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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
21 DE DESEMBRE DE 2012 
 
Data: 24/01/2013 
Hora començament: 10,00 h. 
Hora acabament: 10     h.   
Lloc: Sala de sessions. 
Caràcter: Extraordinària. 
Convocatòria: Primera. 
 
 
Assistents: 
 
 
Batlessa:     Coloma Terrasa Ventayol 
 
Tinents de Batlessa :  Juan Luis González Gomila 

Maria del Carme Garcia Cerdà 
     Àngela Amer Mir 
     Martí Ferrer Totxo  

Josefina Linares Capó 
      
Regidors:    Mateu Salort Bonafè 
     Laura Serra Martín 
     Gaspar Vera Mills 
     Miquel A. Llompart Hernández 

Joaquín Cantalapiedra Aloy 
     Beatriz Oneto Carmona 
     Domingo Bonnín Daniel 
     Pere J. Malondra Sánchez 
     Sofia Fernández Roldán 
     Guadalupe Alaminos García 
     Joan Gaspar Vallori Guayta  
 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
Secretari Actal.:   Miguel Alejandro Dot Ramis 
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Ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Proposta d’aprovació de reducció de les retribucions dels membres de la 
corporació amb dedicació exclusiva per a l’any 2012. 
 
3. Proposta de baixa del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions de Mallorca. 
 
4. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de la cornisa Pollença-Façana T-
AN3/ carrer Canet de Rosselló. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la Sra. batlessa 
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular 
cap observació a l’acta de la darrera sessió que va tenir lloc el dia 9 de 
novembre de 2012 i que s’ha repartida oportunament amb la convocatòria. 
 
El Sr. Cantalapiedra manifesta el desacord del seu grup amb la redacció de 
l’acta perquè entén que no s’ha fet constar que la Sra. Batlessa va dir que 
retirava la paraula al Sr. Llompart durant la seva intervenció a l’apartat de precs 
i preguntes i aquest és un detall prou importat per fer-ho constar. 
 
Passada a votació l’acta de la sessió anterior, resulten tretze vots a favor 
(PSIB-PSOE, regidora no adscrita Sra. Carme Garcia, i Partit Popular) i tres en 
contra (CxI). D’aquesta manera, l’acta queda aprovada. 
 
 
2. Proposta d’aprovació de reducció de les retribucions dels membres de 
la corporació amb dedicació exclusiva per a l’any 2012. 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 18 de desembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA PER A 
L’ANY 2012 
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Atès que l’article 2.1 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, sobre 
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat 
disposa que l’any 2012 el personal del sector públic veurà reduïda les seves 
retribucions en les quanties que correspongui percebre al mes de desembre 
com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la 
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents 
d'aquest mes. 
 
Vist el que disposa l’article 4 de la mateixa font respecte de la paga 
extraordinària dels alts càrrecs i atès que aquestes reduccions no són 
obligatòries pels membres de la corporació i l’actual equip de govern creu 
necessari, per solidaritat, aplicar-les als membres amb dedicació exclusiva. 
 
Vist el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
És per tot això que es proposa a aquest Ple l’adopció dels següents  
 
       ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la reducció de les retribucions dels membres de la 
corporació amb dedicació exclusiva del mes de desembre de l’any 2012 en la 
quantia equivalent a la paga extraordinària d’aquest mes. 
 
SEGON.- Publicar el present acord en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en la 
pagina web municipal i en el Bolletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Alcúdia, 19 de desembre 2012. 
 
El Regidor delegat d’Hisenda i Administració 
 
 
Juan Luis González Gomila”. 
 
 
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Cantalapiedra per avançar el vot favorable 
del seu grup, atès que es tracta d’un gest solidaria. Recorda que el seu grup 
sempre s’ha manifestat en contra de la supressió de la paga extraordinària de 
desembre al personal de l’Ajuntament, perquè entén que també afecta als 
alcudiencs i, en general, al municipi, ja que aquesta retribució era molt ben 
rebuda per a les festes de final d’any. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Malondra per recordar que el seu grup 
sempre ha estat en desacord amb aquesta llei i que no esperava menys de 
l’equip de govern, atès que fa por d’un més ja va avançar que si el personal de 
l’Ajuntament no cobrava aquesta paga extraordinària, tampoc no farien els 
regidors amb dedicació exclusiva. 
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En el torn de contestació, el Sr. González diu que la supressió de la paga al 
personal de l’Ajuntament és injusta i els regidors han d’esser conseqüents i 
solidaritzar-se. 
 
Passat el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
3. Proposta de baixa del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions de Mallorca. 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Administració de dia 18 de desembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA DE BAIXA DEL CONSORCI DE TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS DE MALLORCA 
 
Atès que en la actualitat l’Ajuntament d’Alcúdia es troba adherit al Consorci de 
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca 
(TICMallorca). 
 
Atès que l’únic servei que l’Ajuntament utilitza d’aquest Consorci és la pàgina 
web municipal i durant l’any en curs s’ha iniciat un projecte per crear-ne una de 
nova que podria estar operativa a finals d’aquest mes de desembre. 
 
Vist l’informe-proposta emès pel responsable tècnic del Departament 
d’Informàtica de l’Ajuntament d’Alcúdia, de data 25 d’octubre de 2012. 
 
Vist el que disposen els articles 6 i 10 dels Estatuts del TICMallorca (BOIB nº 
115, de 9 d’agost de 2012). 
 
Vist el que disposa l’article 47 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, de data 18 de desembre de 
2012. 
 
És per tot això que propòs a aquest Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Acordar inicialment la baixa de l’Ajuntament d’Alcúdia del Consorci 
de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca. 
 
SEGON.- Complir quantes obligacions i compromisos hagi contret l’Ajuntament 
d’Alcúdia amb el Consorci fins a la data del cessament. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Consorci perquè la baixa sigui 
aprovada per la Junta de Govern i ratificada per la Junta General. 
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QUART.- Publicar el present acord a efectes d’obrir el termini d’informació 
pública d’un mes que estableix la llei. 
 
Alcúdia, 19 de desembre de 2012. 
 
 
El regidor delegat de Hisenda i Administració,  
 
 
 
Juan Luis González Gomila”. 
 
No havent-hi debat es passa directament a votació i per unanimitat dels 
assistents s’aprova el dictamen precedent. 
 
 

4. Aprovació definitiva de l’estudi de detall de la cornisa Pollença-Façana 
T-AN3/ carrer Canet de Rosselló. 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de 
Planejament i Urbanisme de dia 18 de desembre de 2012, que a continuació es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA  DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME 
 

Mitjançant Decret de Batlia núm. 1044, de 22 de juny de 2011, es va aprovar 
inicialment l’Estudi de Detall de la Cornisa de Pollença – Façana T-AN3/Carrer 
Canet de Rosselló, Sa Marina, redactat pels arquitectes Jaume Llobera Buades 
i Joan Llobera Colomer i promogut per les Sres. Francisca Pujadas Mayol, 
Catalina Coll Pujadas i Francisca Coll Pujadas. 
 
L’expedient ha estat sotmès a informació pública i notificat als propietaris i 
altres interessats directament afectats compresos dins l’àmbit territorial de 
l’Estudi de Detall, sense que s’hagin presentat al�legacions dins del termini 
disposat a l’efecte. 
 
Vists els informes tècnics i jurídics emesos pels serveis municipals en sentit 
favorable a la seva aprovació. 
 
Atès l’informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 4 
d’octubre de 2012 en el tràmit previst en l’article 117.2 de la Llei 22/1998, de 28 
de juliol, de Costes, amb relació a l’article 210.2 del Reial decret 1471/1989, d'1 
de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General per a Desenvolupament i 
Execució d’aquesta Llei. 
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Atès que la competència per acordar l’aprovació definitiva correspon al Ple de 
la Corporació d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 15 
de juny de 2012 (BOIB núm. 104, de 07/07/2011), PROPÒS elevar a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament l’Acord següent: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall  de la Cornisa de Pollença – 
Façana T-AN3/Carrer Canet de Rosselló, Sa Marina, redactat pels arquitectes 
Jaume Llobera Buades i Joan Llobera Colomer i promogut per les Sres. 
Francisca Pujadas Mayol, Catalina Coll Pujadas i Francisca Coll Pujadas. 
 
Segon.- Comunicar el present Acord a la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca. 
 
Tercer.- Notificar als interessats i que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears i en un dels diaris de major difusió de l’illa. 
 
Alcúdia, 13 de desembre de 2012 

 

El regidor delegat d’Urbanisme 
 
 
 
Martí Ferrer Totxo”. 
 
No havent-hi debat es passa directament a votació i per unanimitat dels 
assistents s’aprova el dictamen precedent. 
 
      

... / ... 
 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. Batlessa aixeca la sessió, de 
la qual cosa com a Secretari, don fe. 
 
 
Vist i plau 
La Batlessa 
  
        
Coloma Terrasa Ventayol 
 
 


