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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
8 DE JUNY DE 2011 
 
Data: 08/06/2011 
Hora començament: 12,00 h. 
Hora acabament: 12,15  h.   
Lloc: Sala de sessions. 
 
 
Assistents: 
 
 
Batle:      Miquel A. Llompart Hernández 
 
 
Tinents-Batles :   Pere J. Malondra Sánchez 

Joana Maria Bennàssar Serra 
     Guadalupe Alaminos García 
     Domingo Bonnin Daniel 
      
Regidors:    Jaume Moragues Fuster  

Margalida Jaume Villalonga 
     Josep Viver Salort 
     Catalina Juan Pericàs 
     Sebastià Sánchez Riera  
     Joan Gaspar Vallori Guayta 
     Coloma Terrasa Ventayol 
     Laura Serra Martín 
     Juan Luís González Gomila 
     Mateu Salort Bonafé 
     Gaspar Vera Mills  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
Secretari:    Nicolau Conti Fuster 
 
 
Ordre del dia: 
 
 
I. Part resolutòria 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
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2. Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de tarifes del servei de 
subministrament d’aigua presentat per l’entitat “FUSOSA”, i trasllat a la Comissió de 
Preus de les Illes Balears. 
 
3. Aprovació dels models de declaració de béns patrimonials i de declaració d’activitats 
i de causes de possible incompatibilitat. 
 
 
 
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, el Sr. Batle 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 5 de maig de 2011 i que s’ha repartit oportunament 
amb la convocatòria. 
 
Vist que no n’hi cap s’aprova per unanimitat.  
 
2. Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de tarifes del servei de 
subministrament d’aigua presentat per l’entitat “FUSOSA”, i trasllat a la 
Comissió de Preus de les Illes Balears. 
 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis i 
Manteniment, de data 3 de juny de 2011, que a continuació es transcriu: 
 
 
“Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de tarifes del servei de 
subministrament d’aigua presentat per l’entitat “FUSOSA”, i trasllat a la Comissió de 
Preus de les Illes Balears. 
 
Previs els oportuns aclariments i explicacions per part del Secretari de la Comissió, es dóna 
compte de la proposta d’acord següent: 
 
“” PROPOSTA  D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PRESENTAT PER 
L’ENTITAT  “FUENTES DE SON SAN JUAN,  S.A .” I TRASLLAT A LA COMISSIÓ DE 
PREUS DE LES ILLES BALEARS    
 
Vist que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 21 de desembre de 2010,  es va 
aprovar inicialment la proposta de modificació de tarifes de subministrament d’aigua presentada 
per l’empresa “Fuentes de Son San Juan, S.A.” (FUSOSA), en els nuclis urbans del terme 
municipal d’Alcúdia que proveeix l’esmentada entitat. 
 
Atès que durant el període d’informació pública de l’esmentat acord es varen presentar dues 
al·legacions formulades per la Sra. Margarita Socías Fornés, en representació de l’Agrupació 
Empresarial Hotelera d’Alcúdia, les quals varen ser parcialment estimades mitjançant acord del 
Ple de l’Ajuntament de data 15 d’abril de 2011. 
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Vist que se’n va donar trasllat a l’empresa promotora de l’expedient perquè presentàs la 
justificació documental oportuna en relació als punts assenyalats per l’enginyer tècnic municipal 
en el seu informe de data 11 d’abril de 2011, dintre del termini de quinze dies posteriors a la 
notificació de l’acord plenari.   
 
Atès que en data 9 de maig de 2011 (reg. d’entrada núm. 3.797, d’aqueixa mateixa data), el 
representant de l’empresa promotora ha presentat escrit de resposta a les al·legacions 
parcialment estimades, adjuntant documentació complementària justificativa, el qual ha estat 
informat favorablement per l’enginyer municipal Sr. Jaume Grimalt Estelrich en el sentit que 
consta a l’informe emès en data 1 de juny de 2011 i que s’ha incorporat a l’expedient. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
1r.  Aprovar definitivament l’expedient de modificació de tarifes del servei de subministrament 
d’aigua presentat per l’entitat  “Fuentes de Son San Juan, S.A .”, i donar trasllat de les 
actuacions practicades a la Comissió de Preus de les Illes Balears per tal d’instar la seva 
oportuna aprovació en l’àmbit de la seva competència.     
 
2n. Notificar-ho a l’empresa promotora i a la representant legal de l’entitat que va formular les 
al·legacions presentades, als efectes oportuns. 
 
Alcúdia, 1 de juny de 2011. El Batle, Sgt: Miquel A. Llompart Hernández.””   
 
Els membres de la Comissió informen favorablement (donant-se per assabentats els membres 
del Grup Municipal del PP)  i acorda  elevar aquest punt a la consideració del Ple de 
l’Ajuntament.” 
 
 
No havent-hi debat es passa directament a votació i amb el vot favorable dels onze 
membres dels grups municipals de Convergència per les Illes i del PSOE, i les cinc 
abstencions dels membres del PP s’aprova el dictamen precedent. 
 
 
 
 
3. Aprovació dels models de declaració de béns patrimonials i de declaració 
d’activitats i de causes de possible incompatibilitat. 
 
Acte seguit es dóna compte del dictamen emès per la Comissió Informativa de Hisenda 
i Administració, de data 3 de juny de 2011, que a continuació es transcriu: 
 
“Aprovació dels models de declaració de béns patrimonials i de declaració d’activitats i de 
causes de possible incompatibilitat. 
 
 
Per indicació de la Presidenta, el Secretari passa a donar compte de la proposta següent: 
 
 
“PROPOSTA DE BATLIA 
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Assumpte: Aprovació dels models de declaració de béns patrimonials i de declaració d’activitats 
i de causes de possible incompatibilitat. 
 
 
 
Atès que l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 75 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, estableixen l’obligació dels representants locals de formular declaracions dels seus béns 
patrimonials i també de causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els 
pugui proporcionar ingressos econòmics segons els models que aprovi el ple de la corporació. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, en sessió ordinària de dia 7 de juny de 1991, va 
aprovar els models corresponents a les esmentades declaracions, i donat que durant el temps 
transcorregut des de llavors s’han produït modificacions legislatives en els preceptes reguladors 
d’aquesta matèria que motiven la necessitat d’adaptació dels citats models.      
 
 
Per tot això, i a vista de la propera renovació del consistori com a conseqüència de la celebració 
de les passades eleccions municipals de dia 22 de maig de 2011, propòs al Ple l’adopció de 
l’acord següent: 
 
 
Únic.- Aprovar els models de declaració de béns patrimonials i de declaració d’activitats i de 
causes de possible incompatibilitat que s’incorporen com annex a la present proposta. 
 
 
 
Alcúdia, 1 de juny de 2011 
 
El Batle 
Miquel A. Llompart Hernández 
 
 
ANNEX: 
 
 

REGISTRE 

D’INTERESSOS 
Declaració núm.:............... 
Data:.................................. 
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DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I DE CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT 

 

Sr./Sra.…………………………………………………………., amb DNI Sr./Sra.…………………………………………………………., amb DNI Sr./Sra.…………………………………………………………., amb DNI Sr./Sra.…………………………………………………………., amb DNI 

..................................................……………, membre de la corporació loc..................................................……………, membre de la corporació loc..................................................……………, membre de la corporació loc..................................................……………, membre de la corporació local al al al 

d’Alcúdia,  d’Alcúdia,  d’Alcúdia,  d’Alcúdia,      

 

Als efectes de complir el que disposen els articles 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 75 de la Llei 20/2006, de 15 

de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, formul la següent 

 

 

DECLARACIÓDECLARACIÓDECLARACIÓDECLARACIÓ    

    
 
 

A. RELACIÓ D’ACTIVITATS QUE EM PROPORCIONEN O EM PODEN 

PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………    

…………………………………………………………………………………………… 

 

B. Relació de causes de possible incompatibilitatB. Relació de causes de possible incompatibilitatB. Relació de causes de possible incompatibilitatB. Relació de causes de possible incompatibilitat1111::::    

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Veure annex explicatiu al present document.  
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Aquesta declaració s'efectua: 

� Abans de prendre possessió del càrrec 

� Per variacions produïdes durant el mandat 

� Per cessament del càrrec 

 

 

 

 

 

 

Lloc i data       

 

 

         Davant meu, 

Signatura del declarant      El Secretari  

 

 

 

 

 

 

SECRETARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL D’ALCÚDIA    

 

ANNEX 

  
RELACIÓ DE LES CAUSES D’INCOMPATIBILITAT QUE S’ASSENYALEN ALS 
ARTICLES 177.2 i 178 DE LA LLEI ORGÀNICA 5/1985, DE 19 DE JUNY, DE RÈGIM 
ELECTORAL GENERAL  
 
 

� Membres de la Família Reial Espanyola inclosos en el Registre Civil que regula el Reial 

decret 2917/1981, de 27 de novembre, així com els seus cònjuges. 

� Presidents del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, del Consell d’Estat, del 

Tribunal de Comptes i del Consell al què fa referència l’article 131.2 de la Constitució. 
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� Magistrats del Tribunal Constitucional, vocal del Consell General del Poder Judicial, 

conseller permanent del Consell d’Estat i conseller del Tribunal de Comptes. 

� Defensor del Poble i els seus adjunts. 

� Fiscal general de l’Estat. 

� Sotssecretari, secretari general, director general dels departaments ministerials i els 

equiparats a aquests; en particular, director dels departaments del gabinet de la 

presidència del govern, director dels gabinets dels ministres i dels secretaris d’Estat. 

� Cap de missió acreditat, amb caràcter de resident, en un Estat estranger o organisme 

internacional. 

� Magistrat, jutge i fiscal que es trobin en situació d’actiu. 

� Militar professional i de complement i membre de les forces i cossos de seguretat i 

policia, en actiu. 

� President, vocal i secretari de les juntes electorals. 

� Els Delegats del Govern en les Comunitats Autònomes i els Subdelegats del Govern i 

les autoritats similars amb distinta competència territorial.  

� El President de la Corporació de RTVE i les societats que la integren. 

� President, director i càrrec assimilat de les entitats estatals autònomes amb competència 

en tot el territori nacional, així com els delegats del govern en aquestes. 

� President i director general de les entitats gestores de la Seguretat Social amb 

competència en tot el territori nacional. 

� Director de l’oficina del cens electoral. 

� Governador i sotsgovernador del Banc d’Espanya, i president i director de l’Institut de 

Crèdit Oficial i de les demés entitats oficials de crèdit. 

� President, consellers i secretari general del Consell General de Seguretat Nuclear. 

� Condemnats per sentència ferma, a pena privativa de llibertat, en el període que duri la 

pena. 

� Condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, de 

terrorisme, contra l’Administració Pública o contra les Institucions de l’Estat quan 

aquesta hagi establert la pena de inhabilitació per a l’exercici del dret de sufragi passiu 

o la d’inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a l’ocupació o càrrec públic 

en els termes prevists en la legislació penal. 

� Qui exerceixi la funció de major nivell de cada Ministeri en les diferents demarcacions 

territorials d’àmbit inferior a l’estatal. 

� President, director i càrrec assimilat d’entitats autònomes de competència territorial 

limitada, delegats del Govern en aquestes entitats. 
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� Delegat territorial de RTVE, director de les entitats de radiotelevisió dependents de les 

comunitats autònomes. 

� President, director dels òrgans perifèrics de les entitats gestors de la Seguretat Social. 

� Secretaris generals de les delegacions i  subdelegacions del Govern. 

� Delegat provincial de l’Oficina del Cens Electoral. 

� Deutor directe o subsidiari de la corporació local contra el qui s’hagués expedit 

manament de constrenyiment per resolució judicial. 

� Advocat, procurador que dirigeixi o representi a parts en procediments judicials o 

administratius contra la corporació, amb excepció de les accions a les què es refereix 

l’article 63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

� Director de servei, funcionari o restant personal en actiu del respectiu ajuntament i de 

les 3ntitats i establiments dependentes d’aquest. 

� Director general o assimilat de les caixes d’estalvis provincials i locals que actuïn en el 

terme municipal. 

� Contractista o subcontractista de contractes, el finançament total o parcial del qual corri 

a càrrec de la corporació municipal o d’establiments dependents d’aquesta. 

� Els regidors electes en candidatures presentades per partits o por federacions o 

coalicions de partits declarats il·legals amb posterioritat per sentència judicial ferma i 

els electes en candidatures presentades per agrupacions d’electors declarades vinculades 

a un partit il·legalitzat per resolució judicial ferma. 

 
 
 

REGISTRE 

D’INTERESSOS 
Declaració núm.:............... 
Data:.................................. 

    

    

    

    

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓDECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓDECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓDECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ    
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Sr./Sra.…………………………Sr./Sra.…………………………Sr./Sra.…………………………Sr./Sra.…………………………………………………………., amb DNI ………………………………., amb DNI ………………………………., amb DNI ………………………………., amb DNI 

..................................................……………, membre de la corporació local ..................................................……………, membre de la corporació local ..................................................……………, membre de la corporació local ..................................................……………, membre de la corporació local 

d’Alcúdia,  d’Alcúdia,  d’Alcúdia,  d’Alcúdia,      

    

 

Per tal de complir el que disposa l'article 75 de la Llei 20/2006, de 15 de 

desembre, municipal i de règim local de les Illes  Balears, en relació amb 

l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 

local, formul la següent 

 

 

DECLARACIÓ de béns i interessos, i manifest, sota la meva responsabilitat, que 

les dades que expòs són rigorosament certes: 

 

 

1. Patrimoni immobiliari 

 

Dades de cada immoble Descripció i/o observacions 

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Patrimoni mobiliari 

 

Dades del bé moble Descripció i/o observacions 
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3. Comptes i dipòsits bancaris, saldos mitjans anuals 

 

Identificació del compte o dipòsit Saldo mitjà anual 

  

  

  

  

  

  

 

 

4. Objectes artístics de valor especial 

 

Identificació de l'objecte Descripció i/o observacions 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

5. Vehicles propietat del declarant 

 

Dades del vehicle (marca, model, etc.) Matrícula, característiques 

  

  

  

  

 

 

6. Altres béns mobles de valor especial 

 

Identificació del bé Observacions 
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7. Participacions en societats de tot tipus 

 

Dades de la societat participada i de la 

participació 

Observacions 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

8. Informació de la liquidació en IRPF, impost sobre el patrimoni i, si escau, 

impost de societats 

 

Tipus de liquidació Observacions 

  

  

  

 

 

 

 

Així mateix, DECLAR:  

Que em compromet a formular una nova declaració quan es produeixin 

variacions en el meu patrimoni, en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 30 

del ROF. 

 

Aquesta declaració s'efectua: 
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� Abans de prendre possessió del càrrec 

� Per variacions produïdes durant el mandat 

� Per cessament del càrrec 

 

 

 

Lloc i data       

 

         Davant meu, 

Signatura del declarant      El Secretari  

 

 

 

 

SECRETARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL D’ALCÚDIA”    
 
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 a votació i per unanimitat dels assistents s’acorda aprovar el 
dictamen precedent.  
 
 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual cosa 
com a Secretari, don fe. 
 
 
Vist i Plau 
El Batle  
 
 
 
Miquel A. Llompart Hernández 


