar, amb la “premura” 
aquesta de temps que a lo millor en quatre dies a vegades un no te temps 
d’estudiar-se tot el panorama del pressupost que és gros. En qualsevol cas si 
teniu cap suggeriment a fer la podem recollir, no hi ha cap problema amb això.  
 
La senyora Coloma Terrasa accepta les disculpes i espera que l’any que ve el seu 
grup pugui fer les nostres aportacions i recorda que la regla de la despesa ens ha 
marcat a tots. Evidentment, avui continuam amb aquesta norma. A l’any 2013 
vàrem fer unes gestions des de l’Ajuntament amb l’acord de tots els grups 
municipals, perquè avui, per exemple, es torna a reiterar, venc a dir, avui hi ha una 
moció del Partit Socialista que torna a demanar el mateix que varen demanar fa 
dos anys. A l’any 2013 es va obrir una petita finestra on una part d’aquest 
superàvit s’ha pogut invertir i que s’invertirà, esperam, dins aquest període. Per 
tant, dir que això ens ha marcat a tots i la veritat és que les coses són com són i 
les entenem, i dir que, bono, només una petita cosa una referència que veiem que 
hi ha una falta de coherència en segons quins aspectes per part de segons quins 
regidors que veiem que ens va criticar moltíssim que pujàvem l’IPC al sou dels 
regidors i que veiem que això es mantén. Va pel senyor Malondra, veiem que ell 
no... això continua, el que ens criticava veiem que ho segueixen aportant. Per tant 
veiem que es puja l’IPC, el que va criticar durant quatre anys ara supòs que ho 
accepta i “no pasa nada”. Per tant, simplement fer aquest apunt i dir-li que ens 
abstindrem als pressuposts. 
 
El senyor batle, per al·lusions, dona la paraula al senyor Malondra. 
 
El senyor Pere Malondra manifesta que li agradaria fer un petit apunt als 
pressuposts, bé evidentment el pressupost l’hem confeccionat l’equip de govern i 
supòs que l’aprovarem però el presentam l’equip de govern. Jo crec que estaria bé 
ressaltar que fem un gran esforç en Benestar Social, és un gran esforç que fem i 
les inversions en cap cas les que hem fetes, nosaltres enguany tenint en compte 
que teníem la mateixa regla de la despesa ha estat una diferència bastant grossa 
amb els quatre anys que va governar el Partit Popular la passada legislatura 
respecte als menys de dos anys que duem nosaltres governant i, repetesc, amb la 
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mateixa regla de la despesa. Repetir que fem un esforç molt important en 
Benestar Social, i jo crec que això s’ha de dir i s’ha de ressaltar, perquè ara mateix 
és el més important, fer un esforç en Benestar Social i parar esment a la gent que 
ho està passant pitjor. Hem de recordar també que amb una proposta que va fer el 
Partit Socialista el darrer any ha baixat dos anys consecutius l’IBI. Noltros, i a més 
també tot l’equip de govern, hem parlat que una vegada que es suavitzin o 
s’elimini la llei de la despesa automàticament farem una altra baixada d’IBI. I pel 
que tu dius de l’IPC jo crec recordar, de fet és així, jo vaig criticar que congelassin 
l’IPC al personal i en canvi als regidors se’l pujassin l’IPC. Això és el que jo deia 
que no era coherent, com vàrem fer noltros quan estàrem governant. Quan va 
estar congelat el sou dels funcionaris i laborals noltros als regidors, torn dir, no 
salvava la vida a ningú, però per coherència noltros als regidors mos el 
congelàvem també. Ara pugen l’IPC dels funcionaris i els laborals i noltros també. 
Això és el que nosaltres criticàrem en aquell moment i jo ho seguiria criticant ara 
mateix. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que a l’any 2017 encara no és segur que es 
pugi l’IPC als funcionaris. Per tant, estam en la mateixa situació. I també dir-li per 
al·lusions, que amb la mateixa regla de la despesa, la mateixa, la mateixa llei que 
hi havia, i que hi ha ara, i que per tant no hi ha res que hagi canviat. I amb la 
mateixa regla de la despesa es van baixar els imposts dos anys consecutius. 
Simplement contestar al senyor Malondra. 
 
El senyor Pere Malondra diu que evidentment si es congelen els sous als 
funcionaris i laborals nosaltres ens els congelarem també, d’això que no hi càpiga 
cap dubte. I l’única diferència que hi ha pel tema de la regla de la despesa són les 
inversions que fèieu la passada legislatura voltros i les inversions que fem noltros 
amb la mateixa regla aquests anys que duem governant. 
 
La senyora Coloma terrasa manifesta que ho veurem al 2017. Moltes gràcies 
batle. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que ell només per acabar el tema sí que faria 
una petició al Partit Popular i és que si un dia tenim possibilitats o podem anar 
junts de la mà, també al govern central, per demanar-li que modifiqui aquesta 
regla de la despesa, a través de les possibilitats que tingueu, ja sabem tots que 
tothom té possibilitats a vegades limitades, però sí que ens agradaria que ens 
ajuntàssim tots, perquè això és una regla no només pels ajuntaments d’Alcúdia o 
d’un altre lloc, que sigui del color que sigui, sinó que és una qüestió de política 
municipal. Inclús jo crec que hi ha municipis que governa el Partit Popular i també 
tenen el mateix problema que tenim noltros, perquè és un problema general 
municipal. Jo ho demanaria també, i crec que puc comptar amb el PP. 
 
La senyora Coloma Terrasa contesta que totalment i per coherència. Ho vàrem fer 
abans durant la nostra legislatura i ho continuam fent sempre, reivindicant que els 
doblers són del poble, que no es guarden dins un calaix, sinó que s’han de poder 
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reinvertir, perquè són doblers del poble. Jo sempre ho he dit, són doblers del poble 
i en qualque moment tornaran al poble. En algun moment això s’arreglarà. A l’any 
2013 es va poder començar a obrir, esperem que hi hagi nous avanços i que 
aquests doblers no es guarden per capritxo, sinó que hi ha una llei que a 
conseqüència de... no entrarem en crisis i comèdies... vull dir, ha arribat a aquest 
extrem. Després de fer un gran esforç per sanejar aquest Ajuntament ara 
l’Ajuntament nostro és un Ajuntament ric però no té la possibilitat de gastar tot allò 
que voldria gastar i tornar a reinvertir al municipi d’Alcúdia. I això és un esforç que 
hem fet a aquest legislatura i a l’anterior. 
 
El senyor batle manifesta que esper que ho facem junts i que recolzeu les 
propostes en aquest aspecte. Alguna intervenció més? Passam a votar? 
 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria (12 vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Guanyem 
Alcúdia) i 5 Abstencions (4 PP + 1 Unió per Alcúdia)),acorden aprovar la 
proposta abans descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 
5. Examen i aprovació Moció que presenta el grup Socialista sobre 
reinversió del Superavit. 
Es dóna compte del dictàmen emès per la Comissió Informativa General de 16 
de desembre de 2016 que a continuació es transcriu: 
 
“Es Grup Municipal Socialista presenta Moció de data 12 de desembre de 
2016, la qual diu: 
“D'acord amb el previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Alcúdia desitja 
sotmetre a la consideració del Ple la següent moció: 
La Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)  recull 
les tres regles fiscals d'obligat compliment: estabilitat pressupostària, deute públic i 
regla de despesa.  
L'article 11.4 de la LOPESF assenyala que “les Corporacions Locals hauran de 
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari”, mentre que el art 32, referit 
a la destinació del superàvit, assenyala que “aquest es destinarà reduir el nivell 
d'endeutament”. 
La llei 9/2013 de deute comercial, va modificar la llei per permetre als Ajuntaments que 
complissin una sèrie de requisits, destinar el superàvit a inversions financerament 
sostenibles, una definició  d'inversions que va recollir el Decret-Llei 2/2014, de 21 de 
Febrer en la seva Disposició Adicional 16. Aquestes excepcions en cap cas van donar 
satisfacció a les demandes municipals ja que les condicions per poder acollir-se a la 
mesura eren importants: haver  registrat superàvit pressupostari i romanent de 
tresoreria, que haguessin pagat abans els deutes pendents amb proveïdors per 
complir amb la llei de morositat i destinar el sobrant a amortitzar deute. 
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Al llarg d'aquests anys aquesta situació ha portat amb si una paradoxa: els 
ajuntaments són l'única administració en superàvit, estan sanejats i compleixen els 
seus objectius però no poden invertir aquest estalvi. 
En aquests moments l'administració local s'han convertit en l'administració més 
complidora amb els objectius marcats: el deute local ja ha arribat aquest any als 
objectius del 3% fixats per 2020, amb quatre anys d'avançament; el superàvit de les 
Entitats Locals, aporta al còmput total d'Espanya mig punt del PIB i també compleix 
amb el sostre de despesa i paga en termini als seus proveïdors. 
Per això, és ineludible que el Govern atengui les demandes del conjunt dels 
ajuntaments, i tal com ha plantejat la FEMP en la reunió de la Comissió Nacional 
d'Administració Local (CNAL) del passat dia 30, els permeti utilitzar el superàvit, que 
aquest any ronda els 4500 milions d'euros.  
Ha arribat l'hora que el Govern escolti, i sigui sensible a les reivindicacions dels 
Ajuntaments, les demandes dels quals són justes, raonables i necessàries per seguir 
posant els interessos dels veïns per davant de qualsevol un altre, i continuar duent a 
terme inversions, desenvolupament i l'enfortiment de l'Estat de Benestar 
Els governs locals són l'administració més propera als ciutadans, i més en aquests 
moments de crisis, el Govern no ha de posar traves a la seva labor en la prestació de 
serveis públics de qualitat. 
Per     tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’Alcúdia presenta per a la 
seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ instant al Govern 
d'Espanya  a: 
 

1. Permetre que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit el 2017, sense 
necessitat de generar nous ingressos pel mateix import, a través d'una 
autorització legal per a aquesta reinversió que sorgeixi de la pròrroga 
pressupostària dels PGE. 

2. Donar-ne trasllat al Ministeri d’Hisenda i als Grups Parlamentaris del Congrés 
dels Diputats,””. 

INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle dona la paraula al primer tinent de batle senyor Pere Malondra. 
 
El senyor Pere Malondra exposa que tal com ha llegit la proposta el secretari, i 
al punt passat s’ha donat la coincidència de que n’hem parlat també i 
simplement el que demanam nosaltres és que per aquest any 2017 i que no 
s’ajorni més, s’elimini, es suavitzi o s’arregli d’alguna manera la regla de la 
despesa que és a la qual fem referència en aquesta moció i que ens permeti 
gastar els quasi cinc milions d’euros que hi ha de diferència del pressuposts 
d’ingressos al pressupost de despeses. I que no només siguin en inversions 
sostenibles que tenen unes condicions bastant estrictes i complicades, moltes 
vagades impossibles de complir, el procediment es fa molt més llarg, s’ha 
d’acabar una obra dins el mateix any perquè si no, no pots restar aquest 
pressupost fins l’any següent, allarga moltíssim més la licitació de qualsevol 
obra i entre altres coses, perquè no té sentit que no els puguem gastar, perquè 
són ingressos del mateix Ajuntament i que no es puguin gastar de la mateixa 
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manera d’acord amb les necessitats que tinguin els ciutadans d’Alcúdia. El que 
fem és això, demanar a l’Estat que dins el pressupost de l’any 2017 ens deixi 
gastar ja aquests quasi cinc milions d’euros de superàvit. Això és tot el que 
explica la moció. 
 
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 Moció abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 
 
8. Propostes i Mocions d’urgència 
No sen presenten. 
 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, 
essent les 12:45 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a 
secretari, don fe. 
 
Vist i plau 
El batle,      El secretari Acctal, 
 
 
Antonio Mir Llabrés     Miguel Alejandro Dot Ramis 
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