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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
29 DE JULIOL DE 2011
Data: 29/07/2011
Hora començament: 13,00 h.
Hora acabament: 14,50 h.
Lloc: Sala de sessions.

Assistents:

Batlessa:

Coloma Terrasa Ventayol

Tinents de Batlessa :

Juan Luis González Gomila
Maria del Carme García Cerdà
Àngela Amer Mir
Martí Ferrer Totxo
Josefina Linares Capó

Regidors:

Mateu Salort Bonafé
Laura Serra Martín
Miquel A. Llompart Hernández
Joaquín Cantalapiedra Aloy
Beatriz Oneto Carmona
Domingo Bonnín Daniel
Pere J. Malondra Sánchez
Sofía Fernández Roldán
Guadalupe Alaminos García
Joan Gaspar Vallori Guayta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Nicolau Conti Fuster

No hi assisteix:

Regidor:

Gaspar Vera Mills
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Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Resolució del recurs de reposició interposat pel portaveu del grup municipal
del PSOE contra els acords plenaris de creació i composició de les comissions
informatives permanents i de la Junta de Portaveus, i de nomenament de
representants de la corporació en òrgans col·legiats adoptats en la sessió
extraordinària de dia 12 de juliol de 2011.
3. Fixament de règim d’indemnitzacions i assistències dels membres de la
corporació.
4. Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva, i de les seves
retribucions.
5. Assignació de dotacions als grups polítics municipals.
6. Delegació de competències en la Junta de govern Local.
7. Aprovació del compte general de 2010.
8. Expedient núm. 1/2011, de reconeixement de crèdit.
9. Expedient núm. 11/2011, per concessió de crèdit extraordinari i suplement de
crèdit finançat amb majors ingressos.
10. Acatament de la sentencia núm. 214/2011, del jutjat contenciós
administratiu núm. 3 de Palma, relativa a l’expedient de demolició núm. 73/09.
11. Fixament de les festes locals per a 2012.

Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Conformement amb el disposat a 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 12 de juliol
de 2011 i que s’ha repartit oportunament amb la convocatòria.
Vist que no n’hi cap, queda aprovada per unanimitat.
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2. Resolució del recurs de reposició interposat pel portaveu del grup
municipal del PSOE contra els acords plenaris de creació i composició de
les comissions informatives permanents i de la Junta de Portaveus, i de
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats
adoptats en la sessió extraordinària de dia 12 de juliol de 2011.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració, de dia 26 de juliol de 2011, que a continuació es
transcriu:
“Resolució del recurs de reposició interposat pel portaveu del grup municipal
del PSOE contra els acords plenaris de creació i composició de les comissions
informatives permanents i de la Junta de Portaveus, i de nomenament de
representants de la corporació en òrgans col·legiats adoptats en la sessió
extraordinària de dia 12 de juliol de 2011.

Seguidament el Secretari dóna compte de la proposta següent:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Recurs de reposició interposat pel regidor i portaveu del grup municipal
Socialista a l’Ajuntament d’Alcúdia contra els acords plenaris de creació i composició
de les comissions informatives permanents i de la Junta de Portaveus, i de
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats adoptats en la
sessió extraordinària de dia 12 de juliol de 2011.
Vist l’escrit presentat en registre d’entrada núm. 5.842, de data 19 de juliol de 2011,
relatiu al recurs de reposició interposat pel regidor i portaveu del grup municipal
Socialista a l’Ajuntament d’Alcúdia contra els acords plenaris de creació i composició
de les comissions informatives permanents i de la Junta de Portaveus, i de
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats adoptats en la
sessió extraordinària de dia 12 de juliol de 2011.
Atès que s’ha concedit tràmit d’audiència a la regidora interessada, Sra. Maria del Carme
García Cerdà, en ús del qual ha manifestat que es reitera en la postura que ja ha
expressat en diverses ocasions en el sentit que en cap moment ha dimitit del partit del
PSM pel qual es va presentar en les passades eleccions municipals (reg. d’entrada núm.
5.938 de data 21 de juliol de 2011).
Vist l’informe emès pel Secretari de la corporació en data 22 de juliol de 2011, proposant
l’estimació del recurs de reposició amb els fonaments jurídics que s’hi contenen, els
quals, com a motivació, formen part d’aquesta proposta d’acord.
Conformement amb el disposat a l’article 113 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r. Estimar el recurs de reposició abans indicat, i en la seva conseqüència revocar la
introducció de les esmenes aprovades en les propostes originals dels assumptes relatius
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a la creació i composició de les comissions informatives permanents i de la Junta de
Portaveus, i de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats
adoptats en la sessió extraordinària de dia 12 de juliol de 2011.
2r. Declarar que la regidora Sra. Carme García Cerdà queda en situació de regidora no
adscrita en l’Ajuntament d’Alcúdia, i per tant, i de conformitat amb el que assenyala
l’article 76.7 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, tindrà els drets i els deures individuals, inclosos els de caràcter material i
econòmic, que segons les lleis formen part de l’estatut dels membres de les corporacions
locals, i participarà en les activitats pròpies de l’ajuntament de manera anàloga a la de la
resta de regidors i regidores, essent informada i amb el drets de poder assistir a les
comissions informatives i altres òrgans col·legiats en què estiguin representats els grups
polítics municipals, amb veu i sense vot.
Alcúdia, 21 de juliol de 2011
La Batlessa
Coloma Terrasa Ventayol”
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del Ple de
l’Ajuntament.”

Obert el torn pel debat intervé el Sr. Malondra per afirmar que en relació a
recents declaracions de la batlessa publicades en els mitjans de comunicació,
vol manifestar que el seu grup no va fer teatre en la passada sessió plenària
sinó que es va limitar a complir amb el seu paper d’oposició, assenyalant que si
no s’haguessin aprovat les esmenes que s’hi varen introduir avui no seria
necessari discutir el present punt de l’ordre del dia. Per aquest motiu li
requereix perquè demani disculpes al respecte.
La Sra. Terrasa contesta dient que no vol entrar en l’assumpte de les
declaracions en premsa i recorda que a la Sra. Carme García li assistia el dret
de constituir-se en grup polític, si bé a vista de l’informe que ha emès el
Secretari a requeriment dels grups del PSOE i CxI, avança que el seu grup
donarà suport a la proposta incorporada al dictamen que s’ha transcrit. També
afegeix que la seva actuació com a batlessa va ser la que corresponia, retent
compte de la constitució del nou grup que va a dur a terme la Sra. García.
El Sr. Malondra, en torn de rèplica, afirma que el que es qüestiona és el fet que
s’incorporassin les esmenes, i que no varen dubtar del procediment seguit,
afegint que així es demostra la lleialtat existent a resultes del pacte subscrit
entre el Partit Popular i la Sra. Carme García.
La Sra. Terrasa insisteix en la circumstància que les esmenes es provoquen pel
fet de constituir-se el nou grup municipal a instància de la Sra. Carme García.
Seguidament intervé la Sra. García assenyalant que vol aclarir el terme
“trànsfuga” amb el qual se li ha titllat en les darreres sessions plenàries per part
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dels portaveus del grups de l’oposició, i a dit efecte indica que segons el
diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), aquest
mot s’aplica únicament a aquella persona que abandona el seu partit per
incorporar-se al partit contrari, cosa que ella no ha fet perquè, insisteix, en cap
moment ha dimitit del seu partit.
També afegeix que li ha sabut greu que el Sr. Llompart hagués declarat que
l’actuació de la Sra. García s’hagués guiat per mòbils econòmics, i a dit efecte
recorda que precisament la seva trajectòria dintre del municipi s’ha destacat
sempre pel seu tarannà solidari. Finalment la Sra. Carme García acaba la seva
intervenció esbossant una sèrie presumptes irregularitats comeses durant la
passada legislatura, i afirma que aquest va ser un dels motius pel qual no es va
inclinar per fer un pacte de governabilitat amb les dues formacions avui a
l’oposició.
El Sr. Llompart contesta dient que el més encertat del què ha dit la Sra. García
en la precedent intervenció és que no va poder pactar amb ell perquè no
s’haguessin entesos, i que el que interessa destacar en relació a la discussió
del present punt de l’ordre del dia és el certificat emès pel secretari general del
PSM, que no deixa dubtes. També afirma que mai ha dit que la Sra. García fos
una doblerera, i que simplement es tractava d’una qüestió de vot que duia
aparellada inexcusablement unes conseqüències econòmiques.
Per la seva part el Sr. Malondra torna intervenir per aclarir que el seu grup no
ha xerrat en cap moment de doblers, i que únicament es limita a donar la seva
opinió en els diferents punts de l’ordre del dia. Així mateix declara que no entén
el darrer discurs de la Sra. García, indicant que es necessari distingir entre
presumptes irregularitats i eventuals deficiències administratives per col·lapses
de tramitació. Finalment assenyala que no comparteix la definició de trànsfuga
que ha indicat la Sra. García, entenent que existeix l’accepció aplicable al
supòsit de pactar en contra de la decisió del seu partit.
Conclòs el debat es passa a votació i el dictamen precedent s’aprova amb els
quinze vots a favor dels membres presents dels grups municipals del PP, CxI i
PSOE, i el vot en contra de la Sra. Carme García.

3. Fixament de règim d’indemnitzacions i assistències dels membres de la
corporació.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració, de dia 26 de juliol de 2011, que a continuació es
transcriu:
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“Fixament de règim d’indemnitzacions i assistències dels membres de la
corporació.
Seguidament el Secretari dóna compte de la proposta següent:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Règim d’indemnitzacions i assistències pels membres de la corporació
Conformement amb el disposat a l'article 75.2 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local, a l’article 74. 4 i 5 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i a l’article 13. 5 i 6 del ROF,
els membres de les corporacions municipals podran percebre indemnitzacions i
assistències en les quanties i condicions que acordi el Ple de l’Ajuntament.
Això atès, aquesta batlia sotmet a consideració del plenari l’adopció dels acords
següents:
1r. Establir el règim d’indemnitzacions següents:
- Tots els membres de la corporació, inclosos els que exerceixin càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, percebran indemnitzacions per les despeses efectives,
documentalment justificades, que s’ocasionin en l’exercici del seus càrrecs, segons les
normes d’aplicació general de les Administracions Públiques i les que en
desenvolupament d’aquestes acordi el Ple de la corporació.
2n. Establir el règim d’assistències següents:
- Els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran
per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals de què formin part les
quanties íntegres següents:
1) Sessions de Ple
a) Regidors amb delegacions:....................... 896,31 €/ sessió b) Regidors sense delegacions:...................... 398,36 €/ sessió 2) Sessions de les comissions informatives
a) Regidors amb delegacions:........................... 253,96 €/ sessió b) Regidors sense delegacions:..........................149,39 €/ sessió
El límit anual màxim per assistència a sessions del ple i de les comissions informatives
serà:
a) Regidors amb delegacions:....................... 17.747 €
b) Regidors sense delegacions:...................... 7.698 €
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c) Sessions de la Junta de Govern Local
Membres de la Junta de Govern Local:........... 150 €/sessió, amb un límit màxim
anual de 3.600 €.

3r. Les quanties fixades seran objecte de revisió cada 1r de gener segons les
variacions en l’IPC interanual, i s’aplicaran amb efectes de la data de presa de
possessió dels càrrecs corresponents.
4t. Publicar aquest acord en el tauler d’edictes de la corporació i en el BOIB, en
compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local.
Alcúdia, 21 de juliol de 2011
La Batlessa
Coloma Terrasa Ventayol”
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del Ple de
l’Ajuntament.”

En primer lloc pren la paraula el Sr. González per explicar que les quantitats
fixades pels diferents conceptes no han sofert variació respecte de les
establertes en l’anterior legislatura, amb excepció de l’augment en els límits
anuals de l’assistència de les sessions al ple i a les comissions informatives, i la
introducció de les indemnitzacions per assistència a les sessions de la Junta de
Govern Local.
Seguidament intervé el Sr. Malondra per manifestar que el seu grup no votarà a
favor d’aquesta proposta perquè considera que la regulació fins a les hores
existents era correcta, adduint que difícilment es duran a terme catorze
sessions plenàries anualment.
Per la seva part el Sr. Llompart anuncia l’abstenció del seu grup perquè tot i
estar d’acord amb l’augment del límits anuals, discrepa de les assignacions
fetes per assistència a la Junta de Govern Local considerant que es tracta d’un
increment de sous encobert, i afirma que hagués entès millor una pujada
directe de les retribucions.
El Sr. González contesta dient que les indemnitzacions fixades per assistència
a la Junta de Govern Local és una competència pròpia de l’equip de govern, i
que s’estranya que el grup municipal del PSOE no hi doni suport perquè es
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tracta d’una mesura que millora especialment les assignacions dels membres
dels grups polítics de l’oposició.
El Sr. Malondra, en torn de rèplica, assenyala que la motivació d’actuació del
seu grup mai serà per termes econòmics, i tot això tenint en compte que les
retribucions dels càrrecs públics d’aquest ajuntament són més bé baixes en
relació a la quantia del seu pressupost.
El Sr. Llompart reitera les argumentacions fetes en la seva anterior intervenció.

Passat a votació el dictamen s’aprova amb els vuit vots favorables dels
membres del grup municipal del PP i de la Sra. García, i les vuit abstencions
dels membres de CxI i PSOE.

4. Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva, i de les seves
retribucions.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració, de dia 26 de juliol de 2011, que a continuació es
transcriu:

“Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva, i de les seves retribucions
Seguidament el Secretari dóna compte de la proposta següent:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva, i de les seves
retribucions.
Conformement amb el disposat a l'article 75.2 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local, a l’article 74. 2 i 3 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el Ple de l’Ajuntament
determinarà els membres de les corporacions municipals que exerciran els seus
càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial, les seves retribucions i el règim de
dedicació mínima per a la percepció de les dites retribucions.
Això atès, aquesta batlia sotmet a consideració del plenari l’adopció dels acords
següents:
1r. Determinar els càrrecs en règim de dedicació exclusiva i llur retribucions següents:
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Càrrec
Batlessa
1r. Tinent de Batlessa
2n. Tinent de Batlessa
5a. Tinent de Batlessa

Retrib. Mensuals (x14)

Retribucions anuals

2.815,81 €
2.639,70 €
2.639,70 €
2.639,70 €

39.421,34 €
36.955,80 €
36.955,80 €
36.955,80 €

Mitjançant resolució de Batlia es determinaran els membres que realitzaran les seves
funcions en règim dedicació exclusiva.
2n. Les quanties fixades seran objecte de revisió cada 1r de gener segons les
variacions en l’IPC interanual.
3r. Publicar aquest acord en el tauler d’edictes de la corporació i en el BOIB, en
compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local.
Alcúdia, 21 de juliol de 2011
La Batlessa
Coloma Terrasa Ventayol”
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del Ple de
l’Ajuntament.”

El Sr. González assenyala que amb aquestes xifres es produirà un estalvi
aproximat d’uns quaranta-vuit mil euros anuals, i que amb aquesta proposta es
complirà amb l’acord de governabilitat i amb un dels punts del programa
electoral del Partit Popular referent als principis d’austeritat i eficiència.
El Sr. Malondra opina que es tracta d’una decisió de l’equip de govern sobre la
qual no hi veu inconvenient i en conseqüència el seu grup la votarà a favor.
El Sr. Llompart també anuncia el vot favorable dels membres del seu grup.
Passat a votació el dictamen s’aprova per unanimitat dels assistents.
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5. Assignació de dotacions als grups polítics municipals.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració, de dia 26 de juliol de 2011, que a continuació es
transcriu:
“Assignació de dotacions als grups polítics municipals.
Seguidament el Secretari dóna compte de la proposta següent:

“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Assignació de dotacions als grups polítics municipals

Conformement amb el disposat a l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local, a l’article 77.2 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el Ple de l’Ajuntament podrà
assignar als grups polítics una dotació econòmica que comptarà amb un component fix
idèntic per a tots els grups, i un component variable en funció del nombre de membres
de cada grup.
Aquesta dotació tindrà per finalitat sufragar el cost de les activitats socials
desenvolupades pels grups, així com els estudis, informes i actuacions necessàries en
relació als assumptes municipals, sense que es puguin dedicar al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus ni a l'adquisició de béns que puguin
constituir actius fixes de caràcter patrimonial. Els grups polítics hauran de dur una
comptabilitat específica de la dotació que s'acordi, que posaran a disposició del Ple
sempre que aquest ho demani.
Tenint en compte la constitució dels grups polítics municipals efectuada com a resultes
de les darreres eleccions municipals, i en base a l'anterior normativa relacionada, es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r. Fixar una dotació econòmica mensual als grups polítics que es constitueixen en
aquesta nova Corporació municipal, que constarà dels següents components:

-

Un component fix, idèntic per a tots els grups, consistent en la quantia de 250 € /
grup / mensual.

-

Un component variable, en funció del nombre de membres de cada grup,
consistent en la quantia de 50 € / regidor / mensual.

Alcúdia, 21 de juliol de 2011
La Batlessa
Coloma Terrasa Ventayol”
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La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del Ple de
l’Ajuntament.”

No havent-hi debat es passa directament a votació i el punt s’aprova per
unanimitat.

6. Delegació de competències en la Junta de Govern Local.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració, de dia 26 de juliol de 2011, que a continuació es
transcriu:
“Delegació de competències en la Junta de Govern Local.
Seguidament el Secretari dóna compte de la proposta següent:

“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Delegació de competències en la Junta de Govern Local

Conformement amb el disposat als articles 22.4 i 23. 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; article 47.1 del RDLg 2/ 2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refús de la Llei reguladora de les hisendes locals; i article 51
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1r. Delegar a la Junta de Govern Local com òrgan col·legiat les atribucions següents:
- L’establiment o modificació dels preus públics.

2n. L'àmbit de la delegació d'aquestes atribucions ho serà en tota la seva extensió, en
concordança i inclusió de les matèries connexes previstes a la legislació estatal i
autonòmica.

3r. El present acord sortirà efectes des del dia següent al de la seva adopció, sense
perjudici de la seva publicació en el BOIB.

Alcúdia, 21 de juliol de 2011
La Batlessa
Coloma Terrasa Ventayol”
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La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del Ple de
l’Ajuntament.”

Obert el torn pel debat intervenen els dos portaveus dels grups de l’oposició,
Sr. Malondra i Sr. Llompart, que coincideixen en avançar el sentit desfavorable
del seu vot motivat pel fet que consideren que no s’han de sostreure
competències al Ple de l’Ajuntament.
Passat a votació es produeix un empat a vuit vots (PP i Sra. García a favor; CxI
i PSOE, en contra), que és dirimit en sentit favorable a l’aprovació del dictamen
amb el vot diriment de la Sra. Batlessa.

7. Aprovació del compte general de 2010.
Per indicació de la Sra. Batlessa, el Secretari passa a donar compte de la
proposta següent:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2010
Vist l’expedient del compte general de l’exercici 2010 conformat per la intervenció
municipal, d’acord amb l’establert als articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data de 2 de
juny de 2011.
Atès que un cop efectuada l’exposició al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 86, de data 09/06/2011 no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.
Propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
A C O R DS

Primer.- Aprovar el Compte General dels Pressuposts corresponents a l’exercici de
2010 que comprenen, a més del de la Corporació, el dels Patronats Municipals
d’Esports, de Música i d’Alcúdia Ràdio, així com el de l’Empresa Municipal de Serveis
d’Alcúdia, S.A.
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Segon.- Remetre el compte general aprovat pel Ple a la Sindicatura de comptes de les
Illes Balears per a la seva fiscalització, d’acord amb l’establert a l’article 212 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Alcúdia, 29 de juliol de 2011
El Regidor delegat d’Hisenda.
Juan Luís González Gomila”

A continuació el Sr. González passa a llegir determinats apartats de l’informe
emès per la Interventora, indicatiu de la disconformitat amb certes irregularitats
observades en els comptes sotmesos ara a aprovació. També anuncia que
s’han iniciat converses amb diferents empreses capacitades per fer una
auditoria, tal com va ser reclamat prèviament pel seu partit.

Seguidament s’enceta un profús torn de debat entre els diferents portaveus en
el transcurs del qual es posen de manifest les encontrades opinions entre
l’equip de govern i els grups de l’oposició sobre el nivell d’endeutament
municipal i particularment sobre la forma adequada de comptabilitzar aquestes
xifres, resultant criteris disconformes i d’apreciació palesament contraposada.

Conclòs el debat es passa a votació, i amb el vot favorable dels vuit membres
dels grups de CxI i PSOE, i les vuit abstencions dels membres presents del PP
i de la Sra. García, s’aprova el dictamen precedent.

8. Expedient núm. 1/2011, de reconeixement de crèdit.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració, de dia 26 de juliol de 2011, que a continuació es
transcriu:
“Expedient núm. 1/2011, de reconeixement de crèdit.
Seguidament el Sr. González dóna compte de la proposta següent:
“PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat d’Esports, del Patronat de Ràdio i del de

13

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

Música presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de
46.790,90€, 9.222,54€, 1.357,20€ i 352,80€ euros.
Vist l’informe emès per la interventora, de data 11 de juliol de 2011.
PROPÒS:
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, dels Patronat d’Esports, del Patronat de Ràdio i del de
Música presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de
46.790,90€, 9.222,54€, 1.357,20€ i 352,80€ euros i , que s’adjunten com a
annex.
Segon.- Acordar que s’iniciï la tramitació de l’expedient de modificació de crèdit
del pressupost vigent per atendre els compromisos adquirits de fet derivats de
la factura que s’imputa a la partida TU 432 640001
Tercer.- Aprovar la imputació a les partides del pressupost 2011 de la resta
factures.

de

Quart.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient
corresponent, prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se als
interessats.
Alcúdia, 11 de juliol de 2011.
El Regidor d’hisenda.
Juan Luis González Gomila”
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del Ple de
l’Ajuntament.”

Després d’un breu torn de debat es passa a votació i per unanimitat s’acorda
aprovar el dictamen sotmès a consideració.

9. Expedient núm. 11/2011, per concessió de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat amb majors ingressos.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Hisenda i Administració, de dia 26 de juliol de 2011, que a continuació es
transcriu:
“Expedient núm. 11/2011, per concessió de crèdit extraordinari i suplement de
crèdit finançat amb majors ingressos.
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Seguidament el Sr. González dóna compte de la proposta següent:
“PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 11/2011 PER CRÈDIT
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS
INGRESSOS
Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en la partides més endavant
relacionada per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i urgents.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 15 de juliol de 2011.
PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 11/2011 que consta de les
parts següents:
Crèdit extraordinari finançat amb majors ingressos:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org. A desp.

Eco.

DESCRIPCIÓ

TU

432

640001

PLA ESTRATEGIC DE TURISME

AUGMENT
14.000,00

ES

342

622013

PISCINA COBERTA

166.771,41

OP

313

622004

EQUIPAMENT RESIDENCIA

17.500,00

Suplement de crèdit finançat amb majors ingressos:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org. A desp.
MT

166

Eco.

DESCRIPCIÓ

AUGMENT

444001

EMSA S.A. GESTIO DE SERVEIS MUNICIPALS

684.976,76

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 la Província, 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.
Alcudia, 15 de juliol de 2011.
El Regidor d’Hisenda.
Juan Luis González Gomila.”
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La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del Ple de
l’Ajuntament.”

No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen precedent
s’aprova per unanimitat.

10. Acatament de la sentencia núm. 214/2011, del jutjat contenciós
administratiu núm. 3 de Palma, relativa a l’expedient de demolició núm.
73/09.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de
Planejament i Urbanisme de dia 26 de juliol de 2011, que a continuació es
transcriu:
“Acatament de la sentència núm. 214/2011, del jutjat contenciós administratiu
núm. 3 de Palma, relativa a l’expedient de demolició núm. 73/06

Seguidament el Secretari dóna compte de la proposta següent:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME
ATÈS l’ofici del Jutjat Contenciòs Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca que va
tenir entrada a les dependencies municipals en data 20 de juny de 2011 (R.E. núm
5071), mitjançant el qual ens comunica la fermesa de la Sentència núm. 214/2011 de
data 16 de juny de 2011dictada en el recurs contenciós administratiu P.A. 116/2010
que estimà el recurs interposat pel Sr. Jaume Marqués Pons, contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament d’Alcúdia de 14 de gener de 2010, en el que es desestimà el recurs de
reposició interposat contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 20 de juny de 2008
en el que s’acordà l’enderrocament d’unes obres realitzades sense llicència municipal i
l’anul·la per haver caducat el termini per dictar la resolució impugnada.
ATÈS que per ofici de data 21 de juny de 2011 amb Registre de Sortida 2482 es va
acusar rebut de l’esmentada Sentència i es va comunicar el Jutjat que l’òrgan
responsable del compliment del veredicte de la Sentència és el Ple de la Corporació.
ATÈS el contingut de la Sentència dictada en el Procediment abreujat núm. 116/2010
en data 16 de juny de 2011 pel Jutjat Contenciòs administratiu núm. 3 de Palma de
Mallorca.,
PER TOT AIXÒ, es proposa elevar a la consideració del Plenari municipal, el següent
ACORD:
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De conformitat amb la Sentència núm. 214/2011 dictada en data 16 de juny de 2011
pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca declarar la caducitat
del procediment de demolició de l’expedient DU 73-06 incoat per la realització de
obres sense llicència al Pol. V, Parc.151, sense perjudici del seu reinici atès que no
ha prescrit l’acció per exigir el restabliment de la legalitat urbanística.
Tanmateix, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà el que estimi adient.
Alcúdia, 21 de juliol de 2011.
EL REGIDOR DELEGAT
D’URBANISME,
Sgt: Martí Ferrer Totxo.”
La comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a consideració del Ple de
l’Ajuntament.”

No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen precedent
s’aprova per unanimitat.

11. Fixament de les festes locals per a 2012.
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Socio Culturals, Patrimoni i Recursos Humans de dia 26 de juliol
de 2011, que a continuació es transcriu:
“Fixament de les festes locals per a 2012.

Seguidament el Secretari informa i dóna compte de la proposta següent:
PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: fixament de les dues festes locals per a 2012.

Vist l’escrit tramés per la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes
Balears de data 6 de juny de 2011 (registre d’entrada núm. 4.827, de data 13 de juny
de 2011), en la qual se sol·licita el fixament per part d’aquest Ajuntament de les dues
festes locals corresponents a l’any 2012.
Vist que el termini per determinar aquestes festes locals acaba el proper 15 de
setembre de 2011, és per això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels
següents
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ACORDS
1r.- Fixar com a festes locals del municipi d’Alcúdia per l’any 2012 el dia de Sant Pere
(29 de juny) i Sant Jaume (25 de juliol).
2n.- Traslladar el present acord a la Conselleria de Treball i Formació del Govern de
les Illes Balears als efectes oportuns.

Alcúdia, 21 de juliol de 2011.

La batlessa
Coloma Terrasa Ventayol “
Vista i trobada conforme la comissió es dóna per assabentada i acorda sotmetre-ho a
la consideració del Ple de l’Ajuntament.”

No havent-hi debat es passa directament a votació i el dictamen precedent
s’aprova per unanimitat.

.../...

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
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