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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 6 DE 
JUNY DE 2016 
 
NÚM: 7 
DATA: 06/06/2016 
CARÀCTER: ordinària  
COMENÇA: 20:00 h. 
ACABA: 20:40 h.    
Lloc: Sala de sessions 
 
 
 
Assistents: 
 
 
Batle:      Antoni Mir Llabrés 
 
 
Tinents de Batle :   Pere J. Malondra Sánchez 

Joana Mª Bennasar Serra 
     Bàrbara Rebassa Bisbal 
     Joaquin Cantalapiedra Aloy 
     Joan Gaspar Vallori Guayta 
      
Regidors:    Catalina Àngels Juan Pericàs 

Domingo Bonnin Daniel 
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 6 de juny de dos mil setze quan són les 20:05 hores, es 
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt 
anotats, a fi de dur a terme una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la 
presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora Sra. 
Caterina Crespí Serra i pel secretari Sr. Joan 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.  
 
I. ORDRE DEL DIA: 
 
1. Examen i aprovació actes sessions anteriors. 
2. Examen i aprovació proposta de pròrroga d’encomanes 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). 
3. Examen i aprovació proposta reconeixement Extrajudicial de crèdit 
5/2016. 
4. Examen i aprovació proposta modificació Pressupostària 15/2015 per 
crèdit extraordinari. 
5. Examen i aprovació proposta de les bases reguladores de subvencions 
de programens de suport a l’ensenyament obligatori duts a terme en els 
centres escolars d’Alcúdia 2016. 
6. Examen i aprovació proposta de les Bases reguladores de les 
subvencions per al foment del Teatre Escolar adreçades als centres 
escolars d’Alcúdia i a les Associacions de pares i mares per a l’exercici 
2016. 
7. Examen i aprovació proposta modificació ordenanza Municipal 
reguladora del Comerç ambulant en el Municipi d’Alcúdia. 
8. Examen i aprovació proposta de nomenament de nou membre del 
Patronat de la Fundació de la Biblioteca d’Alcúdia. 
9. Examen i aprovació proposta d’acord de nomenament de Plaça en 
considideració a la proclamació del Sr. Pedro Adrover Baixeras com a fill 
predilecte de la Ciutat d’Alcúdia. 
10. 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 actes sessions anteriors. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle 
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demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a les 
actes de dia 2 de maig de 2016 i dia 30 de maig de 2016. 
 
No havent-hi observacions, se sotmet a votació les actes de les sessions 
anteriors i s’aproven per unanimitat. 
 
2. Examen i aprovació proposta de pròrroga d’encomanes 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). 
 
Es presenta proposta de Batlia de data 23 de maig de 2016, la qual diu: 
 
“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.  
 
Atès la pròrroga extraordinària acordada entre EMSA i Alcúdia Luz, arrel de 
l’acord de Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, de data 14 de desembre de 2015, 
finalitza el proper 30 de juny 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 10 de juny de 2016.  
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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 
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.” 
 
Atès, 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...” 
 
Considerant els acords presos en data 14 de desembre de 2015, en Sessió 
Ordinària del Plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia, que es transcriuen a 
continuació:  
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“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 2016.  
 
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.” 
 
Tot i que s’és coneixedor que la pròrroga en la prestació del servei de 
conservació i entreteniment de l’enllumenat públic, així com la pròrroga del 
servei de manteniment de parcs i jardins 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.  
 
Atès que, 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.  
 
Atès que, en tot cas, s’ha de garantir la prestació dels serveis públics en 
condicions adequades de seguretat, així com la continuïtat dels mateixos. 
 
Atès que aquest Ajuntament continua amb la tramitació de l’expedient de 
licitació del contracte de serveis de conservació i entreteniment de l’enllumenat 
públic, i del contracte de serveis de manteniment de parcs i jardins dels nuclis 
urbans del municipi d’Alcúdia. 

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 

 
 

 6 

 
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 14 de desembre 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 que es procedeixi a l’adjudicació del 
contracte i, en qualsevol cas, com a màxim fins a 31 de desembre 2016.  
 
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 14 de desembre 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 es continuï amb la prestació fins que s’adjudiqui per part 
de l’Ajuntament d’Alcúdia, el contracte i, en tot cas, com a màxim, fins a data 31 
de desembre de 2016.  
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa municipal, per tal que 
procedeixi a donar-li compliment.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
L’infraescrit exposa que únicament es proposa prorrogar l’encomana que ja té 
l’Empresa Municipal de Serveis, EMSA, per a que puga fer una pròrroga dels 
dos contractes fins dia 31 de desembre d’enguany. El contracte de l’enllumenat 
públic està a punt ja de sortir. El de les zones verdes està una mica més 
endarrerit. Però aquest mes si no hi ha res de nou el de l’enllumenat públic 
l’Ajuntament el durà a licitació. 
 
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, insta al senyor Bonnin a que expliqui els 
motius pels quals es fa la pròrroga. 
 
El senyor Domingo Bonnin manifesta que crec que el secretari ho ha explicat. 
El tema és que està a punt de sortir el contracte de l’enllumenat públic, i els de 
jardins sortirà properament, també, i el que es fa és prorrogar l’encomana de 
gestió a l’empresa municipal perquè el servei es pugui seguir donant. Es 
proposa fins dia 31 de desembre, o al seu cas, quan surti el contracte des de 
l’Ajuntament. 
 
 
VOTACIÓ: 
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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 reconeixement Extrajudicial de crèdit 
5/2016. 
 
Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 25 de maig de 2016, la 
qual diu: 
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del 
Ple, amb imports respectivament de 671,16 i 1.254,93euros. 
 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 25 de maig de 2016. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anterios de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del 
Ple, amb imports respectivament de  671,16 i 1.254,93euros 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: 
 
L’infraescrit intitula el punt explicant que es tracta de factures dels anys 
anteriors. 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que es du a aprovació un total de 
quatre factures. Dues de l’Ajuntament d’Alcúdia que pujen a 671,16 euros, i 
dues més del Patronat d’Esports que són 1254,93 euros. Les dues factures 
d’esports són ambulàncies de la Creu Roja per diverses curses esportives i les 
de l’Ajuntament una és d’escombreries a MAC Insular i l’altra és d’unes 
publicacions de secretaria. Això són factures, com sempre, d’exercicis 
anteriors, però per a que es puguin pagar dins aquest pressupost han de ser 
aprovades al plenari a través de la figura de reconeixement de crèdit.  
 
VOTACIÓ: 
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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. 
 
4. Examen i aprovació proposta modificació Pressupostària 15/2015 per 
crèdit extraordinari. 
 
Es presenta proposta de la Regidora delegada d’Hisenda de data 23 de maig 
de 2016, la qual diu: 
“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més 
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i 
urgents. 
 
Vistes les propostes dels regidors interessats. 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 23 de maig de 2016. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 18/2015, que consta de les parts 
següents: 
 
Crèdit Extraordinari 
 
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses: 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ AUGMENT 
SA 164 625017 EQUIPAMENT CEMENTERI 2.500,00 

 
Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses: 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ  DECREMENT 

SA 164 622001 ACONDICIONAMENT I NUMERACIO 
NINXOLS 2.500,00 

 
 
Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 
169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals 
s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un 
mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient 
s’entendrà definitivament aprovat.” 
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INTERVENCIONS: 
 
L’infrascrit intitula la proposta. 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que és una modificació de crèdit en 
la qual disminuïm la partida de Condicionament i numeració de nínxols en 2500 
euros i augmentam la partida d’Equipament de Cementiri per 2500 euros. Tal 
com va explicar la senyora Lobo l’altre dia és perquè es compraran estris 
necessaris per tenir al cementiri (de neteja, etc.) i el que pugui fer falta pel 
cementiri. 
 
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. 
 
5. Examen i aprovació proposta de les bases reguladores de subvencions 
de programens de suport a l’ensenyament obligatori duts a terme en els 
centres escolars d’Alcúdia 2016. 
 
Es presenta proposta de la Regidora d’Educació, de data 18 de maig de 2016  
la qual diu: 
 
“Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de 
foment de determinats programes d’interès general i, fins i tot, un procediment 
de col·laboració entre l’Administració pública i els particulars per a la gestió 
d’activitats d’interès públic. 

 
En aquest sentit l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant les 
bases reguladores de subvencions de programes de suport a l’ensenyament 
obligatori duts a terme en els centres escolars d’Alcúdia, estableix el 
procediment que ha de regular les subvencions abans esmentades. 

 
Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, 
concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels 
objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
2. Reglament General de Subvencions 887/2006, de 21 de juliol. 
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3. Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament d’Alcúdia (BOIB 176 de 1 de desembre de 2015). 

 
4. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2016, aprovat 

definitivament dia 2 de gener de 2016, en el què figura la partida 
pressupostària EN 326 489000 Aportacions als Centres Escolars, amb una 
dotació econòmica de  43.800,00€.  

 
5. Bases d’execució del pressupost general de l’any 2016. Secció 2a. Règim 

de subvencions. Base 31a. Aportacions i subvencions. 
 
6. Pla estratègic de subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple dia 11 d’abril de 

2016 i publicat al BOIB núm. 48 de 16 d’abril de 2016. 
 
Per tot això propòs al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia que adopti els següents:  
 
Acords 
 
1. Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions de Programes de 

suport a l’ensenyament obligatori duts a terme en els Centres Escolars 
d’Alcúdia, amb el següent tenor literal:  

 
 
“Bases reguladores de les subvencions adreçades als programes de suport de 
l’ensenyament obligatori organitzades per als centres escolars d’Alcúdia. 
Exercici 2016 
 
 
Base primera: Finalitats 
  
L’escola com a tal,  és un laboratori on l’alumne rep una gran quantitat 
d’informació,  de coneixements, d’aptituds i de valors que són la base  de la 
nostra societat democràtica i de la nostra cultura. 
 
Els alumnes, gràcies als programes educatius que desenvolupen els centres 
escolars (natació, batejos nàutics, treball per ambients i projectes, foment de la 
lectura, noves tecnologies, medi ambient...) i  que compten amb el suport 
d’entitats públiques i privades, poden gaudir d’un ampli ventall de possibilitats 
que milloraran les seves competències i la seva formació acadèmica.  
 
 
Base segona: Dotació pressupostària  
 
Per aquesta finalitat en Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de 
l’exercici 2016, aprovat definitivament dia 2 de gener de 2016 figura la partida 
pressupostària EN 326 489000 Aportacions als Centres Escolars amb una 
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dotació econòmica de 43.800,00€ (Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions).  
 
Base tercera: Objecte  
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les subvencions Foment de 
Programes Educatius que tenguin com a finalitats: 
 

• Programes educatius  en general (medi ambient, de suport, de 
convivència, intercanvis...) 

 
• Programes destinats a afavorir l’esport escolar (natació escolar en 

horari lectiu, batejos nàutics...) 
 

• Dotació de recursos d’aula  (biblioteca, ludoteca, material de 
música, material de plàstica etc...). 

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

 
• Programes de reutilització de llibres de text. 

 
• Equipament i adquisició de material informàtic  i audiovisual: noves 

tecnologies. 
 

• Material didàctic en general.  
 
 
Base quarta: Entitats beneficiàries 
 
Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions els Centres Educatius 
d’Infantil, Primària i Secundària del municipi d’Alcúdia, públics o concertats, que 
compleixin els requisits següents: 
 

• Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre que correspongui. 
• Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar. 
• No tenir finalitat de lucre. 
• Tenir seu social i actuació al municipi d’Alcúdia. 
• Estar inscrites en el Registre de Centres, Serveis i Entitats de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el Registre Municipal 
d’Entitats Ciutadanes i altres registres de les administracions públiques 
que correspongui. 
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• Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors. 
• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Alcúdia i no 

trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions 
públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu. 

• No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 

 
 
Base cinquena: Naturalesa de la subvenció 
 
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i excepcional 
i anul·lables, són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les 
causes previstes en la llei o en aquestes bases. No generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.  
Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre 
l’entitat beneficiària per al mateix projecte sempre que el total de les ajudes o 
subvencions rebudes no superi el pressupost del projecte educatiu 
subvencionat. 
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte 
educatiu subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat 
beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons 
propis, d’acord amb el que estableix la base tretzena (justificació i pagament de 
la subvenció). 
En cas de no complir-se els compromisos pactats es procedirà a reduir la 
quantia sol·licitada  bé proporcionalment o bé descomptat allò que no s’ha 
pogut executar, criteri que decidirà la Comissió Avaluadora. 
 
 
Base sisena: Publicació de la convocatòria i inici del procediment 
 
La convocatòria i les seves bases i la iniciació del procediment de concessió 
de subvencions es produeix d’ofici, l’aprovació d’aquestes bases pel Ple de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, que després seran publicades al BOIB, al tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS 
i a la pàgina web www.alcudia.net  per tal que es puguin presentar les 
sol·licituds durant el termini establert a la Base Novena.  
 
 
Base setena : Sol·licitud i documentació 
 
Els Centres Educatius interessats que compleixin els requisits que determinen 
aquestes bases han de presentar la següent documentació: 
 

1. Sol·licitud, d’acord amb el model adjunt com a annex 1. 
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2. Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 2). 

 
3. Projecte d’activitats a desenvolupar al centre educatiu durant l’any 

2016 (annex 3). 
 

4. Pressupost d’ingressos i despeses del 2016, ha d’estar vinculat amb 
l’objecte de la convocatòria. 

 
5. Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat sol·licitant i del DNI del 

representant legal que signa la sol·licitud.  
 

6. Fotocòpia compulsada del nomenament del representant legal. 
 

7. El centre educatiu haurà d’adjuntar un certificat expedit per la secretaria 
del propi centre en el què hi figuri: 

 
• El número real d’alumnes matriculats a data d’1 de juny de 2016.  
• El número real d’alumnes que assisteix als cursos de natació 

escolar durant el darrer trimestre del curs. 
• El número real d’alumnes que han realitzat el bateig nàutic. 

 
8. Declaració expressa en la qual s’han de fer constar totes les ajudes i 

subvencions sol·licitades i/o concedides per qualsevol institució pública o 
privada per a la mateixa finalitat (annex 4). 

 
9. Certificat bancari, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha 

d’ingressar l’import de la subvenció que es pugui concedir (annex 5). 
  
 
Base vuitena:  Despeses subvencionables i import 
 
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de 
2003, General de Subvencions són despeses subvencionables aquelles: 
 

• Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, 
difondre i executar el projecte, que s’hagi dut a terme durant la 
temporalització prevista a la Base novena i respongui a la naturalesa del 
projecte educatiu subvencionat.    

• Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera, 
i en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs. 

• Que no superin el valor de mercat. 
 
No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
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• Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al 
valor de mercat. 

• Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica i de gestió, les 
despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització 
del projecte subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan 
directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-
lo a terme. 

• Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els 
recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de 
procediments judicials. 

• Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

• Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon e  Internet. 
 
La naturalesa dels projectes educatius queden recollides a la Base Segona 
d’aquestes bases i l’ import de la subvenció es calcularà en base als següents  
criteris: 
 
A) QUANTIA SUBVENCIÓ PER NATACIO ESCOLAR. 
 
Es subvencionarà el 100% del cost de l’activitat. L’import destinat a aquesta 
activitat és de 19,94 euros per alumne com a màxim.  
 
El pressupost destinat a subvencionar l’activitat de natació escolar és de 
7.300,00 €. 

 
B)QUANTIA SUBVENCIÓ PER A BATEJOS NÀUTICS. 
 
El pressupost destinat a subvencionar l’activitat de batejos nàutics és de 
5.500,00 €. 
 
La quantia de la subvenció es determinarà dividint el pressupost destinat a 
l’activitat entre el número d’alumnes, amb un màxim de 9,68 € per alumne. 
  
C) RESTA  D’ACTIVITATS. 
 
Per a la resta d’activitats educatives es destinarà un total de 31.000,00 €. 
 
Aquest import es distribuirà proporcionalment al nombre d’alumnes matriculats 
al conjunt de centres educatius sol·licitants de la subvenció. 
 
L’import resultant de la suma dels tres conceptes anteriors no podrà ser 
superior als 8.760,00 € per centre.  
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Les entitats beneficiàries de subvencions estan obligades a presentar la 
corresponent justificació de l’activitat subvencionada i a acreditar, abans de 
l’ordenació del pagament que estan al corrent de les seves obligacions fiscals 
amb l’Ajuntament. 
 
Quan l’entitat beneficiària sigui deutora de l’Ajuntament, com a conseqüència 
d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació. 
 
En cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat 
de l’import de la subvenció atorgada, l’Ajuntament d’Alcúdia tramitarà d’ofici la 
reducció de l’import de la subvenció en la mateixa proporció que existeixi entre 
l’import a justificar i aquell import ben justificat. 
 
En cas que la suma de les subvencions rebudes per l’activitat de que es tracti 
superi el cost de la mateixa, la subvenció atorgada es reduirà 
proporcionalment. 
 
Si el crèdit pressupostari resulta insuficient per cobrir les sol·licituds de despesa 
presentades a subvenció es procedirà a reduir el percentatge subvencionat. 
 
Base novena: Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al Batle de l’Ajuntament d’Alcúdia i 
s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’hi especifica a la 
base setena d’aquestes Bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol 
dels llocs previst a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a 
partir del dia següent a la publicació de les bases al BOIB i durant aquest 
termini les bases estaran publicades en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament 
d’Alcúdia. 
 
Base desena: Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i 
resoldre el procediment 
 
La iniciació del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, 
l’aprovació d’aquestes bases pel Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, que després 
seran publicades  al BOIB  i al tauló d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix una Comissió tècnica  
d’avaluació que la integren les persones  relacionades tot seguit i és 
l’encarregada de la instrucció del procediment integrada per : 
La Tècnica de Cultura i Educació o persona en qui delegui. 
TAE d’Intervenció o persona en delegui. 
Secretari: Auxiliar administratiu de l’Àrea de Cultura (amb veu però sense vot). 
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A la Comissió tècnica d’avaluació li correspon examinar les sol·licituds 
presentades i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la 
proposta de resolució per part del Regidora Delegada d’Educació, d’acord amb 
els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes Bases.  
 
En qualsevol cas, la Comissió  tècnica d’avaluació pot realitzar totes les 
actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i 
comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la 
resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents 
per resoldre. 
 
D’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, si la instància o la documentació 
són incorrectes o incompletes,  l’òrgan competent (Comissió tècnica 
d’avaluació) concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar deficiències. 
Si dins aquest termini, l’entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no 
presenta els documents requerits, l’Ajuntament d’Alcúdia després d’haver-ne 
pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició.  
 
El termini màxim per resoldre és de sis mesos comptadors des de l’endemà de 
la data de finalització del termini de presentació de la justificació, i és el termini 
màxim que marca la Llei 38/2003 General de Subvencions. Una vegada 
transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució 
expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, 
que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des 
que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos 
des que s’ha notificat. 
 
Base onzena: Obligacions de les entitats beneficiàries 

 
Són obligacions dels Centres Escolars beneficiaris de les subvencions: 
 
1. Comunicar a l’Àrea d’Educació l’acceptació o la renúncia de la subvenció en 

els termes de la resolució de la concessió. En qualsevol cas, l’acceptació 
s’entén produïda automàticament si en el termini de quinze dies comptadors 
des que s’hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari. 

 
2. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el 

comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 
 
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme 

l’Ajuntament d’Alcúdia o qualsevol dels òrgans de control financer 
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competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi 
en l’exercici d’aquestes funcions de control. 

 
4. L’entitat beneficiària haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Alcúdia  l’obtenció 

de subvencions o ajudes per a la mateixa  finalitat procedents de qualsevol 
administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. Qualsevol 
alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la 
subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de subvencions o 
ajudes, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 

 
5. L’entitat beneficiària haurà de disposar dels llibres comptables, registres i 

resta de documentació exigits per la normativa a fi de garantir l’adequat 
exercici de les facultats de comprovació i control i conservar els documents 
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. 

 
6. L’entitat beneficiària haurà de fer constar, si la naturalesa de l’activitat ho fa 

possible, de manera expressa durant l’acció subvencionada i en la difusió 
(cartells, programes, etc.) que se’n faci posteriorment, la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i lliurar una còpia a l’Àrea d’Educació dels materials 
gràfics i audiovisuals relatius a l’activitat subvencionada. 

 
7. L’entitat beneficiària haurà de comunicar, immediatament, qualsevol 

eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament de l’activitat 
subvencionada. 

 
8. L’entitat beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la 

procedència i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionables, quan 
les activitats objecte de la subvenció s’hagin finançat amb fons propis o 
altres subvencions o recursos. 

 
 
Base dotzena : Modificació del projecte 
 
L’entitat beneficiària haurà de sol·licitar autorització prèvia i expressa  per fer 
qualsevol modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds 
de modificació substancial han de ser motivades i s’han de formular 
immediatament després de l’aparició de les circumstàncies que les justifiquin i 
s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin. 
 
Base tretzena :  Justificació  i pagament  
 
El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza dia 31 d’octubre 
(inclòs) i l’entitat beneficiària haurà d’aportar la següent documentació:  
 
1. Memòria de les activitats subvencionades. 
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2. Memòria econòmica de l’activitat subvencionada integrada per la 
declaració responsable de la realització del projecte, que consti d’una 
relació classificada de despeses i ingressos de les activitats realitzades, 
amb l’aportació de factures o altres documents de valor probatori originals o 
fotocòpies acarades, que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha 
destinat als fins per als quals s’ha concedit la subvenció (annex 6). Les 
factures hauran d’haver estat abonades prèviament per l’entitat i com a 
prova d’això hauran d’anar acompanyades d’un comprovant de 
transferència bancària o en el seu defecte (en metàl·lic)  d’un document 
acreditatiu del proveïdor que ha estat abonada la factura. 

 
3. Autorització del representat legal perquè l’Ajuntament d’Alcúdia pugui 

comprovar si l’escola es troba al corrent en el compliment de les obligacions 
fiscals i tributàries amb l’Ajuntament d’Alcúdia, Hisenda i amb la Seguretat 
Social, que venguin imposades per la normativa vigent (annex 7).  

 
Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, 
es requerirà l’entitat per a que en el termini de 10 dies hàbils esmeni la 
mancança o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa 
desisteix de la subvenció.  
 
La resolució de pagament se efectuarà per l’òrgan competent  i se notificarà a 
l’entitat preceptora. 
 
Base catorzena : Revocació i reintegrament  
 
L’incompliment per part del beneficiari de les obligacions contemplades en 
aquestes bases o incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de qualsevol de les obligacions anteriors 
pot donar lloc a la reducció i/o revocació de la subvenció amb la corresponent 
devolució de les quantitats percebudes, que es podran recuperar aplicant el 
procediment de constrenyiment i inhabilitant l’entitat beneficiària per rebre 
noves quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder 
exigir les responsabilitats que hi pogués haver d’ordre penal, civil o 
administratiu. 
 
De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que 
no hagin estat comunicats pel beneficiari o l’alteració, per la seva part, de les 
condicions o dels aspectes rellevants del projecte educatiu, que s’haguessin 
tingut en compte per concedir la subvenció, ha de donar lloc a la revocació de 
la subvenció amb la pèrdua del dret a cobrar o, si és el cas, amb el 
reintegrament de la subvenció, d’acord amb allò establert als preceptes 
esmentats en el paràgraf anterior. 
 
No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix 
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que ha tingut voluntat de compliment, s’ha de dur a terme una revocació parcial 
de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar 
íntegrament la subvenció. 
 
Base quinzena  : Règim jurídic 
 
En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reglament General 
de Subvenció 887/2006 aprovat el  21 de juliol,  la Llei 30/92 de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el 
Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, les Bases d’execució del Pressupost 
Municipal per a 2016 i la normativa per a la concessió de subvencions 
públiques així com la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
 
Base setzena : Recursos 
 
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs 
contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. 
 
No obstant això s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi 
sigui pertinent. Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa, i de la Llei 30/1992 del 26 de novembre de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
Alcúdia, 18 de maig de 2016        
      
La regidora d’Educació,   La tècnica de Cultura, Educació i Festes 
Bàrbara Rebassa Bisbal   M.Carme Suàrez Gómez”    
           
“ANNEX I 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES DE SUPORT A 
L’ENSENYAMENT OBLIGATORI DUITS A TERME EN ELS CENTRES 
ESCOLARS D’ALCÚDIA,  ANY 2016. 
 
DADES DEL CENTRE EDUCATIU  
 
NOM:       
 
NIF:       
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Adreça:       
 
Telèfon:       
 
Representat per:       
 
Núm. d’inscripció al registre:       
 
DECLARACIONS 
 
     , amb NIF       en qualitat de        i en representació de l’entitat 
sol·licitant, 
DECLAR 
Que accept les bases de la convocatòria de subvencions per als PROGRAMES 
DE SUPORT A L’ENSENYAMENT OBLIGATORI DUITS A TERME EN ELS 
CENTRES ESCOLARS D’ALCÚDIA. 
Alcúdia,       d      de 2016 
(Signatura) 
 
Nota: Totes aquestes dades s’inclouran a un fitxer de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b  la llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
ANNEX 2 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 
LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS 
(BOE núm. 276, de 18.11.2003) 
 
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA INSTITUCIÓ, ENTITAT O EMPRESA 
 
Nom de la institució, entitat o empresa:      , NIF:       
 
Adreça/domicili social:      . Codi postal:       
 
Població:      . Telèfon/s:       
 
Adreça electrònica:      . Fax:       
 
 
DADES DE LA PERSONA QUE ACTUA EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA 
INSTITUCIÓ, ENTITAT O EMPRESA 
 
Cognoms i nom:       
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NIF:       
 
Adreça:      . Codi postal:       
 
Població:       
 
DECLARACIÓ 
 
La persona signant declara que la persona jurídica que representa no es troba 
en cap de les circumstàncies previstes a l'article13, apartats 2 i 3, de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.1 
 
Data:       
 
Segell de la institució, entitat o empresa   Signatura del/de la 
representant legal 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
Article 13.2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora 
de les subvencions que regula aquesta Llei les persones o lesentitats en les 
quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la 
naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativareguladora:a) Haver estat 
condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d'obtenir subvencions o ajuts públics.b) Haver sol·licitat la declaració de 
concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar 
declarats en concurs, estarsubjectes a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitats d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període 
d'inhabilitació fixat ala sentència de qualificació del concurs.c) Haver donat lloc, 
per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma 
de qualsevol contracte subscrit ambl'Administració.d) Que la persona física, els 
administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació 
legal d'altres persones jurídiques,estiguin incursos en algun dels supòsits de la 
Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern de la 
Nació i dels altscàrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
lesadministracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius 
que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règimelectoral general, en 
els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que 
reguli aquestes matèries.e) No estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents, enla forma que es determini per reglament.f) Tenir la 
residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís 
fiscal.g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de 
subvencions en els termes que es determinin per reglament.h) Haver estat 
sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir 
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subvencions segons aquesta Llei o la Lleigeneral tributària.No poden accedir a 
la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de 
l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta Llei quanconcorri alguna de les prohibicions 
anteriors en qualsevol dels seus membres.Article 13.3. En cap cas no poden 
obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions 
que regula aquesta Llei lesassociacions incurses en les causes de prohibició 
que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 
de març,reguladora del dret d'associació.Tampoc no poden obtenir la condició 
de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a les quals 
s'hagi suspès el procedimentadministratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat 
indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la 
Llei orgànica1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la 
qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent. 
 
ANNEX 3 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT O EL PROJECTE OBJECTE DE LA 
SUBVENCIÓ . ANY 2016 
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
Nom del centre:       
 
NIF:       
 
Adreça:       
 
Telèfon:        
 
Representat per:       
 
 
Informació que s’haurà d’especificar al Projecte a presentar que inclou : 
 
 
1.- Nom del Projecte.  
2.- Objectius. 
3.- Activitats a realitzar. 
4.- Número d’alumnes beneficiaris. 
5.- Durada de l’activitat  (especificar total d’hores curs escolar). 
6.- Pressupost de despeses  i d’ingressos que ocasiona l’activitat . 
   
 
*Vos recordam que el projecte ha d’esser un document a part que contengui 
aquests apartats i en el què s’expliqui detalladament les activitats 
subvencionables. 
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Tota la documentació aportada ha d’anar signada. 
 
ANNEX 4 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O 
SUBVENCIÓ, I SI N’ÉS EL CAS, RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS I 
AJUDES SOL·LICITADES O CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DELS 
IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES. 
 
Representant legal de l’entitat sol·licitant 
Nom i llinatges:                    
 
DNI:        
 
Com a representant legal de l’entitat:       
       
amb domicili a:       
 
amb CIF:       
 
Declar sota jurament/promesa que l’entitat que represent: 

  No ha sol·licitat subvencions a cap altra Administració pública per a 
la realització de les mateixes activitats per a les quals formul petició d’ajuda. 

(Si no s’ha sol·licitat cap ajuda, assenyalar amb una X)  
  Ha sol·licitat, i es troben pendents de resolució, les ajudes 

públiques que s’indiquen a continuació: 
 
Institució:              
Quantitat sol·licitada:       
Data:       
 

  Ha estat beneficiària per a la realització del mateix programa 
d’activitats per al qual se sol·licita subvenció, de les ajudes públiques que es 
detallen a continuació: 
 
Institució:            
Quantitat concedida:       
Data:       
 
Es compromet a comunicar a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, immediatament després d’haver-se-li atorgat, qualsevol ajuda pública 
no descrita en aquest document i que li sigui atorgada per a l’execució de les 
activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció. 
 
Alcúdia,       d      de 2016 
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(Signatura) 
 
ANNEX 5 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS 
 
DADES DEL PERCEPTOR 
 
CIF/NIF 
PERCEPTOR 
 
      
 
 
LLINATGES I NOM/ DENOMINACIÓ SOCIAL 
 
 
      
ADREÇA 
 
 
      
LOCALITAT C. POSTAL PROVINCIA 

 
 
      

 
      

 
      

TELÈFON FAX 
 

 
      

 
      

 
 
DADES BANCÀRIES 
                       ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL                         BIC 
            
IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM 
ES                                         
 
Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al 
compte corrent o la llibreta oberta a nom de l’entitat que represent. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITAT        Alcúdia,       d      de 2016 
DE L’ENTITAT BANCÀRIA: 
 
Aquestes dades coincideixen amb les    El perceptor, 
que consten en aquesta oficina: 
 
El director / el delegat, 
 
 
 
Signatura:            Signatura    
(segell de l’entitat bancària) 
 
 
ANNEX 6 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT 
 
     ,  com a representant de  l’entitat      ,  amb CIF      ,  
 
en relació a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Alcúdia per dur a terme 
el programa d’activitats       
 
 
Declar sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que l’esmentat projecte subvencionat s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d’ingressos que integren el pressupost 
executat del projecte assenyalat és la que s’adjunta. 
 
(Nota: La relació de despeses ha de reflectir les següents dades de les factures 
o documents acreditatius: les dades fiscals del proveïdor, la identificació de la 
factura, el seu import i la data d’emissió. La relació d’ingressos ha d’assenyalar 
la resta d’ajuts, subvencions o ingressos que hagin finançat el mateix projecte 
subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència). 
 
3.- Que la subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Alcúdia s’ha aplicat a la 
finalitat per a la qual es va concedir i que no supera, amb les subvencions i 
altres ingressos concurrents, el cost del projecte subvencionat. 
 
4.- Que s’adjunten còpies confrontades de la totalitat dels justificants del 
pressupost d’execució del projecte educatiu subvencionat i que, si n’és el cas, 
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la resta de documentació relativa al projecte educatiu resten a disposició de 
l’Ajuntament d’Alcúdia a la seu d’aquesta entitat. 
 
 
I perquè consti, sign aquesta declaració a  
Alcúdia,       d      de 2016 
 
ANNEX 7 
 
AUTORITZACIÓ PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA   
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT  
 
NOM O RAÓ SOCIAL:       
 
CIF:       
 
Adreça (a efecte de notificacions):       
 
Localitat:      . C.P.:       
 
Telèfon:       Mòbil:        FAX:       
 
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 
 
Nom i llinatges:       
 
DNI:        
 
Telèfon:       Mòbil:          
 
Qualitat de la seva representació:       
 
AUTORITZ  
 
A l’Ajuntament d’Alcúdia, a consultar les dades de l’entitat que represento , per 
comprovar que està al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributaries amb l’Estat, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Alcúdia, 
així com, amb el pagament de les quotes  de la la Seguretat Social. Aquesta 
autorització tindrà la mateixa vigència que el conveni signat entre ambdues 
parts. 
 

 Associacions Culturals   Centres escolars   APIMAS 
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Alcúdia,       d      de 2016 
 
(Signatura) 
 
ANNEX 8 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PROJECTE EXECUTAT PRESENTAT PEL 
CENTRE: 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 
 
DESPESES ANY 2016  
 
Dades fiscals del proveïdor Num fra. Import Data emissió 
                        

 
 

                        
 
 

                        
 
 

                        
 
 

                        
 
 

                        
 
 

                        
 
 

 TOTAL        
 
Data:        
Signat:       
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PROJECTE EXECUTAT PRESENTAT PEL 
CENTRE: 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 
 
INGRESSOS ANY 2016  
 
Concepte  Import Data  
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TOTAL        
 
Data:        
Signat:       “ 
  
 
2. Ordenar la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de les Illes 

Balears, BOIB, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva pàgina web 
www.alcudia.net. 
 

3. Ordenar la publicació de la present convocatòria a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, BDNS.” 

 
INTERVENCIONS: 
 
L’infrascrit intitula la proposta. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que demana la aprovació del Ple 
d’aquesta subvenció amb una quantia de 43 mil 800 euros. Deman així 
l’aprovació d’aquestes bases reguladores per l’exercici 2016. L’objecte 
d’aquestes subvencions és el foment de programes educatius, programes 
d’educació en general, medi ambient, suport, convivència, intercanvis, 
programes destinats a afavorir l’esport escolar, natació escolar en horari lectiu, 
batejos nàutics, etc. Dotació de recursos d’aula: biblioteca, ludoteca, material 
de música, material de plàstica, etc. Projectes d’innovació educativa: jocs de 
pati, racons, centres d’interès,... Programes de realització de llibres: 
equipament i adquisició de material informàtic i audiovisual i material tècnic en 
general. Aquí es per donar als centres d’educació infantil, primària i secundària 
del municipi, públics o concertats. La distribució de les quanties és la següent: 
quantia per natació escolar, es subvenciona el cent per cent que és un 19,94 
euros per alumne com a màxim i un total de 7300 euros. En quan a la quantia 
de subvenció per a batejos nàutics és de 5500 euros, amb un màxim de 9,68 
euros per alumne. La resta d’activitats serien 31 mil euros. L’import resultant 
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dels tres conceptes no pot superar els 8760 euros per centre escolar. I això és 
el que deman que aproveu, aquestes bases. 
 
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. 
 
6. Examen i aprovació proposta de les Bases reguladores de les 
subvencions per al foment del Teatre Escolar adreçades als centres 
escolars d’Alcúdia i a les Associacions de pares i mares per a l’exercici 
2016. 
 
Es presenta proposta del Regidor delegat de Cultura de dia 18 de maig de 
2016, la qual diu: 
 
“Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de 
foment de determinats programes d’interès general i, fins i tot, un procediment 
de col·laboració entre l’Administració Pública i els particulars per a la gestió 
d’activitats d’interès públic. 

 
En aquest sentit l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia convoca aquestes 
bases reguladores de subvencions destinades als Centres Escolars d’Alcúdia i 
a les Associacions de Pares i Mares, i al mateix temps estableix el procediment 
que ha de regular les subvencions abans esmentades. 
 
Dia 16 d’abril de 2016 va sortir publicat al BOIB Núm. 48 el Pla Estratègic de 
Subvencions 2016 de l’Ajuntament d’Alcúdia i el Patronat Municipal d’Esports, 
prèvia aprovació en el Plenari de dia 11 d’abril de 2016. 
 
Aquesta convocatòria de subvenció està destinada a cobrir les despeses 
derivades dels tallers de teatre, que realitzen tant les APIMAS en horari 
extraescolar com els Centres Educatius en horari lectiu i que participen en la 
Mostra de Teatre Escolar organitzada per l’Ajuntament d’Alcúdia. 

  
Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, 
concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels 
objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 
 

 Consideracions jurídiques 
 
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
2. Reglament General de Subvencions 887/2006, de 21 de juliol. 
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3. Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament 

d’Alcúdia (BOIB 176 de 1 de desembre de 2015). 
 

4. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2016, aprovat 
definitivament dia 2 de gener de 2016, en el què figura la partida pressupostària 
CU 334 489001, APORTACIÓ APIMAS FOMENT TEATRE ESCOLAR, amb 
una dotació de 5.400,00 €. 
 

5. Bases d’execució del pressupost general de l’any 2016. Secció 2a. Règim de 
subvencions. Base 31a. Aportacions i subvencions. 
 

6. Pla estratègic de subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple dia 11 d’abril de 
2016 i publicat al BOIB núm. 48 de 16 d’abril de 2016. 

 
Per tot això propòs al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents:  
 

 Acords  
 
1.-Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions adreçades al Foment del 

Teatre Escolar duit a terme en els Centres Escolars d’Alcúdia per les 
Associacions de Pares i Mares d’Alcúdia, en horari extraescolar, o pel personal 
docent, en horari lectiu, amb el següent tenor literal:  

 
“Bases reguladores de les subvencions per al Foment del Teatre Escolar 
adreçades als Centres Escolars d’Alcúdia i a les Associacions de Pares i Mares 
per a  l’exercici 2016 
 
Base primera: Finalitats 
 
L’Ajuntament d’Alcúdia, amb la finalitat de potenciar el teatre des de l’edat 
escolar com a disciplina que ajuda a desenvolupar capacitats intel·lectuals i 
valors entre els individus i que aglutina matèries curriculars de l’ensenyament 
obligatori com la literatura, la llengua, les arts plàstiques, arts audiovisuals i les 
noves tecnologies, crea aquesta línea d’ajuda al foment de les arts escèniques 
entre la població escolar. 
 
L’objecte d’aquestes bases és la de regular les subvencions destinades al 
Foment del Teatre Escolar per a la captació de nous públics.  
En aquest sentit l’Àrea de Cultura organitza cada any una Mostra de Teatre 
Escolar en la què participen tots els centres educatius del municipi i es 
representen espectacles produïts per la comunitat educativa i per les APIMAS. 
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Aquestes subvencions són per cobrir les despeses derivades dels tallers de 
teatre, tant de les APIMAS com dels Centres, que es realitzen dins els centres  
escolars. 

 
 Base segona: Objectius  
 

Aquestes bases tenen per objecte la regulació de les subvencions de Foment 
de Teatre escolar en funció dels següents 
Objectius: 

- Fomentar el teatre escolar a través de tallers i cursos com a disciplina amb 
un alt valor educatiu i cultural.  

- Captar nous públics de teatre. 
- Fomentar la participació dels centres educatius en la Mostra Anual de 

Teatre Escolar que se celebra anualment a l’Auditori d’Alcúdia. 
- Donar suport a les APIMAS per tal que puguin oferir teatre escolar dins la 

programació d’activitats extraescolars així com dins l’horari escolar. 
 

Base tercera: Entitats beneficiàries 
 
Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les Associacions de 
Pares i Mares o els centres educatius, que compleixin els requisits següents: 
 

• Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre que correspongui. 
 
• Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar. 
 
• No tenir finalitat de lucre. 
 
• Tenir seu social i actuació al municipi d’Alcúdia. 
 
• Estar inscrites en el Registre de Centres, Serveis i Entitats de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i 
altres registres de les administracions públiques que correspongui. 

 
• Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors. 
 
• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Alcúdia i no 

trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions 
públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu. 

 
• No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions. 
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Base quarta: Naturalesa de la subvenció 
 

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional 
i anul·lables, són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les 
causes previstes en la llei o en aquestes bases. No generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.  
Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre 
l’entitat beneficiària per al mateix projecte sempre que el total de les ajudes o 
subvencions rebudes no superi el cost del projecte cultural subvencionat. 
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte 
subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària 
ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord 
amb el que estableix la base 13a (Justificació i pagament de la subvenció). 
En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es 
procedirà a reduir la quantia sol·licitada proporcionalment. 

 
Base cinquena:  Dotació pressupostària  

 
Per aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de 
l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2016, aprovat definitivament dia 2 de gener, 
a la partida pressupostària CU 334 489001 per un import de 5.400,00 euros. 

 
 

Base sisena: Publicació de la convocatòria i inici del procediment  
 

La convocatòria, les seves bases i l’inici del procediment de concessió de 
subvencions es produeix d’ofici. El Ple de l’Ajuntament serà òrgan encarregat 
de la seva aprovació. Aquestes seran publicades al BOIB, a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions BDNS, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la 
pàgina web www.alcudia.net, per tal que es puguin presentar les sol·licituds 
durant el termini establert a la Base Novena.  
 

Base setena : Sol·licitud i documentació 
 
Les entitats interessades, que compleixin els requisits que determinen aquestes 
bases han de presentar la següent documentació: 
 

10. Sol·licitud, d’acord amb el model adjunt (annex 1) 
 
11. Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei  38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions (annex 2). 
 
12. Projecte d’activitats a desenvolupar durant l’exercici 2016 (annex 3). Tots els 

documents han d’anar signats. 
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13. Pressupost d’ingressos i despeses del Projecte Foment de Teatre Escolar 2016 
signat. 

 
14. Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat sol·licitant i del DNI del representant 

legal que signa la sol·licitud.  
 
15. Fotocòpia compulsada del nomenament del representant legal. 
 
16. Certificat, expedit pel  secretari/a de l’Associació o del centre educatiu, en el què 

hi figuri el número real d’alumnes inscrits en cada taller de teatre escolar durant 
el curs escolar 2015-16 i la data en el moment de sol·licitar la subvenció.  

 
17. Certificat, expedit pel  secretari/a de l’Associació, en el cas que l’activitat 

l’organitzi l’APIMA, en el què hi figuri el número de socis al corrent de 
pagament de les seves quotes i les efectivament cobrades en l’exercici corrent 
o en l’anterior. 

 
18. Així mateix declaració expressa en la qual s’han de fer constar totes les ajudes i 

subvencions sol·licitades i/o concedides per qualsevol entitat pública o privada 
per a la mateixa finalitat (annex 4). 

 
19. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments (annex 5) 

  
 
Base vuitena:  Despeses subvencionables i import 
 
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de 
2003, General de Subvencions són despeses subvencionables aquelles: 
 

• Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i 
executar el projecte, que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a 
la Base novena i respongui a la naturalesa del projecte “Foment del Teatre 
Escolar” subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les 
factures o altres documents que les acrediten. 

• Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera, i en 
especial, de rendibilitat i eficàcia de costs. 

• Que no superin el valor de mercat. 
 

No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
 

• Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de 
mercat. 

• Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les 
despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les 
d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són 
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 
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• Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les 
sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials. 

• Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, 
ni els imposts personals sobre la renda. 

• Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon i internet. 
 
La naturalesa dels projectes educatius queden recollides a la Base Segona 
d’aquestes bases i l’import de la subvenció per APIMA o centre educatiu es 
calcularà en base als següents criteris:  
 
Modalitat A. Activitat extraescolar. 
Destinada exclusivament per a les produccions teatrals procedents de l’activitat 
extraescolar que presentin obres a la XIII Mostra de Teatre Escolar. 
 
Línia de subvenció per a les despeses derivades de la realització de 
l’espectacle (escenografia, vestuari i altres) i així com per les despeses 
derivades de la contractació dels monitors per dur a terme l’activitat: fins a 700 
€ per a cada obra. 

 
En cap cas la suma total podrà excedir els 1.200 € per APIMA. 
 
Modalitat B. Activitat escolar. 
Destinada als IES i als centres escolars que presenten obres a la XIII Mostra de 
Teatre Escolar  
Despeses derivades de vestuari, escenografia i altres despeses derivades de la 
realització de l’espectacle ..., es crea un línia de subvenció de 200 € per obra 
presentada a la XIII Mostra de Teatre Escolar. 
 
En cap cas la suma total podrà excedir els 700 € per centre. 
 
Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Alcúdia, com a 
conseqüència d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la 
compensació. 
 
Base novena: Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al  batle de l’Ajuntament d’Alcúdia i 
s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’hi especifica a la 
base setena d’aquestes Bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol 
dels llocs previst a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia després 
de la data de la publicació de les bases al BOIB i acabarà transcorreguts 15 
dies hàbils posteriors a aquesta data i durant aquest termini les bases estaran 
publicades en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament d’Alcúdia, així com a la seva 
pàgina web, www.alcudia.net. 
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Base desena: Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el 
procediment 
 
L’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, 
mitjançant l’aprovació per Ple de les Bases que regulen la convocatòria. Una 
vegada aprovades les Bases reguladores, aquestes seran publicades al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la 
pàgina web www.alcudia.net. 
La convocatòria d’aquestes subvencions se publicarà a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix una Comissió tècnica  
d’avaluació, què és l’encarregada de la instrucció del procediment i  que la 
integren les persones relacionades tot seguit: 
La Tècnica de Cultura i Educació o persona en qui delegui. 
El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui. 
Secretari: Auxiliar administratiu de l’Àrea de Cultura (amb veu però sense vot) 
A la Comissió tècnica d’avaluació li correspon examinar les sol·licituds 
presentades i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la 
proposta de resolució per part del Regidor Delegat de Cultura, d’acord amb els 
criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes Bases.  
 
En qualsevol cas, la Comissió  tècnica d’avaluació pot realitzar totes les 
actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i 
comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la 
resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents 
per resoldre. 
 
D’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, si la instància o la documentació 
són incorrectes o incompletes,  l’òrgan competent (Comissió tècnica 
d’avaluació) concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar deficiències. Si 
durant aquest termini, la entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no 
presenta els documents requerits, l’Ajuntament d’Alcúdia després d’haver-ne 
pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició.  
 
El termini màxim per resoldre és de sis mesos comptadors des de l’endemà de 
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada 
transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució 
expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, 
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que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des 
que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos 
des que s’ha notificat. 
 
 
Base onzena: Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions: 

 
1. Comunicar a l’Àrea d’Educació i Cultura l’acceptació o la renúncia de la 

subvenció en els termes de la resolució de la concessió. En qualsevol cas, 
l’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini de quinze dies 
comptadors des que s’hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari. 

 
2. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el 

comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 
 
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a 

terme l’Ajuntament d’Alcúdia o qualsevol dels òrgans de control financer 
competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en 
l’exercici d’aquestes funcions de control. 

 
4. L’entitat beneficiària haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Alcúdia  

l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa  finalitat procedents de 
qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. 
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de 
la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes, 
pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 

 
5. L’entitat beneficiària haurà de disposar dels llibres comptables, registres i 

resta de documentació exigits per la normativa a fi de garantir l’adequat exercici 
de les facultats de comprovació i control i conservar els documents justificatius 
de l’aplicació dels fons rebuts. 

 
6. L’entitat beneficiària haurà de fer constar, si la naturalesa de l’activitat ho 

fa possible, de manera expressa durant l’acció subvencionada i en la difusió 
(cartells, programes, etc.) que se’n faci posteriorment, la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i lliurar una còpia a l’Àrea d’Educació i Cultura dels 
materials gràfics i audiovisuals relatius a l’activitat subvencionada. 

 
7. L’entitat beneficiària haurà de comunicar, immediatament, qualsevol 

eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament de l’activitat 
subvencionada. 
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8. L’entitat beneficiària haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Alcúdia  
l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de 
qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. 
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de 
la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes, 
pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 

 
9. L’entitat beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la 

procedència i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionables, quan les 
activitats objecte de la subvenció s’hagin finançat amb fons propis o altres 
subvencions o recursos. 

 
Base dotzena : Modificació del projecte 
 
L’entitat beneficiària haurà de  sol·licitar autorització prèvia i expressa  per fer 
qualsevol modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds 
de modificació substancial han de ser motivades i s’han de formular 
immediatament després de l’aparició de les circumstàncies que les justifiquin i 
s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin. 
 
Base tretzena :  Justificació  i pagament  
 
El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza dia 31 d’octubre 
(inclòs) i l’entitat beneficiària haurà d’aportar la següent documentació:  

 
4. Memòria de les activitats subvencionades (taller de teatre, obres 

produïdes...) 
 
5. Declaració responsable de la realització del projecte subvencionat (annex 

6) 
 
6. Certificat o Declaració responsable d’estar al corrent de pagament en el 

compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, el Govern de les 
Illes Balears, l’Ajuntament d’Alcúdia, així com, amb el pagament de les quotes 
de la Seguretat Social, o bé, autorització per que ho pugui comprovar 
l’Ajuntament (annex 7) 

 
7. Memòria econòmica de l’activitat subvencionada integrada per la declaració 

responsable de la realització del projecte, que consti d’una relació classificada 
de despeses i ingressos de les activitats realitzades, amb l’aportació de 
factures o altres documents de valor probatori originals o fotocòpies acarades, 
que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha destinat als fins per als quals 
s’ha concedit la subvenció (annex 8). Les factures hauran d’haver estat 
abonades prèviament per l’entitat i com a prova d’això hauran d’anar 
acompanyades d’un comprovant de transferència bancària  o en el seu defecte 
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(en metàl·lic) d’un document acreditatiu del proveïdor que ha estat abonada la 
factura. 
 

8. Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans 
s’indiquen es requerirà a l’entitat, dins el termini de 10 dies hàbils, que esmeni 
la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que si no ho fa 
desisteix de la subvenció.  
 

9. La resolució de pagament se efectuarà per l’òrgan competent i se 
notificarà a l’entitat preceptora. 

 
Base catorzena : Revocació i reintegrament  
 
L’incompliment per part del beneficiari de les obligacions contemplades en 
aquestes bases o incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de qualsevol de les obligacions anteriors 
pot donar lloc a la reducció i/o revocació de la subvenció amb la corresponent 
devolució de les quantitats percebudes, que es podran recuperar aplicant el 
procediment de constrenyiment i inhabilitant l’entitat beneficiària per rebre 
noves quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder 
exigir les responsabilitats que hi pogués haver d’ordre penal, civil o 
administratiu. 
De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que 
no hagin estat comunicats pel beneficiari o l’alteració, per la seva part, de les 
condicions o dels aspectes rellevants del projecte educatiu/cultural, que 
s’haguessin tingut en compte per concedir la subvenció, ha de donar lloc a la 
revocació de la subvenció amb la pèrdua del dret a cobrar o, si és el cas, amb 
el reintegrament de la subvenció, d’acord amb allò establert als preceptes 
esmentats en el paràgraf anterior. 
 
No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix 
que ha tingut voluntat de compliment, s’ha de dur a terme una revocació parcial 
de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar 
íntegrament la subvenció. 
 
Base quinzena  : Règim jurídic 
 
En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reglament General 
de Subvenció 887/2006 aprovat el  21 de juliol,  la Llei 30/92 de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el 
Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, les Bases d’execució del Pressupost 
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Municipal per a 2016 i la normativa per a la concessió de subvencions 
públiques així com la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
 
Base setzena : Recursos 
 
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs 
contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. 
No obstant això s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi 
sigui pertinent. Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa, i de la Llei 30/1992 del 26 de novembre de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.    
                  
Alcúdia, 18 de maig de 2016 
El regidor de Cultura    La tècnica de Cultura   
Pere Malondra Sànchez   Carme Suàrez Gómez”   
 
“ANNEX I 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES FOMENT DE TEATRE 
ESCOLAR ADREÇADES ALS CENTRES ESCOLARS D’ALCÚDIA I A LES 
ASSOCIACIONS DE PARES I MARES PER A L’EXERCICI 2016 
 
DADES DEL CENTRE / ASSOCIACIÓ : 
 
NOM:       
 
NIF:       
 
Adreça:       
 
Telèfon:       
 
Representat per:        
 
Núm. d’inscripció al registre:       
 
DECLARACIONS 
 
     , amb NIF      , en qualitat de        i en representació de l’entitat 
sol·licitant, 
DECLAR 
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Que accept les bases de la convocatòria de subvencions per al FOMENT DEL 
TEATRE ESCOLAR adreçades als CENTRES ESCOLARS D’ALCÚDIA i a les 
ASSOCIACIONS DE PARES I MARES. 
 
     ,       d      de 2016 
 
(Signatura) 
 
Nota: Totes aquestes dades s’inclouran a un fitxer de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b  la llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
ANNEX 2 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA 
LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS 
(BOE núm. 276, de 18.11.2003) 
 
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA INSTITUCIÓ, ENTITAT O EMPRESA 
 
Nom de la institució, entitat o empresa           NIF 
      
 
Adreça/domicili social            Codi postal 
      
 
Població              Telèfon/s 
      
 
Adreça electrònica             Fax       
 
DADES DE LA PERSONA QUE ACTUA EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA 
INSTITUCIÓ, ENTITAT O EMPRESA 
 
NIF               
 
Cognoms i nom       
 
Adreça             Codi postal       
 
Població       
 
DECLARACIÓ 
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La persona signant declara que la persona jurídica que representa no es troba 
en cap de les circumstàncies previstes a l'article13, apartats 2 i 3, de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.1 
 
Data:       
Segell de la institució, entitat o empresa   Signatura del/de la 
representant legal 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
Article 13.2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora 
de les subvencions que regula aquesta Llei les persones o les entitats en les 
quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la 
naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa reguladora:a) Haver estat 
condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d'obtenir subvencions o ajuts públics. b) Haver sol·licitat la declaració de 
concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar 
declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitats d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període 
d'inhabilitació fixat ala sentència de qualificació del concurs c) Haver donat lloc, 
per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma 
de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.d) Que la persona física, els 
administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació 
legal d'altres persones jurídiques,estiguin incursos en algun dels supòsits de la 
Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern de la 
Nació i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius 
que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règimelectoral general, en 
els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que 
reguli aquestes matèries. e) No estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents, enla forma que es determini per reglament.f) Tenir la 
residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís 
fiscal.g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de 
subvencions en els termes que es determinin per reglament .h) Haver estat 
sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir 
subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària. No poden accedir 
a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de 
l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta Llei quan concorri alguna de les prohibicions 
anteriors en qualsevol dels seus membres. Article 13.3. En cap cas no poden 
obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions 
que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició 
que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 
de març,reguladora del dret d'associació. Tampoc no poden obtenir la condició 
de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a les quals 
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s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat 
indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la 
Llei orgànica1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la 
qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent. 
 
ANNEX 3 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT O EL PROJECTE OBJECTE DE LA 
SUBVENCIÓ . ANY 2016 
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
Nom del centre:       
 
NIF:       
 
Adreça:       
 
Telèfon:       
 
Representat per:       
 
 

Informació que s’haurà d’especificar al Projecte a presentar que inclou : 
 
 
1.- Nom del Projecte.  
2.- Objectius. 
3.- Activitats a realitzar. 
4.- Número d’alumnes beneficiaris. 
5.- Durada de l’activitat  (especificar total d’hores curs escolar). 
6.- Pressupost de despeses  i d’ingressos que ocasiona l’activitat . 
   
 
*Vos recordam que el projecte ha d’esser un document a part que contengui 
aquests apartats i en el què s’expliqui detalladament les activitats 
subvencionables. 
Tota la documentació aportada ha d’anar signada. 

 
ANNEX 4 

(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O 
SUBVENCIÓ, I SI N’ÉS EL CAS, RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS I 
AJUDES SOL·LICITADES O CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DELS 
IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES. 
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Representant legal de l’entitat sol·licitant 
Nom i llinatges:                    
 
DNI:       
 
Com a representant legal de l’entitat:       
       
amb domicili a:       
 
amb CIF:       
 
Declar sota jurament/promesa que l’entitat que represent: 

  No ha sol·licitat subvencions a cap altra Administració pública per a 
la realització de les mateixes activitats per a les quals formul petició d’ajuda. 

(Si no s’ha sol·licitat cap ajuda, assenyalar amb una X)  
  Ha sol·licitat, i es troben pendents de resolució, les ajudes públiques 

que s’indiquen a continuació: 
 
Institució:              
Quantitat sol·licitada:       
Data:       

  Ha estat beneficiària per a la realització del mateix programa 
d’activitats per al qual se sol·licita subvenció, de les ajudes públiques que es 
detallen a continuació: 
 
Institució:            
Quantitat concedida:       
Data:       
 
Es compromet a comunicar a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, immediatament després d’haver-se-li atorgat, qualsevol ajuda pública 
no descrita en aquest document i que li sigui atorgada per a l’execució de les 
activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció. 
 
     ,       d      de 2016 
 
(Signatura) 
 
ANNEX 5 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS 
 
DADES DEL PERCEPTOR 
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CIF/NIF 
PERCEPTOR 
 
 
      
 
LLINATGES I NOM/ DENOMINACIÓ SOCIAL 
 
 
      
ADREÇA 
 
 
      
LOCALITAT C. POSTAL PROVINCIA 

 
 
      

 
      

 
      

TELÈFON FAX 
 

 
      

 
      

 
 
DADES BANCÀRIES 
 

                       ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL                         BIC 
            
IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM 
ES                                         
 
 
 
Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al 
compte corrent o la llibreta oberta a nom de l’entitat que represent. 
 
CERTIFICAT DE CONFORMITAT            ,       d      de 2016 
DE L’ENTITAT BANCÀRIA: 
 
Aquestes dades coincideixen amb les    El perceptor, 
que consten en aquesta oficina: 
El director / el delegat, 
 
 
Signatura:____________________    Signatura 
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(segell de l’entitat bancària) 
 
 
ANNEX 6 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT 
 
     ,  com a representant de  l’entitat      ,  amb CIF      ,  
 
en relació a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Alcúdia per dur a terme 
el programa d’activitats      . 
 
 
Declar sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que l’esmentat projecte subvencionat s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d’ingressos que integren el pressupost 
executat del projecte assenyalat és la que s’adjunta. 
 
(Nota: La relació de despeses ha de reflectir les següents dades de les factures 
o documents acreditatius: les dades fiscals del proveïdor, la identificació de la 
factura, el seu import i la data d’emissió. La relació d’ingressos ha d’assenyalar 
la resta d’ajuts, subvencions o ingressos que hagin finançat el mateix projecte 
subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència). 
 
3.- Que la subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Alcúdia s’ha aplicat a la 
finalitat per a la qual es va concedir i que no supera, amb les subvencions i 
altres ingressos concurrents, el cost del projecte subvencionat. 
 
4.- Que s’adjunten còpies confrontades de la totalitat dels justificants del 
pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat i que, si n’és el cas, la 
resta de documentació relativa al projecte cultural resten a disposició de 
l’Ajuntament d’Alcúdia a la seu d’aquesta entitat. 
 
 
I perquè consti, sign aquesta declaració a  
     ,       d      de 2016 
 
ANNEX 7 
 
AUTORITZACIÓ PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA   
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT  
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NOM O RAÓ SOCIAL:       
 
CIF:       
 
Adreça (a efecte de notificacions):       
 
Localitat:            C.P.:       
 
Telèfon:         Mòbil:         FAX:       
 
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 
 
Nom i llinatges:       
 
DNI:       
 
Telèfon:         mòbil:          
 
Qualitat de la seva representació:       
 
AUTORITZ  
A l’Ajuntament d’Alcúdia, a consultar les dades de l’entitat que represento, per 
comprovar que està al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries amb l’Estat, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Alcúdia, 
així com, amb el pagament de les quotes de la la Seguretat Social. Aquesta 
autorització tindrà la mateixa vigència que el conveni signat entre ambdues 
parts. 
 

 Associacions Culturals  Centres escolars   APIMAS 
 
 
     ,       d      de 2016 
 
(Signatura) 
 
ANNEX 8 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PROJECTE EXECUTAT PRESENTAT PEL 
CENTRE: 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 
 
DESPESES ANY 2016  
 
Dades fiscals del proveïdor Num fra. Import Data emissió 
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 TOTAL        
 
Data:       
Signat:       
 
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PROJECTE EXECUTAT PRESENTAT PEL 
CENTRE: 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 
 
INGRESSOS ANY 2016 
Concepte  Import Data  
                  

 
 

                  
 
 

                  
 
 

                  
 
 

TOTAL        

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 

 
 

 48 

 
Data:      
Signat:      ” 

2.-Ordenar la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, BOIB, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva pàgina web 
www.alcudia.net. 
 

3.-Ordenar la publicació de la present convocatòria a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, BDNS.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
L’infrascrit intitula la proposta. 
 
El senyor Pere Malondra exposa que aquestes bases no tenen gaire secret. 
Són les mateixes que es duen presentant any rere any els darrers 12 anys. Hi 
ha dues modalitats, una per preparar obres teatrals en horari lectiu directament 
als centres escolars i l’altre per l’activitat extraescolar de teatre. No s’ha canviat 
res, és un màxim de 5400 euros que hi ha a la partida. I no sé si hi ha algun 
aclariment, perquè al ser les mateixes de fa molts d’anys... 
 
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 ordenanza Municipal 
reguladora del Comerç ambulant en el Municipi d’Alcúdia. 
 
Es presenta proposta de Batlia de data 24 de maig de 2016, que a continuació 
es transcriuen: 
 
“En sessió extraordinària celebrada el 6 de juliol de 2012, el Ple de l'Ajuntament 
va aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora del comerç ambulant 
en el municipi d’Alcúdia; aprovació que va esdevenir definitiva per manca 
d’al·legacions i publicada en el BOIB núm. 32, de 7 de març de 2013. 
 
L’article 28 de l’ordenança determina l’horari d’instal·lació i funcionament dels 
mercats d’Alcúdia i del Port. Quant a l’horari de recollida, s’ha posat de 
manifest la necessitat d’ajornar lleugerament el seu inici, per tal d’harmonitzar 
aquestes tasques amb els interessos dels locals comerciants afectats. 
 
Això atès, conformement amb el què preveuen els articles 101 a 103 de la 
LMRLIB, concordants amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
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de las bases del règim local; i en atenció a les atribucions que l’article 22.2.d) 
d’aquesta darrera confereix a aquest Ple, es proposa l’adopció dels següents 
 
 
     ACORDS 
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 28 de l’ordenança 
municipal reguladora de l'ocupació de la via pública, segons el següent tenor:  
 
“En el municipi d’Alcúdia es faran els mercats següents: 
 
1. Mercat d’Alcúdia. 
 
Aquest mercat s’ubicarà en els passeigs de Pere Ventayol i de la Mare de Déu 
de la Victòria, i a la plaça de Carles V. En els mesos de maig a octubre aquesta 
ubicació quedarà ampliada als carrers Major, del Moll i camí de Ronda. 
 
El mercat tindrà dues zones, una dedicada als productes del camp i l’altra a la 
resta de mercaderies. 
 
El mercat es farà els dimarts i diumenges. 
 
L’horari d’instal·lació i recollida i funcionament serà el següent: 
 
a) De maig a octubre, la instal·lació es farà de les 6:30 fins a les 8:30 hores i la 
recollida des de les 14:00 fins a les 15:30 hores. El funcionament serà des de 
les 8:30 fins a les 14:00 hores. Als carrers Major, del Moll i camí de Ronda, la 
instal·lació es farà des de les 8:00 fins a les 9:00 hores i recollida des de les 
14:00 fins a les 15:00 hores. El funcionament serà des de les 9:00 fins a les 
14:00 hores. 
 
b) De novembre a abril, la instal·lació es farà des de les 7:00 fins a les 9:00 
hores i la recollida des de les 13:30 fins a les 14:30 hores. El funcionament serà 
des de les 9:00 hores fins a les 13:30 hores. 
 
2. Mercat del Port d’Alcúdia. 
 
Aquest mercat s’ubicarà a la plaça de Cas Vicari.  
 
El mercat se farà els divendres. 
 
L’horari d’instal·lació i recollida i funcionament serà el següent: 
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a) De maig a octubre, la instal·lació es farà de les 6:30 fins a les 8:30 hores i la 
recollida des de les 14:00 fins a les 15:30 hores. El funcionament serà des de 
les 8:30 fins a les 14:00 hores.  
 
b) De novembre a abril, la instal·lació es farà des de les 7:00 fins a les 9:00 
hores i la recollida des de les 13:30 fins a les 14:30 hores. El funcionament serà 
des de les 9:00 hores fins a les 13:30 hores. 
 
3. Mercat d’estiu (mercat nocturn). 
 
Aquest mercat s’ubicarà al passeig Marítim. 
 
El mercat es farà de juny a setembre, de dimecres a dissabte. 
 
L’horari d’instal·lació serà des de les 17:30 fins a les 18:00 hores i la recollida 
serà des de les 22:30 a les 23:00 hores. El funcionament serà des de les 18:00 
fins a les 22:30 hores. 
 
El trast que no hagués estat ocupat pel seu titular al final del període 
d’instal·lació quedarà buit, i no podrà ser ocupat per cap altra persona aliena a 
aquest. 
 
L’Ajuntament, per raons d’interès públic, mitjançant un acord motivat, podrà 
modificar la data i horari, prèvia comunicació al titular de l’autorització.”. 
 
SEGON.- Sol·licitar informe a l’Institut Balear de la Dona, sobre l’impacte de 
gènere de la modificació proposada, de conformitat amb l’article 7.g) de la Llei 
12/2006, de 20 de setembre, de la dona. 
 
TERCER.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant l’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la 
Corporació i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap 
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins a les hores inicial. 
 
QUART.- Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i 
de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit 
territorial del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal 
d’associacions veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb 
l’objecte de l’expressada Ordenança.”   
 
INTERVENCIONS: 
 
L’infrascrit intitula la proposta. 
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La senyora Catalina Àngels Juan exposa que el que es fa és que retrassa mitja 
hora els camions per entrar el migdia. Enlloc de a la una i mitja entraran a les 
dues i fins a les 3 i mitja tindran temps per retirar tots els seus productes del 
mercat. Això es fa perquè ens havien demanat que hi ha molta gent a l’hora de 
retirar el mercat. I hem cregut que amb aquest canvi d’horari serà molt millor 
tant pels bars com per la gent que es passeja i per les tendes. 
 
La senyora Carme García demana que posa que el mercat del carrer Major és 
de juny a octubre. Es lleva un mes o ja no es feia al mes de maig? 
 
El senyor batle exposa que l’únic que es varia és l’horari que posava 
l’ordenança. Si ho posa així deu ser un error de transcripció. 
 
La senyora Carme García exposa que aleshores hi ha una errada perquè posa 
en els mesos de juny a octubre. 
 
El senyor batle exposa que feim constar que hi ha una errada de transcripció 
que serà rectificada. Simplement es tracta de retrassar mitja hora per a que la 
gent pugui comprar més i gastar més i no molestar a les tendes i bars aquest 
temps. Els camions hauran de retirar igual però mitja hora més tard. 
 
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. Examen i aprovació proposta de nomenament de nou membre del 
Patronat de la Fundació de la Biblioteca d’Alcúdia. 
 
Es presenta proposta de Batlia de data 24 de maig de 2016, la qual diu: 
 
“D’acord amb l'article 38 c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF), correspon al Ple de l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves 
competències, resoldre el nomenament dels representants de la Corporació en 
tota classe d’òrgans col·legiats en que aquesta hagi d’estar representada. 
De conformitat amb l’article 11 dels vigents estatuts del patronat de la Fundació 
de la Biblioteca d’Alcúdia, el Patronat estarà integrat per un màxim d’onze 
patrons, tots ells membres de la Corporació, entre els quals hi ha d’haver un de 
cada grup municipal. 
En sessió extraordinària celebrada en data 1 de juliol de 2015, el Ple de 
l’Ajuntament va acordar nomenar com a membre del Patronat el regidor del grup 
municipal Guanyem Sr. Antonio Ques Valls, que va acceptar el càrrec a la sessió 
extraordinària del patronat celebrada en data 18 d’agost de 2015. 
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Arran de la renúncia al seu càrrec presentada pel Sr. Ques, a la sessió plenària 
ordinària celebrada en data 14 de desembre de 2015, la Sra. Noelia Broncano 
Hernández va prendre possessió del seu en substitució d’aquell. 
Per consegüent, aquesta batlia sotmet a consideració del plenari l’adopció dels 
següents:  
     ACORDS 
PRIMER.- Nomenar com a membre del patronat de la Fundació de la Biblioteca 
d’Alcúdia la regidora del grup municipal Guanyem Sra. Noelia Broncano 
Hernández. 
 
SEGON.- Donar trasllat del nomenament al patronat de la Fundació als efectes 
oportuns.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
L’infraescrit intitula la proposta i exopos que es tracta de proposar a la senyora 
Noelia Broncano Hernández com a membre del patronat, si accepta. 
 
El senyor batle exposa que la idea és aquesta, és a dir, que tots els partits 
estiguin representats dins el patronat. Faltava na Noelia que havia quedat a 
fora per la substitució d’Antoni Ques i així s’incorpora si el plenari així ho 
decideix i després ella ho accepta. 
 
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. 
 
A continuació per part del Sr. President i del Secretari es formula a la Sra. 
Noelia Broncano Hernandez la pregunta de si accepta el càrrec de membre de 
la Fundació de la Biblioteca d’Alcúdia. 
 
La Sra. Noelia Broncano contesta afirmativament. 
 
9. Examen i aprovació proposta d’acord de nomenament de Plaça en 
considideració a la proclamació del Sr. Pedro Adrover Baixeras com a fill 
predilecte de la Ciutat d’Alcúdia. 
 
Seguidament es presenta proposta de Batlia de data 10 de maig de 2016, la qual 
diu: 
 
“En sessió ordinària celebrada en data 2 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament 
va acordar proclamar el Sr. Pedro Adrover Baixeras Fill Predilecte de la Ciutat 
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d’Alcúdia, així com celebrar l’acte públic de proclamació el proper dia 25 de juliol 
de 2016, a la Sala de Plens, a les 13’00 hores.  
 
D’acord amb l’article 10 del Reglament d’Honors i distincions de l’Excel·lentíssim 
Ajuntament d’Alcúdia, el Ple de la Corporació podrà designar una via pública, 
complex urbà o instal·lació municipal amb el nom d’una persona vinculada a la 
ciutat, reconeixent això, mèrits especials o serveis extraordinaris. 
 
A la mansana formada pels carrers Menorca, Formentera, Dragonera i Cabrera 
es localitza una plaça amb parc infantil que es proposa com a idònia per portar el 
nom del Sr. Adrover. 
 
Obrant al expedient els mèrits del Sr. Adrover, recopilats per la ponent quant a la 
seva proclamació com a Fill Predilecte de la Ciutat, així com la manca 
d’oposicions i objeccions per la regidora fiscal; en consideració a l’informe 7-
16/Honors i distincions, emès pel secretari accidental en data 26 de febrer de 
2016; i de conformitat amb els articles 15 i 21 de l’esmentat Reglament, es 
proposa a aquest Ple l’adopció dels següents 
  
     ACORDS 
 
PRIMER.- Nomenar la plaça existent a l’illeta formada pels carrers Menorca, 
Formentera, Dragonera i Cabrera d’Alcúdia, plaça Pedro Adrover Baixeras, en 
consideració als mèrits d’aquest Fill Prediclecte de la Ciutat d’Alcúdia. 
 
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el 
tauler d’edictes de la Corporació als efectes de què qualsevol interessat pugui 
presentar les al·legacions que consideri. 
 
TERCER.- En cas de què no es formulin al·legacions, l’atorgament de la distinció 
honorífica esdevindrà definitiva. En aquest cas, l’acte públic de descobriment de 
la placa identificativa de la plaça tindrà lloc proper dia 25 de juliol de 2016, a les 
11’00  hores.” 
  
INTERVENCIONS: 
 
L’infraescrit intitula la proposta. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que per acord de ple anterior ja s’acordà 
per unanimitat nombrar fill predilecte a en Pedro Adrover Baixeres. El 
compromís era mirar de fer-li també o bé un carrer o una plaça o un parc 
infantil. Vàrem pensar que lo seu era un parc infantil, per la seva condició de 
mestre d’escola i hem pensat en el parc que ara no té nom, que li diem Ca Na 
Ferrera, perquè era el nom de l’urbanització, però no tenia nom especial. La 
idea és fer un monòlit al parc infantil i que amb una cosa molt senzilla i escueta 
que fos parc infantil Pere Adrover Baixeres, batle i mestre. No posar res més, 
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una cosa molt sencilla. Però sí que aquest parc infantil que a més a més està a 
pocs metres d’on ell va exercir la seva professió durant tants d’anys. La idea és 
posar aquest monòlit allà i el dia de sant Jaume a les onze del matí convidar la 
família, els seus amics, i tota la gent interessada del poble d’Alcúdia a anar a 
descobrir que la seva família descobreixi aquest monòlit per anomenament de 
la plaça. 
 
L’infraescrit exposa que la plaça aquesta està ubicada a la illeta formada entre 
els carrers Menorca, Formentera, Dragonera i Cabrera. 
 
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.” 
 
10. Proposta i Mocions d’urgència. 
 
No n’hi ha. 
  
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ  
 
1. Decrets de Batlia 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle dóna succint 
compte dels decrets de Batlia resolts a la sessió ordinària de data 2 de maig de 
2016 i que es corresponen a la relació des del núm. 569/2016 de data 2 de 
maig de 2016 fins el núm. 773/2016 de data 30 de maig de 2016.  
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
 
INTERVENCIONS: 
El senyor batle demana als membres del plenari si hi ha precs i preguntes. 
 
La senyora Carme García manifesta que el mes passat, un poc abans d’entrar 
al ple vaig avisar que hi havia uns graffitis a ses murades, i ha passat un mes i 
encara hi són. A veure si podríem llevar-los. Més que res, perquè passa tanta 
de gent per les murades,... no sé si és que hi ha hagut algun motiu. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa exposa que n’hi havia bastants. Han anat llevant, 
ara estan llevant les herbes, i arribaran a aquest racó. Venc a dir, que ho tinc 
present. S’han llevat les pintades que hi havia a la Porta Roja, i es va fent. El 
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que passa és que fem el que podem. Vull dir que ho tinc claríssim que sí. A 
més a més, han sorgit altres problemes que són més greus i es van arreglant. 
 
 La senyora Carme García demana sobre un dubte que te. Al carrer Minerva 
han aturat una obra que es feia d’un hotel que sí que és veritat que els veïnats, 
sobretot un hotel, es veu que s’havien queixat i l’han aturada. Voldria saber si 
es pot aturar l’obra del carrer Serra, que hi ha molts veïnats que també es 
queixen. O per quin motiu una sí s’ha pogut aturar i l’altra no. 
 
El senyor batle exposa que en principi tenim dues ordenances que poden (a 
veure si es pot baixar el volum o més enfora, és que tinc una veu que ni en Luís 
del Olmo) ha dues ordenances que hi poden entrar en joc. Hi ha una ordenança 
que diu que en l’estiu, i ja es dona la llicència amb aquest condicionant, entre el 
mes de maig i setembre crec, no es podien fer obres que fossin ruidosas, que 
molestessin els veïnats i que fessin pols. I això hi havia una ordenança 
municipal que ho deia. Llavors també hi ha l’ordenança de renous. Aquesta 
ordenança que deia que no podien fer obres a zones turístiques o que 
molestessin hi ha una sentència de la Sala del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears que diu que aquesta ordenança res, que no se pot fer. I limita que no 
es poden aturar les obres. L’únic que diu la sentència és que es pot posar un 
horari. La sentència diu que enlloc de començar a les 7 del matí a fer renou pot 
començar a les 9. Aleshores no podem aturar l’obra per aquest motiu. Sí que 
es pot aturar, com vàrem aturar lo del cable de Red Eléctrica, pel renou de 
decibels. Entonces si és pels renous sí que la pots aturar. En aquesta obra del 
carrer Minerva és veritat que hi havia, i a més a més era el temps de 
l’IRONMAN, resulta que l’hotel, que em pareix que era el Sunwing, havia llogat 
tot l’edifici de veïnat, just un edifici de devora aquesta obra i hi havia moltes 
queixes. De fet, hi vaig anar jo amb el regidor d’obres personalment, junt amb 
l’arquitecte municipal i l’aparellador i comprovàrem que era un escàndol. I el 
que férem és enlloc d’imposar-mos, com que la persona que ho feia també és 
una persona que viu del món del turisme i ho va entendre, és dir-li, mira, per 
favor aturau les obres perquè estau molestant a primera línia de la platja i és un 
desastre, perquè està a la vora del carrer Saturno, i es varen aturar. Vàrem 
arribar a un acord, voluntàriament ells, dient que s’aturaven i que després dia 
vint-i-tres del mes havien de fer tres dies de feina i llavors aturaven l’obra. I ells 
eren conscients d’aquesta sentència que deia que ells podien fer obra. Això va 
passar així i es va aturar aquesta obra. Sí és veritat, també, que al carrer Serra 
hi ha una obra que molesta i jo he parlat tant amb el senyor que du el Bar com 
amb un senyor que té un souvenir a la vora i els ho vaig dir, per aquesta via no 
podem anar, perquè una sentència diu que no, però sí que per ordenança de 
renous, si ve la Policia i comprova els decibels que treu, si supera els 60 
decibels es pot aturar no per l’ordenança que deia que no podien fer obres sinó 
per l’ordenança de renous. Els mateixos veïnats em digueren que ara com la 
feina es feia a fora és el que embrutava i un pic que facin el de dins ja no ens 
importa. Si voleu parlam amb ells de la mateixa forma, perquè jo m’estim més 
demanar-ho bé al propietari que no imposar-mos i fer històries. I ells mateixos 
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digueren que si a final de mes de maig no diem res, deixa-ho fer, i sinó 
parlarem amb ell. Per tant, no ho hem aturat per això. 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra manifesta que per acabar d’aclarir aquest 
tema ja que he estat al damunt d’aquesta obra encomanat pel batle. I avui m’he 
donat compte que part de l’endamiatge ja està retirat. Queda encara una part 
dels bastiments i aquesta obra està a punt de finalitzar. I ha estat simplement 
un tema de cordialitat entre veïnats que han arribat a aquesta deferència de 
que s’acabi l’obra d’una vegada que és el millor que ens pot passar a tots. 
 
La senyora Carme García exposa que avui han llevat un tros de andamio, però 
més que res és que m’ha sorprès. No és que m’ho hagi dit cap veïnat ni que 
s’amagui. Més que res és que divendres passava i tallaven a fora amb una 
màquina de disc i em va sorprendre que tallessin al carrer. 
 
El senyor batle exposa que ja està aclarit i solucionat perquè inclús els veïnats 
s’han posat d’acord. També és veritat que, perquè supòs que al pròxim ple ho 
tornaran demanar, que a Bonaire també tenim un altre escrit d’entrada que hi 
ha a la vora de tres xalets d’aquests de viviendes vacacionals hi ha la pica 
muntanya, que és un solar que com allà tot és corbat, i que fa un estruendo de 
renou. Avui hi hem enviat la policia per a que faci les mesuracions de renou, i si 
bé no podien aturar per l’ordenança que la sentència de l’Audiència ens ha 
llevat del mig, o ens ha suspès, almenys sí podem aturar, perquè entenem que 
els clients se li en van. Lògic que si un lloga una vivienda vacacional i a veïnat 
tens algú que pica amb el martell a la vora, perquè una cosa és fer els interiors 
que no molestes i s’altra és picar amb un martell a de fora i sobretot si lleves 
trossos de muntanya i pedra. També farem la mateixa gestió. El que procuram 
sempre és mirar de fer-ho a les bones, demanar a veure si es poden aturar i no 
anar amb el paper “para la obra”. Si no ens queda més remei... “para la obra” 
però si es pot arreglar amistosament, com s’ha arreglat al carrer Serra pensam 
que ho hem de fer així. 
 
La senyora Carme García manifesta que, com tots sabem, a Alcúdia hi ha dos 
carrers Tritons, un allà on jo visc i l’altre uns metres o bastants metres més 
endavant. Ens agradaria saber per quin motiu s’ha tancat el carrer. S’ha tancat 
el carrer per les dues bandes i s’ha posat un prohibit el pas. Ens agradaria 
saber el motiu. 
 
El senyor batle diu que el carrer Tritón, el que dius tu deu ser el del Jardín, 
m’imagin, no sé quin dels dos, jo em pensava sols hi havia un carrer, no sabia 
que n’hi hagués dos. 
 
La senyora Carme García exposa que ho diu amb anècdota perquè la gent que 
cerca el Jardín ve a ca nostra, que és l’antic carrer Tritón. 
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El senyor batle manifesta que en aquest carrer se’ns va dir que hi havia poc 
trànsit i se’ns va demanar per part de dos o tres propietaris d’allà que es fes 
peatonal. Noltros abans de fer-ho peatonal demanàrem un informe a la policia 
local per a saber si és o no és viable. Perquè això més que una decisió política 
és una decisió tècnica. Allà està ben comunicat i la policia va dir que en principi 
no hi ha inconvenient. Així i tot quan ens ho demanaren els hi diguérem que en 
principi ho fem amb caràcter experimental durant un any a veure si funciona o 
si no funciona, si molesta o si no molesta,... perquè al final el que passarà és 
que hi posaran taules i cadires, això està clar, hi haurà una ocupació de via 
pública, amb l’obligació lògica de deixar el pas que ha de deixar tothom, però 
és igual que la plaça d’Alcúdia que també si és peatonal també hi ha taules i 
cadires, com a qualsevol establiment, a tothom igual. A les hores amb caràcter 
experimental es va autoritzar a fer això degut a l’informe de la Policia Municipal 
i es va posar això. Una altra cosa és que no s’hagi complit la idea inicial, és a 
dir, la idea inicial era posar dos pilons com a prova experimental i que ho 
provessin una temporada. Sí que ens hem donat compte que havien posat uns 
palos uns toldos que no estan autoritzats i se’ls ha obert una infracció 
urbanística, lògicament, i l’expedient es tramita per conducta reglamentària 
normal. Veurem el que passarà. 
 
La senyora Carme García diu que com que som veïnada d’allà i ho veig sovint, 
voldria fer un suggeriment, si m’ho permets. Si tu vas, tens aquest bar a 
l’esquerra, tot el que és la dreta, la acera, no hi pot anar ningú perquè hi ha els 
arbres que ocupen tota la acera. Què passa? Que si tu agafes cap allà la acera 
no la pots emprar i l’espai que ha de deixar, jo no sé quin és -em pensava que 
eren dos metres però no ho deuen esser perquè no s’hi pot passar- No s’hi pot 
passar 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que això és un tema de la Policia 
Municipal, perquè es tracta de trànsit, no ho sé exactament. 
 
La senyora Carme García  exposa que no s’hi pot passar i que a més 
m’agradaria, ja que hi ha bastants veïnats que han vingut a ca nostra a 
demanar que per favor ho mireu, jo vos ho transmet en nom de diferents 
veïnats. Si és un carrer peatonal... Quedarà com a carrer peatonal m’ha dit el 
senyor Mir, no és veritat? 
 
El senyor batle diu que amb caràcter experimental hi estarà un any. Anem a 
veure quin resultat dona. 
 
La senyora Carme García diu que aleshores s’agrairia que no s’hi aparcàs cap 
moto, que n’hi ha una sobretot quasi cada dia aparcada, i també, si fos 
possible, que respectéssim, ja que els altres ho haurem de respectar, que 
respectéssim que aqueixa moto sobretot i un quatre per quatre no aparquin 
davant els pilons, i a més és pràcticament cada dia. Jo ara duc una foto de fa 
una horeta justeta. Clar els veïnats van un poquet cremadillos perquè ara no 
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poden aparcar allà i en s’estiu es bar, per sort seva i de tots els alcudiencs, du 
molta de gent a aquest bar, els veïnats no podem aparcar, a damunt encara 
heu llevat molts d’aparcaments allà i si al damunt tu veus que les persones 
implicades, que en tindran el benefici -que estic d’acord que el tinguin- tapen 
l’entrada del carrer i aparquen just davant els pilons, pues si pogués ser, que 
això es respectàs un poc per part de tots. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que lògicament són dues coses distintes. 
És a dir, una cosa és que es decideixi amb caràcter experimental, a meam com 
va, fer un carrer peatonal, i l’altra és que la gent aparqui on no ha d’aparcar. 
Perquè si la gent aparca a on no ha d’aparcar, tant si és el carrer Tritón, com si 
és un altre carrer, evidentment se’l sancionarà. I l’altra cosa és... les normes 
són les normes i s’han de respectar, i més si és el propietari, si és que aparca 
el propietari. 
 
La senyora Carme García diu que són els veïnats d’aquest carrer els que hi 
aparquen. 
 
El senyor batle diu que idò els veïnats d’aquí hauran de respectar les normes. 
 
La senyora Carme García diu que són els veïnats, les motos dels empleats, les 
motos d’altres particulars,... la acera queda plena. Si pogués ser que de tant en 
quant es tingués un poc en compte això. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que si és un camí peatonal o un pas 
peatonal... si és un pas peatonal és un pas peatonal, això està clar. O ho és, o 
no ho és. Si col·loques..., col·loques, igual que a sa plaça igual que a qualsevol 
carrer. Ara, si donam cinc i ens agafen vint-i-cinc no queda més remei que 
actuar i fer el que haguem de fer. En aquest cas, evidentment, ja hem obert 
l’expedient d’infracció urbanística pels pals, que això no està autoritzat. I també 
si aparquen allà la policia municipal se’n cuidarà de posar ordre i fer la 
corresponent denúncia. 
 
La senyora Carme García exposa, que si vos pareix que féssim un minut de 
silenci per en Lluís Salom, ja que aquesta setmana hi ha hagut aquest tràgic 
succés,... no sé si és el moment oportú... 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que pot ser el moment més adient 
hagués estat abans del ple però tampoc passa res, però el podem fer en 
acabar, per deferència a si hi ha algú del públic que vol intervenir, i després fem 
el minut de silenci. Si no hi ha cap intervenció a suggeriment de la senyora 
García fem el minut de silenci, si vos pareix, mos podem aixecar i fem el minut 
de silenci. 
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I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. batle 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, 
 
 
 
 
Antoni Mir Llabrés       Joan Seguí Serra 
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