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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
15 DE FEBRER DE 2017 
 
NÚM: 2 
DATA: 15/02/2017 
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA  
COMENÇA: 20:05 h. 
ACABA: 21:25h.    
Lloc: Sala de sessions 
 
 
Assistents: 
 
 
Batle:      Antonio Mir Llabrés 
 
 
Tinents de Batle :   Pere J. Malondra Sánchez  

Joana Mª Bennasar Serra 
     Bàrbara Rebassa Bisbal 
     Joaquin Cantalapiedra Aloy 
     Joan Gaspar Vallori Guayta 
      
Regidors:    Domingo Bonnin Daniel 

Catalina Àngels Juan Pericàs  
Catalina Moll Isern 

     Aguas Santas Lobo Benítez 
     Coloma Terrasa Ventayol 
     Josefina Linares Capó 
     Bartomeu Caldés Quetglas 
     Laura Serra Martín 
     Tomàs Adrover Albertí 
     Maria del Carme Garcia Cerdà  

 
  

Excusa la seva absència:  Noelia Broncano Hernández  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Secretari:    Joan Seguí Serra 
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A Alcúdia, el dia 15 de febrer de dos mil desset 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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament, 
sota la presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit pel secretari Sr. 
Joan Segui 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.  
 
Ordre del dia: 

1. Examen i aprovació acta sessió anterior. 
2. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació inicial de la 

modificació núm. 10 de les NNSS relativa a diverses modificacions 
puntuals. 

3. Examen ratificació decret transacció recuperació finca Municipal 
“SA QUARENTENA”. 

4. Examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 
núm. 1/2017. 

5. Examen i aprovació proposta d’acord pla estratègic de 
subvencions 2017. 

6. Examen ratificació decret sobre l’aprovació de les Bases 
reguladores per a la participació i la concessió de premis de la 
festa-ball de disfresses i RUA Carnaval 2017. 

7. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació de les bases per al 
pla de foment de rehabilitació de façanes en l’àmbit del conjunt 
històric i immobles inclosos en el catàleg Municipal. 

8. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació de serveis Lúdico-
Culturals i formatius del Consorci de la Ciutat Romana de 
Pol·lèntia. 

9. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació de la tarifa de 
preus públics de cursos i altres activitats formatives i lúdic-
culturals de l’Àrea de Patrimoni. 

10. Examen i aprovació proposta d’acord regularització-creació lloc de 
treball i plantilla orgànica de Psicòleg/a. 

11. Examen i aprovació proposta sol·licitar a ENDESA per l’obertura 
d’un punt de Servei d’informació. 

12. Examen Moció que presenta el Pi-Proposta per les Illes per assolir 
una ordenació Urbanística de sòls Urbans i Urbanitzables 
equilibrada, viable i sostenible. 
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13. Examen Moció que presenta el Pi-Proposta per les Illes Balears per 
modificar els criteris de repartiment dels fons produïts per l’impost 
del Turisme sostenible. 

14. 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 acta sessió anterior. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle 
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a 
l’esborrany de l’acta de la sessió  extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 23 
de gener de 2017.  
 
Passat a votació i no havent-hi formulat cap observació, s’aprova per 
unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta sotmesa a consideració. 
 
2. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació inicial de la 

modificació núm. 10 de les NNSS relativa a diverses modificacions 
puntuals. 

 
Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 3 de febrer de 
2017, la qual diu: 
 
“Atès que des de l’aprovació amb prescripcions l’1 de febrer de 2007 (BOIB 
núm. 33, de 03.03.07) de la revisió dels planejament municipal s’han produït 
dues modificacions que afectaven a una sèrie d’errors materials, actualització 
de normativa i altres modificacions menors per adaptar les Normes Subsidiàries 
a necessitats d’interès  municipal i una tercera de transposició gràfica de la 
norma d’altures del nucli antic que va tenir la seva aprovació definitiva el 4 de 
novembre de 2014 (BOIB núm. 165, de 04.12.14). 
 
Les modificacions 1 i 2 també es troben definitivament aprovades amb 
prescripcions el 30 d’octubre de 2009 (BOIB núm. 168, de 19.11.09) i el 23 de 
maig de 2012 (BOIB núm. 79 ext., de 01.06.12, correcció d’errors en el BOIB 
núm. 84, de 12.06.12), respectivament. 

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 

 
 

 4 

 
 La modificació núm. 3 que va incorporar el plànol d’alçades del nucli antic es 
va aprovar definitivament el 28 de novembre de 2014 (BOIB núm. 165, de 
04.12.14). La modificació núm. 4 és l’adaptació de les NS a la modificació núm. 
2 del PTIM i es troba aprovada inicialment de 7 de setembre de 2015. (BOIB 
núm. 138, de 19.09.15).  
 
La modificació núm. 4 és l’adaptació de les NS a la modificació  núm. 2 del 
PTIM i es troba aprovada  provisionalment per acord de Ple  29.07.2016  (BOIB 
n. 107, de 23.08.20016 ). 
 
La modificació núm. 5 és la relativa a l’Equipament municipal seu de 
l’Ajuntament i es va aprovar definitivament l’11 d’abril de 2016 (BOIB núm. 51 
de 23.04.16).  
 
La modificació núm. 6 és la relativa a la classificació del SUDO de l’ART-10.4 i 
es troba inicialment aprovada per acord de Ple del 05.11.15. (BOIB núm. 138, 
de 19.05.15). 
 
La modificació núm. 7, relativa al canvi de qualificació d’una parcel·la municipal 
d’extensiva E5b a equipament esportiu i altres modificacions normatives, es 
troba aprovada inicialment des del 2 de maig de 2016 (BOIB n. 60, de 
12.05.16) i  posteriorment modificada per deixar sense efecte la modificació de 
la norma 2.1.01 “ condició de solar” mitjançant acord del Ple de data 10 
d’octubre 2016. 
 
La modificació núm. 8 relativa a la implantació d’un sistema general 
d’aparcament públic, es troba aprovada inicialment des del 29 de juliol de 2016 
(BOIB n. 107, de 23.08.16 i correcció d’errors en el BOIB n. 109, de 27.08.16). 
 
La modificació núm. 9 relativa a l’exoneració de Bonaire de la necessitat de 
disposar de xarxa de sanejament, es troba aprovada inicialment des del 10 
d’octubre 2016 (BOIB n. 134, de 22.10.16). 
 
Atès que en base a la providència de dia 23.01.17 de batlia, els serveis tècnics 
municipals han elaborat la documentació tècnica GENER 2017 corresponent a 
la Modificació núm. 10 de les normes subsidiàries del planejament municipal 
relativa a diverses modificacions puntuals. 
 
PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ  
 
Atesa la nova redacció de les normes urbanístiques proposta per l’arquitecte 
municipal a la memòria informativa i justificativa de gener de 2017.  
 
Atès que a l’apartat 02.- de la Memòria Informativa i Justificativa es descriu 
l’àmbit i objecte de la Modificació, i s’indica que aquesta modificació de les 
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Normes Subsidiàries és continuació de les anteriors que, a l’efecte de no 
sobrecarregar-les i facilitar la seva tramitació, s’han anat descomponent en 
modificacions independents. 
 
Concretament, aquesta modificació abasta les següents alteracions del 

planejament: 
 
a).- Part normativa. 
 
 1. Norma 2.2.02 (Classificació i definicions dels usos globals i detallats): adaptar 

l’apartat 4.4.b que regula l’ús de benzinera a l’article 43.2 de la Llei 34/1988, de 7 
d’octubre, segons la modificació de la Llei 11/2013, de 26 de juliol. 

 
 2. Norma 2.3.01 (Altura edificable o reguladora i altura total): afegir un nou apartat que 

reguli l’alçada màxima i total per a determinades zones de serveis (sales de reunió, 
conferències, concert, piscines cobertes, etc) dels establiments turístics. 

 
 3. Norma 2.3.03 (Construccions permeses per sobre de l’altura reguladora màxima): 

permetre que els cossos de rematada de les escales comunitàries no s’hagin de 
guardar la separació a carrer també en la façana al pati de illeta. 

 
 4. Norma 2.5.13 (Instal·lacions d’aigua i electricitat): afegir l’apartat 5 per regular la 

reserva d’aigua de pluja en les edificacions industrials del sector AS-21que ha estat 
incorporat al sòl urbà. 

 
 5. Norma 3.2.01 (Nucli antic de la ciutat d’Alcúdia): modificació de l’apartat 3.b, quant a 

suprimir l’aprofitament màxim per edifici. 
 
 6. Norma 3.2.07 (Zona residencial extensiva): afegir l’apartat 4.g per permetre agrupar 

parcel·les amb diferent qualificació urbanística, encara que amb el mateix ús residencia 
unifamiliar, aplicant a la parcel·la resultant els paràmetres més desfavorables de les 
dues qualificacions homogènies agrupades. 

 
 7. Norma 3.2.11 (Zona comercial): afegir l’apartat 4t per permetre l’agrupació de les 

parcel·les comercials amb les qualificades com a espai lliure privat quan aquestes 
siguin adjacents. 

 
 8. Norma 4.1.06 (Unitats d’actuació i sectors en sòl urbà): suprimir l’apartat 7 que fixa el 

desenvolupament de la UA-07 (abans UA-10) en estar aquesta unitat d’actuació 
executada i recepcionada.  

 
 S’aprofita aquesta actualització per suprimir les fitxes de les altres unitats d’actuació ja 

desenvolupades i recepcionades: UA-6, UA-10 i UA-11 
 
 9. Modificació de l’annex II (normes de zonificació, parcel·lació, edificació i ús en sòl 

urbà): 
  
 a). Fitxa 01: Casc antic d’alcudia CA-1, supressió de l’apartat d’edificabilitat màxima 

d’acord amb la modificació de l’article 3.2.01 
 
 b). Fitxa 12: Semi intensiva baixa S1a, supressió de l’apartat 5.b relatiu al règim 

transitori d’una parcel·la edificada (La Posada de Verano). 
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 c). Modificació per a la seva adaptació a la Llei del turisme de l’apartat 5è d’usos 
específics admesos, segons el POOT, en les qualificacions següents: 

  
- Fitxa 35: Extensiva alta turística E3T 
- Fitxa 36: Extensiva alta E3a 
- Fitxa 41: Extensiva mixta turística E5T 
- Fitxa 43: Extensiva mixta turística E5aT 
- Fitxa 46: Extensiva mixta turística E5bT 
- Fitxa 48: Extensiva mixta turística E5cT 
- Fitxa 49: Extensiva mixta turística E5d1 
- Fitxa 50: Extensiva mixta turística E5d2 
- Fitxa 51: Extensiva mixta turística E5d3 
- Fitxa 53: Hotelera baixa H1 
- Fitxa 54: Hotelera baixa H1P 
- Fitxa 55: Hotelera baixa H1a 
- Fitxa 56: Hotelera mitja H2 
- Fitxa 57: Hotelera mitja H2P 
- Fitxa 58: Hotelera mitja H2a 
- Fitxa 59: Hotelera mitja H2b 
- Fitxa 61: Hotelera alta H3 
- Fitxa 63: Hotelera alta H3a 
- Fitxa 65: Hotelera alta H3b1 
- Fitxa 66: Hotelera alta H3b2 
- Fitxa 67: Hotelera alta H3c 
- Fitxa 68: Hotelera alta H3c1 
- Fitxa 69: Hotelera alta H3d 
 
 d). Modificació de l’apartat 3 per permetre l’ús de comunicacions i infraestructures, 

segons el previst en l’apartat 4.6 de la norma 2.2.02, en les fitxes següents: 
  
- Fitxa 79: Industrial ZI 
- Fitxa 81: Industrial ZI-A 
- Fitxa 82: Industrial ZI-B 
- Fitxa 84: Serveis generals SG 
 
b).- Part gràfica.  
 
 1. Plànol 5.1: 
 
- Suprimir la UA11 en estar ja executada i fixar les alineacions i el volum permès en la 

parcel·la. 
- Incorporar la zona CA-2 a la delimitació de zona apta per a hotels de ciutat. 
 
 2. Plànol 5.2.5: 
 
- Correcció d’un error que afecta part d’una parcel·la residencial unifamiliar (E) amb la 

qualificació d’infraestructures (I) en el carrer Mimosa. 
- Supressió de la UA-7 en estar ja executada i incorporació del plànol de parcel·lació 

aprovat el 2006. 
 
 3. Plànol 5.3: 
 
- Modificació de la qualificació comercial C1 d’una part d’una parcel·la situada al carrer 

Manresa i supressió d’un tram de vial. 
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 4. Plànol 5.4:  
 
- Corregir l’ordenació de la illeta situada entre els carrers de s’Espinaler, dels Albons, de 

na Maria Antònia Salvà i dels Joncs per adaptar-la a la realitat, és a dir: canvi de la 
qualificació comercial C1 a residencial E1-1 i ajust d’alineacions en la parcel·la 
comercial C1 situada entre els carrers dels Joncs  i de na Maria Antònia Salvà. 

-  Supressió de la UA-10 en estar ja executada. 
 
 5. Plànol 5.4.1: 
 
- Supressió de la excepció relativa a l’aplicació del POOT en la parcel·la S1a (*), relativa 

a “La Posada de Verano.” 
 
 6. Plànols: 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 i 5.4.5 
 
- Adaptació al límit marítim terrestre definitivament aprovat del tram entre les fites 194 i 

281  
 
 7. Plànol 5.5: 
 
- Supressió del pas per als vianants situat al final del carrer del Latzareto per ajustar-la a 

la realitat. 
 
 8. Plànol: 5.6: 
 
- Correcció del límit entre les qualificacions E5 i E5Co a l’interior de la illeta compresa 

entre l’av. de Nicolau Riera Marsà, la cra. d’Artà i els carrers de l’Argró i de l’Estany 
Rodo. Aquesta modificació també afecta al plànol 5.6.1 

- Supressió de la UA-6 en estar ja executada. 
 
 9. Plànol 5.7: 
 
- Correcció d’un error en la delimitació entre les zones extensiva residencial E4 i 

comercial C1 per ajustar-les als límits de propietat. 
 
 
Atès que l’apartat 03 de la memòria informativa i justificativa de la modificació 
es justifica la conveniència i oportunitat, així com l’acreditació de l’interès 
públic.  
 
Atès que a l’apartat 3.4 de la memòria es relacionen i justifiquen cadascuna de 
les normes urbanístiques que es proposen modificar.  
 
Atès que a l’apartat 3.5 es justifica el compliment de la normativa aplicable, en 
concret al que respecte al Real Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana; a la Llei 
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl; i al Reglament de 
desenvolupament de la llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl en 
l’àmbit de l’Illa de Mallorca,  
 
Atès que a l’apartat 3.6 de la memòria es relacionen i justifiquen cadascun dels 
plànols que es proposen modificar.  
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Atès que a l’apartat 04 de la memòria informativa i justificativa s’estableix que la 
modificació no afecta ni suposa alteració de l’Estudi Econòmic i Financer del 
planejament vigent, i que les NNSS manquen de Programa d’actuació. 
 
Atès que a l’apartat 05 de la referida memòria s’estableix que la present 
modificació no suposa la alteració de cap sector de gestió urbanística, pel que 
no és necessari el compliment de l’informe de sostenibilitat econòmica que 
estableix l’article 22.4 de RDL 7/2015, de 30 d’octubre.  
   
Atès que segons l’article 9 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació 
ambiental de les Illes Balears, els plans i programes i les seves modificacions 
seran objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada, d’acord amb 
els criteris de l’annex 4, quan així ho decideixi l’òrgan ambiental per constituir 
modificacions menors. En aquest cas, a l’apartat 06 de la memòria es 
considera que aquesta modificació constitueix una modificació menor pel que, 
sempre que l’òrgan ambiental així ho consideri, estarà subjecte al procediment 
d’avaluació ambiental per no complir els requisits de l’apartat 4t de l’article 9, 
encara que requerirà d’avaluació ambiental simplificada. 
 
Atès que en compliment de l’article 25 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, article 37 de la Llei 2/2014, de 25 de març, i article 82 del RLOUSM, 
d’acord amb l’apartat 07 de la memòria, s’annexa a la proposta el document de 
resum executiu del planejament. 
 
 
Atès l’informe jurídic lliurat l’1 de febrer de 2017 pels serveis jurídics, amb 
conformitat del secretari el mateix dia, el qual, tot seguit es transcriu: 
 
“Informe jurídic.- Modificació puntual de les NNSS núm. 10 

Atès que com a conseqüència  de la corresponent Providència de Batlia de data 23 de gener 
de 2017 l’arquitecte municipal  ha redactat el projecte de modificació puntual núm. 10 de les 
vigents NNSS de planejament d’Alcúdia en el que es determina que  l’àmbit de la modificació  
compren  una part normativa i una part gràfica. 

La part normativa y gràfica objecte de la modificació es detalla a l’apartat 02 “àmbit i objecte de 
la modificació” de la Memòria Informativa i Justificativa del projecte i es desenvolupa 
justificadament a l’apartat 3.4 de la Relació i Justificació de les modificacions de les normes 
urbanístiques” 

En l’apartat 3 de la Memòria, l’arquitecte Municipal, en compliment del que determina l’article 
58 de la Llei 2/2014 de 25 de març  i 171 del seu reglament per a Mallorca, justifica la 
modificació de la següent forma: 

“3.1.- General. 
 

Aquesta modificació, després de la revisió del planejament, està emparada en l’article 
58 de la Llei 2/2014, de 25 de març (LOUS) i article 171 del seu Reglament (RLOUSM), 
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que han previst la possibilitat d’introduir  modificacions de qualsevol dels elements d’un 
instrument de planejament urbanístic en vigor amb subjecció a les mateixes 
disposicions que regeixen per a la seva formació i aprovació. 
 
A més, aquesta modificació es justifica pel temps transcorregut des de la revisió del 
2007 i la necessitat d’actualitzar el planejament i d’ajustar-ho a la normativa i a altres 
circumstàncies sobrevingudes sorgides de l’aplicació de les normes. 
 

3.2.-  De la conveniència i oportunitat. 
 
L’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març (LOUS), i l’apartat 3 de l’article 171 del 
Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa 
de Mallorca (RLOUSM), exigeix la justificació de la conveniència i oportunitat de les 
modificacions de planejament en relació amb els interessos públics i privats 
concurrents. 
 
En aquest sentit, com s’ha esmentat, aquesta modificació és convenient i oportuna 
perquè suposa una adequació a la realitat del municipi amb la incorporació i supressió 
de sectors de gestió urbanística ja desenvolupats, modificacions i ajustos respecte 
d’usos o alineacions, així com a la normativa sobrevinguda, com per exemple a la 
derogació del POOT per la Llei del turisme i a altres circumstàncies sorgides en 
aplicació de les normes, com per exemple: regular l’altura de les piscines cobertes o 
sales per a conferències o altres activitats en els establiments turístics, la supressió del 
paràmetre d’edificabilitat màxima una vegada aprovat el plànol d’altures del casc antic, 
etc. 
 

3.3.- Acreditació de l’interès públic. 
 
D’acord amb l’establert en l’article 4.1 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, aquesta 
modificació proposada redunda en l’interès públic ja que té per objecte l’actualització  
 
 
a la normativa i l’adaptació a la realitat i a les circumstàncies sobrevingudes en 
l’aplicació pràctica del planejament, la qual cosa suposa dotar-ho de seguretat jurídica” 

 
 
Atès que l’article 174 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús 
del sòl, per a l’illa de Mallorca determina que “Les propostes de modificació de qualsevol 
instrument de planejament urbanístic que suposin, indirecta o directament, bé un increment 
dels paràmetres d’edificabilitat o de densitat vigents, bé una modificació dels usos del sòl, han 
d’incorporar a l’expedient que es tramita, en els apartats corresponents de la memòria 
informativa, la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les 
finques afectades durant els cinc anys anteriors a la seva iniciació, segons consti en el registre 
o instrument emprat a efectes de notificacions a les persones interessades, d’acord amb la 
legislació en la matèria. 
 
Als efectes de l’anterior,  l’arquitecte municipal ha justificat en l’annex a la Memòria Justificativa  
de forma individualitzada quines modificacions tenen caràcter general i quines modificacions 
afectarien directa o indirectament als paràmetres d’edificabilitat o  densitat vigents i quines 
suposen una modificació de usos i, d’acord amb la l’esmentat article 174 del RLOUS incorpora 
un quadre per a cada norma que es modifica i que es veuria afectada en el que s’anuncia la 
finca registral afectada, el titular registral actual i dels darrers cinc anys així com també  els 
titulars d’altres drets reals . 
Atès que una vegada examinat l’expedient  administratiu, s’estima que els  tràmits seguits fins 
a la data, així com el contingut formal i documental del Projecte s’ajusten a les disposicions 
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contingudes en l’article 36 i següents i 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març d’Ordenació i Ús del 
Sòl  de les Illes Balears, i articles 169 i ss del Reglament de la LOUS. El projecte de modificació 
sotmès a aprovació, en el seu apartat 3.2 de la memòria justifica el compliment de la normativa 
estatal i autonòmica que li és d’aplicació i justifica la modificació  i a més, a cada norma que es 
modifica s’introdueix un apartat d’antecedents, la problemàtica, la justificació de la modificació i 
la proposat de norma o plànol que es modifica, amb la qual cosa es dona compliment al 
principis de motivació de les modificacions de planejament en el sentit de que han de servir a 
l’interès públic (art. 17 del RLOS per Mallorca).  

Atès que l’arquitecte municipal ha justificat al projecte de modificació puntual que la mateixa 
no es troba en el supòsit de revisió del planejament previst a l’article 57 de la LOUS i 170 del 
Reglament per Mallorca perquè no concorren les circumstàncies que eventualment la podrien 
justificar atès que no es produeixen alteracions substancials dels models d’implantació urbana, 
de la classificació de sòl o de les determinacions per al desenvolupament urbanístic i que 
tampoc s’ha exhaurit la capacitat del planejament per atendre les necessitats reals  de sòl per a 
determinats usos i activitats económiques. 

S’ha d’entendre per modificació  la alteració del planejament mitjançant la introducció  de 
qualsevol canvi en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i dels 
Sistemes Generals, sempre que no comportin  la seva  revisió en els termes establerts en 
l’article 170. 

Atès que  de conformitat amb el que determina l’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del Sòl de les Illes Balears i article 171 del seu Reglament per Mallorca, la 
tramitació de la modificació  de qualsevol dels elements o determinacions  d’un instrument de 
planejament urbanístic es subjectarà a les mateixes disposicions  que en regeixen per la seva 
formació i aprovació.  Això ens remet a les disposicions contingudes en els article 53 i 54 de la 
LOUS i articles 153 i ss del Reglament, relatius a la tramitació del Planejament General. De 
conformitat amb aquestes disposicions, el procediment a seguir per la seva aprovació és el 
següent: 

1.- De conformitat amb el que determina l’article 117 de la Llei 22/1988 de Costes i article 227 
del Reial Decret 876/2014 de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Costes 
en la redacció donada per la Llei 2/2013, de 29 de maig de Protecció del Litoral  i Modificació 
de la Llei 22/1988, de 28 de julio de Costas  s’ha de solicitar preceptivament Informe a la 
Demarcació de Costes de  Balears.  

2.-L’acord aprovació inicial s’haurà d’adoptar de conformitat amb els requisits i formalitats 
previstes pels actes  de la Corporació , obrint-se un termini d’informació pública  per 
termini de 45 dies, mitjançant anunci en el BOIB i en uns del diaris de major difusió, així com a 
la Seu electrònica de l’Ajuntament en el que hi constarà la documentació completa. 

Durant el termini d’informació pública  s’ha de sol·licitar informe als organismes o entitats les 
competències de les quals es puguin veure afectades d’acord amb les indicacions de 
l’arquitecte municipal en l’informe emès a l’efecte, entre d’ells l’informe  previ del Consell Insular 
de Mallorca previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS 

2.-  A la vista del resultat de la informació pública, dels  informes emesos i  de la tramitació 
ambiental, se introduiran les  modificacions que procedeixin, sotmetent-se a nova informació 
pública si aquestes fossin substancials. Si no ho son, o un cop resolt el nou tràmit d’informació 
pública , es sol·licitarà l’emissió dels informes previs preceptius, en el seu cas i un cop 
introduïdes les modificacions que d’ells en resultés  s’aprovarà la modificació provisional o 
definitivament segons procedeixi. El termini per adoptar l’acord  d’ aprovació provisional ès d’ 
un any des de la aprovació inicial. 

Atès que en relació al compliment del tràmit de identificació de les persones afectades per 
determinades modificacions previst a l’article 58 de la LOUS i 174 del Reglament, Consta a 
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l’expedient  l’annex a la Memòria Justificativa redactat per l’Arquitecte Municipal en el que, tal i 
com ja s’ha informat consta complimentat l’esmentat  requisit . 
 
Atès que l’article 22.4 del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, estableix que la documentació dels 
instruments d’ordenació urbanística ha d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat 
econòmica en el qual es ponderarà, en particular, l’impacte de l’actuació en les Hisendes 
Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o 
l’arrencada i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i adequació de sòl 
destinat a usos productius. 
D’altra banda, l’article 36 de la Llei 2/2014, de 25 de març, i 81 del RLOUSM, han previst 
l’informe de sostenibilitat econòmica de les actuacions previstes entre els documents del 
planejament i que l’arquitecte Municipal en la Memoria Justificativa de la Modificació ha 
justificat que: 
 
“Aquesta modificació no suposa la modificació de cap sector de gestió urbanística pel que no 
és necessari el compliment del referit informe de sostenibilitat econòmica. 
 
Atès que segons l’article 9 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes 
Balears, els plans i programes i les seves modificacions seran objecte d’una avaluació 
ambiental estratègica simplificada, d’acord amb els criteris de l’annex 4, quan així ho decideixi 
l’òrgan ambiental per constituir modificacions menors. 
En aquest cas, es considera que aquesta modificació constitueix una modificació menor pel 
que, sempre que l’òrgan ambiental així ho consideri, estarà subjecte al procediment d’avaluació 
ambiental per no complir els requisits de l’apartat 4t de l’article 9, encara que requerirà 
d’avaluació ambiental simplificada. Finalment, el document ambiental haurà de tenir en compte 
les determinacions respecte de l’avaluació ambiental i de la mobilitat generada  d’acord del 
Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de 
Mallorca i concretament l’article 89. 
 
Atès que en compliment de l’article 25 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, 
article 37 de la Llei 2/2014, de 25 de març, i 82 del RLOUSM, consta annex el document de 
resum executiu del planejament. 
 
L’aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de planejament és competència i 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre  legal de membres del Ple, d’acord 
amb el que disposa l’apartat ll) de l’article  47.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Règim Local, y article 94.m) de  la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal y 
de règim local de les Illes Balears. 
 
Aquest és el meu informe   que es sotmet a la consideració del superior criteri del Ple de la 
Corporació.- Alcúdia a 1 de febrer de 2017.- Serveis Jurídics: Eulalia Ochogavía.” 
 
 
Atès que s’ha remès el contingut del projecte de Modificació núm. 10 a la 
Demarcació de Costes de Balears, abans de l’aprovació inicial, per sol·licitar 
perceptivament informe, així com determina l’Informe jurídic lliurat l’1 de febrer 
de 2017 i de conformitat amb que estableix l’article 227 del Reial decret 
876/2014, de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de Costes. 
 

 
Atès que la competència per acordar l’aprovació inicial correspon al Ple de 
l’Ajuntament 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, amb el vot 
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favorable de la majoria absoluta del seu numero legal de membres segons 
l’article 47.2.ll) de la norma esmentada. 
 
En ús de les atribucions que tinc delegades  en virtut del Decret de Batlia de 16  
de  juny  de  2015 (registre de decrets núm. 864 data 18.06.15), PROPÒS 
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament el següent    
 
A  C  O  R  D  : 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació núm. 10 de les Normes Subsidiàries 
del planejament municipal redactada el gener de 2017 per l’arquitecte municipal. 
Aprovar, així mateix el document ambiental estratègic redactat el gener de 2017 
per l’empresa d’estudis d’impacte ambiental: Olivar gestió i medi, S.L. 
 
Segon.- .- Sotmetre a informació pública l’acord de aprovació inicial de la 
Modificació esmentada, així com l’expedient tramitat a l’efecte, durant un termini 
de QUARANTA-CINC (45)  DIES  mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, en un dels diaris de major difusió de l’Illa, i a la seu electrònica de 
l’Ajuntament “alcudia.net” on es publicarà la documentació completa. 
 
Tercer.-. Fer constar que, de conformitat amb els apartats 2, 3 i 4, de l’article 50 
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, i en concordança amb 
els apartats 2  i 3 de l’article 138 i, l’apartat 1.b) de l’article 139 del reglament 
que la desenvolupa, aquesta aprovació inicial determina per ella mateixa i, dins 
l’àmbit de la modificació, la suspensió durant el termini de dos anys o fins 
l’aprovació provisional, de la tramitació i l’aprovació de plans de 
desenvolupament, d’instruments de gestió, així com l’atorgament de tota classe 
d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats, i la 
possibilitat de presentar comunicacions prèvies. Tot això, sense perjudici que 
puguin atorgar-se les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es 
basin en el règim urbanístic vigent, i siguin compatibles amb les determinacions 
del nou planejament inicialment en aprovat, en els termes establert en l’apartat 2 
de l’article 141 d’aquest Reglament. 
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   NS VIGENTS                                                  PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
 
PLÀNOL 5.1 PLÀNOL 5.1 
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   NS VIGENTS                       PROPOSTA DE MODIFICACIÓ   
PLÀNOL 5.2.5 PLÀNOL 5.2.5 
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PLÀNOL 5.3 PLÀNOL 5.3 

  
 
                     
 
 
        NS VIGENTS                       PROPOSTA DE MODIFICACIÓ   
 
PLÀNOL 5.4 PLÀNOL 5.4 
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PLÀNOL 5.4.1 PLÀNOL 5.4.1 
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       NS VIGENTS                       PROPOSTA DE MODIFICACIÓ   
 
PLÀNOLS 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 i 5.4.5 PLÀNOLS 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 i 5.4.5 

  

 
 
 
 
 
PLÀNOL 5.5 PLÀNOL 5.5 
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        NS VIGENTS                       PROPOSTA DE MODIFICACIÓ   
 
 
PLÀNOL 5.6 PLÀNOL 5.6 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
PLÀNOL 5.7 PLÀNOL 5.7 
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Quart.- Sol·licitar informe als organismes o entitats les competències de les 
quals es puguin veure afectades, entre d’ells l’informe previ del Consell Insular 
de Mallorca previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS. ” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que, com bé ha manifestat el secretari de 
la corporació, a la Comissió Informativa ja va quedar àmpliament exposada la 
moció. Si recordau, ens va explicar amb els tècnics tots els punts. Sabeu que són 
tant per aclarir sol·licituds de particulars, com dificultats trobades a l’hora de 
concedir llicències d’obres. Així iniciam el que seria l’aprovació inicial de la 
modificació número 10 de les Normes Subsidiàries. Resumint una mica hi ha 
diferents punts. Entre ells vos record que hi havia els punts de subministrament a 
parcel·les comercials, per subministrament de gas-oil o de benzina. No es tracta 
de noves benzineres, sinó de punts concrets pel que venen a dir avui en dia 
benzineres “low-coast”. Per una altra banda hi ha una altre modificació en la qual 
es permet ampliar l’altura de l’edificació en un 10% de l’ocupació a hotels de 4 i 5 
estrelles que tinguin obert tot l’any, i en aquest cas l’obligació que tenen d’obrir 
durant onze mesos. Un altre dels punts és permetre que al polígon industrial que 
per concedir llicències s’havien de tenir uns aljubs d’unes mides que hem 
considerat que eren desproporcionades i aquestes mides es redueixen i 
simplement fins a un màxim de 30 metres cúbics. Recordar que aquests aljubs 
eren per a la recollida d’aigua que després era destinada simplement per abastir 
un bany i el possible rec de la parcel·la que quedava. Una altra de les normes 
modificades és fer un nou apartat en el qual es permeti agrupar parcel·les de 
diferent qualificació urbanística. Això passava moltes vegades que un titular que 
tenia dues parcel·les confrontants que tenien diferent qualificació no se li permetia 
ajuntar-les i poder construir. Això es modifica, es rectifica i es fa que es pugui 
construir sempre agafant la norma més restrictiva de les dues parcel·les. També el 
que es fa a aquesta modificació número 10 és actualitzar el planejament i com que 
hi ha diferents unitats d’actuació que han estat recepcionades es lleven del 
planejament. I un altra punt que pot ser interessant per la gent que ho conegui és 
un solar que està vora la carretera del port de Pollença a l’altura de l’antic hotel 
“Posada Verano”, allà hi ha una construcció que antigament era un hotel. Aquest 
ús com a hotel ja no està permès. Van passar una sèrie d’anys en els quals algú 
que hagués pogut estar interessat ho hagués pogut fer, però actualment no hi està 
i l’únic que es podrà construir seran dos habitatges unifamiliars. Més o manco això 
és en resum, de forma molt resumida perquè a la comissió informativa es va 
explicar tot el que es du a aquesta modificació de normes subsidiàries. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna intervenció. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que a nosaltres ens hagués agradat aprovar 
aquesta proposta però ens hem trobat amb un aspecte que ens impedeix votar a 
favor. És a dir, ens hem trobat amb un informe jurídic transcrit a la proposta. No 
tenim la signatura del jurista que ha fet aquest informe. Ens trobam amb la 
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proposta no signada del regidor. La providència de batlia no està signada. L’annex 
de la memòria justificativa a la part informativa i justificativa no està signada per 
l’arquitecte municipal. El resum executiu de l’arquitecte municipal tampoc no està 
signat. Per tant, entengui que noltros no podem donar suport a aquesta proposta i 
ens abstindrem per aquest motiu. I jo, ja li avanç que, per una qüestió de forma, 
demanaré cada vegada que s’hagi produït, perquè per desgràcia s’ha produït amb 
molts d’aquests punts d’aquest plenari, demanaré que consti en acta que els 
informes no estan signats. 
 
El senyor batle dona la paraula al senyor secretari infrascrit. 
 
L’infrascrit secretari, manifesta que dins l’expedient original que estava a 
secretaria i a disposició de tots els regidors hi ha signada tota la documentació. 
Ara bé, la documentació que hem enviat per correu electrònic, el que enviam són 
els fitxers allà on consten aquells informes i tota la documentació relativa, tot 
abans de signar-se, però la documentació està signada per qui l’ha feta i per qui 
l’ha emesa. L’informe jurídic, per exemple, està signat, no fa falta posar noms, per 
la tècnica jurídica d’urbanisme, i també ratificat per mi. En quant a la modificació 
puntual, qui l’ha redactada i qui l’ha preparada ha estat l’arquitecte municipal. Com 
el regidor d’urbanisme també hi ha la proposta signada, les providències d’inici,... 
etcètera. Vull dir, que la veritat el que s’ha enviat per correu electrònic no ha estat 
escanejar la documentació que hi ha als expedients, sinó que ha estat agafar els 
arxius originals per facilitar la lectura del contingut enviar-ho a tots els regidors. 
Però en teoria aquesta documentació que ha estat enviada quadra al 100 per 100 
amb la documentació original que obra a l’expedient. 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra manifesta que ha d’afegir que jo com a regidor 
d’urbanisme som en penúltim en signar la part de l’expedient abans del secretari i 
he de signar davant el secretari, i abans de signar tot això he comprovat que les 
signatures de tots els tècnics estiguessin per tal de poder donar conformitat. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que com que es tracta només de passar les 
darreres fulles amb les signatures ens agradaria tenir-les signades. Per tant, per 
un defecte de forma, ens abstindrem. 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra diu que ho tindran en compte. 
 
L’infrascrit secretari exposa que el que podem fer és enviar tota la documentació 
escanejada amb el que figura dins l’expedient i així ja hi haurà les signatures 
corresponents. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana la pregunta és, l’original està signat? L’original 
està a disposició dels regidors? 
 
L’infrascrit diu que l’original està signat i a disposició dels regidors. 
 

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 

 
 

 21 

El senyor batle, Antoni Mir, diu que idò jo demanaria que els regidors de tant en 
quant passin per l’Ajuntament i mirin l’informe i l’expedient original, perquè sinó... 
si hem de mirar cada vegada tot signat convé que es miri l’expedient. Si està 
signat, enhorabona, si encara no està signat, s’ha d’esmenar. Podria ser que 
tingués raó o no tingués raó. No ho sé. Però si el secretari dona fe que està signat 
l’original no tenim cap problema. 
 
L’infrascrit secretari exposa que també vol incidir en una altra aspecte. Per norma 
general tota la documentació que va a comissió informativa és la mateixa que avui 
va a plenari. I si al mig hi ha alguna modificació sempre es fa constar al plenari. 
 
El senyor batle demana si hi ha hagut alguna modificació. 
 
L’infrascrit manifesta que en aquest tema no. En un altra tema que veurem a un 
altre punt de l’ordre del dia n’hi ha un, i ja s’exposarà, però en aquest tema no. Tal 
qual va anar a comissió informativa, tal qual ve a plenari. Això és el que vull dir.  
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que menys l’estudi mediambiental, si em 
permet el batle, que l’hem rebut avui a les nou i mitja del matí. Per tant, es va 
acordar que es passaria la documentació per correu electrònic i així va arribant, 
no, però una vegada estan signades les propostes i tot això, en tenim de signades, 
no totes, però en tenim. Jo vull que consti en acta i a jo m’agradaria que no es 
tracta que noltros ho consultem o ho deixem de consultar, és que la informació 
que ens arriba per correu electrònic estaria bé que també vinguessin escanejades 
les signatures. És un suggeriment.  
 
El senyor batle diu que me pareix bé, però a jo també m’agradaria que costàs en 
acta de que la documentació ha estat a disposició allà on ha d’estar, que és a la 
secretaria. I que estaria bé, també, que de tant en quant els regidors passassin 
per l’Ajuntament algun dia i veiessin la documentació. Perquè per correu 
electrònic, si ho enviam, lògicament segons que no pot estar signat. Per tant, o 
una de dues, o no s’envia i venen a cercar-la aquí. O, si es signa, ho vinguin a  
comprovar. Perquè no té sentit haver de fer aquest “toma y deje” d’ara correu, i 
ara correu i correu... Si s’envia per correu per facilitar que es pugui veure. I sinó 
que es digui. Jo sols demanaria això. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que se mos envia la documentació per 
venir a la comissió informats. Jo vull sempre que quedi clar. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que s’envia per a la comissió informativa que 
voltros hi vàreu ésser a la comissió informativa. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que hem estat a la comissió informativa però no 
estan signades les propostes. Jo només deman que és remetin signades. 
 
El senyor batle exposa que les propostes estan signades els originals. 
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La senyora Coloma Terrasa diu que bé, el secretari dona fe que els originals estan 
signats, però els que hem rebut noltros, en aquest cas, no estan signades. Per 
tant, entengui que noltros, sense tenir un informe jurídic signat, transcrit, amb el 
tema de l’estudi mediambiental que ni tan sols va venir a comissió, entengui que 
tenim les nostres reserves i per aquest motiu mos abstindrem.  
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que li pareix bé, com a justificació, passam a 
votar. 
 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal, 12 vots a 
favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Acúdia + 1 Unió per Alcúdia) i 4 
abstencions (4 PP), acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb 
els acords que hi són proposats. 
 
3. Examen ratificació decret transacció recuperació finca Municipal “SA 

QUARENTENA”. 
 
Es presenta proposta ratificació decret de Batlia de data 6 de febrer de 2017, el 
qual diu: 
 
“En data 6 de febrer de 2017 i en ús de les atribucions que li confereix l’article 
21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la 
Batlia ha dictat la resolució que seguidament es transcriu: 
 
“DECRET DE BATLIA 
 
Segons informe de la policia local emès en data 23 de novembre de 2014, la 
finca denominada “Sa Quarentena”, bé patrimonial municipal en virtut 
d’acceptació de institució ex re certa formalitzada en escriptura pública amb 
número de protocol 215, atorgada davant el Notari de Palma Sr. Miguel 
Amengual Villalonga en data 27 de febrer de 2013, situada al camí d’Alcanada, 
6, d’aquesta ciutat, va ser ocupada per un mínim de tres persones sense títol.  
 
Mitjançant decret de batlia núm. 1.640, de 26 de novembre de 2016, es va 
resoldre exercir l’acció administrativa procedent per a recuperar d’ofici la 
possessió de la finca; requerir als ocupants perquè cessessin en l’usurpació i 
procedissin, el mateix dia de notificar-se la resolució, a deixar lliure, a disposició 
de l’Ajuntament, l’immoble ocupat; denunciar els fets i donar trasllat a l’autoritat 
judicial de la resolució, atesa l’aparença delictiva dels fets, juntament amb 
l’atestat policial; designar el Lletrat Sr. Francisco Martínez Serra per a la 
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defensa i representació de l’Ajuntament en l’exercici de les accions judicials 
que foren procedents; i, pel cas de què els ocupants no atenguessin 
voluntàriament el requeriment, sol·licitar a l’autoritat judicial, com a mesura 
cautelaríssima i per tal d’evitar sostracció de béns, autorització per entrar a la 
vivenda i, a efectes del seu llançament i inventari dels béns existents en dit 
moment, sol·licitar l'auxili de les forces i cossos de seguretat. 
 
Davant la resistència i negativa a la desocupació de la finca, es varen exercir 
les corresponents accions judicials, donant lloc a dos procediments: 
enjudiciament de delicte lleu 158/2016, davant el Jutjat d’Instrucció 1 d’Inca; i 
judici verbal 474/2016, davant el Jutjat de Primera Instància 4 d’Inca. 
 
Amb ocasió de la celebració de la vista penal, que ha de tenir lloc el proper 14 
de febrer de 2017, la representació dels imputats ha ofert el retorn possessori a 
canvi de la renúncia a les accions municipals. 
 
En data 4 de febrer de 2017, el lletrat Sr. Martínez ha emès un informe jurídic 
proposant acceptar l’oferiment davant la insolvència dels demandats i la 
necessitat de recuperar quant abans la possessió de la finca; tot això, prèvia 
comprovació de l’estat de l’immoble i del mobiliari que restava aleshores.  
 
L’article 146.5 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears, faculta a l’Ajuntament per acceptar transaccions que posin 
fi a les conteses que es suscitin sobre els seus béns, mitjançant acord de ple 
adoptat per majoria del nombre legal dels membres de la Corporació. 
 
Atès que el proper plenari tindrà lloc dia 15 de febrer; palesa la necessitat de 
garantir la conservació i manteniment de la finca i la impossibilitat immediata de 
recuperar la possessió i fer efectiva la indemnització de danys i perjudicis 
ocasionats per la manca de disponibilitat de l’immoble durant la ocupació; en 
atenció a les atribucions que l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i el precepte anteriorment referit 
confereix a aquesta Batlia,  
 
     RESOLC 
 
PRIMER.- Acceptar la transacció extrajudicial oferta per la representació 
processal dels ocupants de la finca municipal “Sa Quarentena”, condicionada a 
l’absència de danys a l’immoble i de qualsevol sostracció dels mobles 
inventariats. 
 
SEGON.- Facultar al lletrat Sr. Francisco José Martínez Serra, que representa 
a aquesta Corporació als dos procediments judicials referits a la part expositiva, 
perquè, prèvia comprovació de l’estat de l’immoble i el seu contingut, posi fi a 
aquells mitjançant acord extrajudicial, en virtut de la qual es retorni la possessió 
de la finca a l’Ajuntament a canvi de la renuncia a les accions interposades.  
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TERCER.- Donar trasllat de la present resolució al tècnic responsable de 
l’Inventari municipal perquè, assistit pel lletrat municipal i la policia local, es 
personin a la finca per tal de comprovar que no s’han causat danys a l’immoble 
ni sostret béns. 
 
QUART.- Donar trasllat de la present resolució al regidor de manteniment 
perquè, una vegada desocupada la finca, es procedeixi a retirar els mobles 
restants; donar de baixar els subministraments d’aigua i energia elèctrica;  i 
tapiar les portes i finestres susceptibles de facilitar la seva ocupació. 
 
CINQUÈ.- Ordenar el precinte policial de la finca. 
 
SISÈ.- Retre compte de la present resolució al Ple de la Corporació, a la 
primera sessió que es celebri, per a la seva ratificació.”. 
 
De conformitat amb els articles 21.1.k) i 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 146.5 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es proposa l’adopció 
dels següents 
 
     ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar el decret de batlia núm. 114/2017 
 
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
 
La senyora Coloma Terrasa demana la paraula al batle. És una qüestió d’ordre. 
No ens consona l’ordre del dia del secretari amb la que tenim nosaltres i amb la 
que hi ha exposada al públic. Per tant, no sabem exactament de quin punt 
parlam. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que parlam del punt número 3 que diu 
“Examen ratificació decret transacció recuperació finca Municipal “SA 
QUARENTENA”. 
La senyora Coloma Terrasa exposa que és que aquí posa número 4 i 
nosaltres tenim el número 3. 
 
L’infrascrit manifesta que ara parlam del punt número 3 que diu “Examen 
ratificació decret transacció recuperació finca Municipal “SA QUARENTENA”. 
Això és l’ordre del dia. L’ordre del dia és correcte i el que veig és que hi ha una 
discordància a l’edicte. 
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La senyora Coloma Terrasa manifesta que noltros tenim el que se’ns va 
passar per correu electrònic, el de tots els regidors. Però el que s’ha passat al 
públic no consona. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta si el punt tres és aquest? El del públic és 
informatiu. El vostro que teniu, és el punt número tres el de la Quarentena? 
Correcte. Au idò, venga! . Senyor secretari, és correcte. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que aquest punt és relatiu a que vàrem fer 
un decret i vàrem fer una transacció extrajudicial, dins el jutjat, perquè de la 
casa de Don Felicià Fuster per a que ens entenguem. Sabeu que ja el govern 
anterior va instar unes accions judicials referents a aquesta herència. Hi  havia 
una infracció civil de desnonament i una infracció penal, perquè hi ha una part 
civil i una part penal. L’Ajuntament d’Alcúdia va acceptar aquesta herència a 
benefici d’inventari, es van col·locar uns “ocupas” allà dins, es varen instar 
unes accions, i ara, pocs dies abans de que es fes el judici la part ocupant, o 
sigui, els que estaven ocupant això varen dir al misser de l’Ajuntament que 
estaven disposts a entregar les claus lliurement sempre i quant se’ls hi llevés 
l’acció penal perquè no tenia molt de sentit, pel fet de que aquesta gent és 
insolvent i l’Ajuntament que posin o no posin una multa a aquesta gent. Si ells 
voluntàriament entregaren les claus, es va fer així dimecres. Hi va anar la 
policia, hi va anar gent de l’Ajuntament, regidors, brigada,... Vàrem tapiar els 
accessos a aquesta finca per a que no hi hagués més “ocupas”. Es va tallar el 
llum i es va tallar l’aigua. Es tragueren els mobles, per a que no es fessin 
malbé, i es van dur a guardar els mobles. Això es va haver de fer per decret, 
per qüestions de temps, perquè no hi havia temps per convocar el ple. I ara, el 
que es du a ple és la ratificació d’aquest decret de batlia. 
 
L’nfrascrit exposa que també es va acordar precintar. 
 
El senyor batle exposa que es va precintar per a que no entrin més “ocupas” a 
aquesta finca. 
  
La senyora Coloma Terrasa manifesta que simplement, ja li he dit que li 
anunciaria, noltros votarem que sí, coneixem el tema perfectament, però 
també dir-li que no està signat el decret de batle. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que perdona, però jo vaig signar aquest 
decret. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que perdoni, a la documentació que nosaltres 
tenim no hi ha la signatura. Només simplement li dic perquè li he dit que li 
diria. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, diu que si tot el vespre ha de ser això que no ho 
teniu signat i està a secretaria, jo vos demanaria que passàssiu per secretaria i 
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algun dia per l’Ajuntament i veiéssiu l’expedient. El problema és que no veniu 
mai, però passau algun dia i veureu l’expedient i quan veieu l’expedient que 
està signat..., escolta, és com una fotocòpia. Si totes les accions han de ser 
així ho podem repetir cada vegada. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que jo ja li he anunciat, si m’ho permet, que jo 
quan trobàs que li havia de dir que no teníem la documentació signada li 
comentaria. M’ho deixi dir. M’ho deixi dir. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, diu que t’ho deixo dir, t’ho deixo dir, però deixa’m 
dir també a jo... 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que la documentació la consultam quan la 
necessitam consultar, evidentment, però ja li he dit al principi que li diria que 
no tenim la documentació signada, de molts de documents sí, però d’altres no. 
I, simplement és això. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, diu que t’ho deix dir, faltaria més Coloma, tu pots 
dir el que vulguis, però deixam també a jo dir que cada vegada també que 
vinguin a l’Ajuntament i ho miris. Molesta’t un dia al mes a venir i almenys 
veuràs la documentació signada. I no esperis que t’ho enviïn per pdf. Molesta’t 
una miqueta, que jo crec que val la pena. Cada vegada que em diguis el 
mateix, et contestaré el mateix. Ho podem dir tot el vespre, cap problema ni 
un. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que veig que li sap greu. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, diu que no, gens ni mica. No me sap gens de greu. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que vostè no se preocupi que procuram 
estar ben informats. No tinc que donar compte jo a vostè dels dies que venim 
aquí o no venim. 
 
El senyor batle diu que si no veniu mai.... com m’has de donar comptes. Quin 
comptes m’has de donar? 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que perquè diu si no veniu mai, si vostè mai 
no és aquí. Què m’està dient? 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que jo hi som més que tu. El problema és 
que tu no vens. Això és el problema. Continuï senyor secretari. 
 
El senyor secretari infrascrit exposa que el tema és veure si això es ratifica o 
no es ratifica. 
 

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 

 
 

 27 

El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que s’ha de decidir si es ratifica o no es 
ratifica. Passem a votar. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta de ratificació del decret abans descrit, 
amb els acords que hi són proposats. 
 
4. Examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 

núm. 1/2017. 
Es presenta proposta d’acord de la regidora delegada d’hisenda de data 8 de 
febrer de 2017, la qual diu: 
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, del Patronat d’Esports, del Patronat de Ràdio, i del Consorci de la 
Ciutat Romana de Pollentia, presentades a l’aprovació del Ple, amb imports 
respectivament de 113.174,34€, 2.600,45€, 201,27€ i 468,37euros 
 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 8 de febrer de 2017. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat d’Esports, del Patronat de Ràdio, i del 
Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia, presentades a l’aprovació del Ple, 
amb imports respectivament de 113.174,34€, 2.600,45€, 201,27€ i 468,37euros   
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. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord a la Junta Rectora del Consorci de la 
Ciutat Romana de Pollentia , a la primera sessió que es celebri.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
Per part de l’infrascrit es fa constar que la proposta d’acord ha sigut esmenada, 
del montant de les factures a nom de l’Ajuntament substituint l’import de 
112.476’82€ per 113.174’34€. 
Conseqüenment l’import que es sotmet a votació de reconeixement de crèdit a 
càrrec de l’Ajuntament puja a 113.174’34€ 
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La senyora Joana Maria Bennàsar manifesta que aquesta sí que avui de matí 
hem ampliat, bé no hem ampliat, hem modificat la quantia perquè el número de 
factures per anar aquí, per poder pagar amb més brevetat a tots els proveïdors. 
Les noves quantitats són, bé explicaré. Això són factures de coses consumides 
i gastades dins l’any 2016 però que ens han arribat dins aquests mesos de 
gener i febrer, i per tant, han de passar per ple per poder ser pagades. Les 
quantitats de l’Ajuntament d’Alcúdia són 113.174,34 euros, del patronat 
d’esports 2.645 euros, del patronat de ràdio 201,27 euros i del Consorci de la 
Ciutat Romana de Pol·lèntia 468,37 euros. Les quantitats més grosses de les 
factures de l’Ajuntament són bàsicament el consum de l’electricitat de GESA-
ENDESA del mes de desembre que ha estat facturat ara dins el gener i 
factures de les festes i dels mercats que es feren durant el mes de desembre. 
Així són la majoria de factures. 
 
El senyor infrascrit exposa que queda clar que l’import de 112.476,82 euros 
que era en reconeixement per part de l’Ajuntament, ara passa a ser 113.174,34 
euros. Si vol explicar el motiu d’aquest canvi? 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar diu que hi havia dues factures més que ens 
han entrat i per no haver d’esperar a l’altre plenari hem trobat que es podrien 
incloure aquí, perquè a més a més eren unes factures del lloguer que paga 
l’Ajuntament per l’oficina d’Autoritat Portuària del Port d’Alcúdia, una altra de 
petita i perquè no s’hagués d’allargar el termini de pagament els hem incloses 
aquí. 
 
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que, si li permet, vol dir a la regidora que sí 
que tenen signada la documentació, i li agraïm. Però també dir-los que noltros 
no podem votar a favor d’aquest punt perquè hi ha un informe d’intervenció que 
és negatiu i per tant, si s’informe diu literalment que les factures presentades a 
l’aprovació del ple fan referència a la prestació de serveis encomanades amb 
infracció d’una normativa assenyalada, noltros no votarem a favor d’aquest 
punt, sinó que votarem en contra, donat que no hi ha existència d’expedient de 
contractació amb el tema de la grua i d’altres factures. Per tant, mos permetin 
que noltros votarem que no a aquest punt. 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar manifesta que diu lo mateix que tots els 
altres reconeixements de crèdit. 
 
El senyor batle insta els regidors a passar a votar. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria 11 vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia), 4 vots en 
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contra ( 4 PP) i 1 Abstenció (1 Unió per Alcúdia), acorden aprovar la proposta 
d’acord abans descrit, amb els acords que hi són proposats. 
 
5. Examen i aprovació proposta d’acord pla estratègic de subvencions 

2017. 
 
Es presenta proposta de batlia de data 31 de gener de 2017, la qual diu: 

 
“La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al seu 

article vuitè regula els principis generals que han de regular l’atorgament de 
subvencions per part de les administracions públiques. 

 
Més concretament, al seu punt primer, l’esmentat article menciona que, 

amb caràcter previ, s’haurà de concretar l’establiment de subvencions en un pla 
estratègic, on s’assenyalin els objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació. 

 
Mitjançant l’aprovació definitiva del pressupost general de 2017, en la 

seva publicació al BOIB núm. 10 de 24 de gener de 2017, s’aprovaren les 
distintes quanties per a l’establiment de subvencions, tant nominatives com de 
concurrència competitiva. 

 
Per tot això i seguint els principis de publicitat i transparència, propòs a 

l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el següent Pla Estratègic de Subvencions de 

l’Ajuntament per a l’exercici de 2017: 
 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2017 
 

PREÀMBUL 
 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet 

pel qual tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han 
d’aprovar el seu Pla Estratègic de Subvencions corresponent. 

 
Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, que estableix que els plans i els programes relatius a 
polítiques públiques sectorials que estiguin previstos en normes legals o 
reglamentàries tenen la consideració de plans estratègics de subvencions 
sempre que recullin el contingut previst en l’article 8.1 de la Llei 38/2003. 

 

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 

 
 

 30 

En compliment del que disposa la Disposició final tercera de la Llei 
esmentada, el Govern ha aprovat el Reial Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor del 
mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels 
plans i programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix. 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un 

pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema 
econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que, junt 
amb la gran varietat d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma 
directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la 
despesa pública subvencional. 

 
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà 

possible eliminar les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a 
més de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les 
diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament. 

 
Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a 

elaborar un Pla Estratègic de Subvencions - instrument d’organització de les 
polítiques públiques que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat 
pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública - amb caràcter 
previ al naixement de les subvencions. 

 
Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions 

l’articulat del qual figura tot seguit.  
 
CAPÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. 
 
L’establiment de subvencions per part d’aquest Ajuntament durant el 

període de 2017 s’ajustarà a allò que preveu aquest Pla. 
 
Article 2. 
 
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà 

la inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals 
de cada any i l’aprovació de les Ordenances que contenguin les bases 
reguladores de la seva concessió. 
 

Article 3. 
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L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions 
pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores de la seva concessió 
s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 

 
Article 4. 
 
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de 

cap dret en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap 
indemnització o compensació en cas que el Pla no se porti a la pràctica en el 
seus propis termes. 

 
CAPÍTOL II . BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN 

SUBVENCIONS 
 
Article 5. 
 
L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats 

privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o 
interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la 
competència local. 

 
Article 6. 
 
L’Ajuntament estableix per a l’any 2017 els següents objectius 

estratègics: 
 
1.- Foment de la cultura: Música, cultura popular, manteniment i 

conservació del patrimoni marítim i cultural del municipi, foment de la llengua 
catalana. 

 
2.- Millorar la qualitat educativa. 
 
3.- Ajudar a les famílies per cobrir les despeses de material escolar i 

llibres de text. 
 
4.- Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu. 
 
5.- Acció social: Suport econòmic a persones necessitades, a famílies 

amb menors en situació de risc, associacionisme i participació ciutadana. 
 
6.- Foment del turisme: Programa TUO, inserció al món laboral de la 

joventut universitària i foment de la qualitat turística de les empreses del 
municipi d’Alcúdia. 
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7.- Rehabilitació façanes: Rehabilitació de façanes en l’àmbit del conjunt 

històric i immobles inclosos en el catàleg municipal de la Ciutat d'Alcúdia. 
 
8.- Foment del comerç: Incentivar el desenvolupament econòmic local a 

través dels petits comerços. 
 
9.- Recuperació de la memòria democràtica: Sufragar les despeses 

derivades de la identificació de les víctimes del municipi d'Alcúdia a la Fossa de 
Porreres desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme. 

 
L’annex I recull de forma detallada les distintes línees d’actuació dels 

objectius estratègics. 
 
CAPÍTOL III . CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
  
Article 7.  
 
El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment 

d’aquest Pla durant el seu període de vigència. 
 
Una vegada l’any com a mínim, el regidor de cada àrea gestora ha de 

presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria en què es 
contempli, almenys, el grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de 
l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els efectes pretesos 
i conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla 
Estratègic de Subvencions. 

 
SEGON.- Aprovar la proposta d’elevació al Plenari de la Corporació 

realitzada pel Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports celebrat 
el 31 de gener de 2017, que conté el Pla Estratègic de Subvencions d’aquest 
organisme, redactat en els següents termes: 

 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL PATRONAT MUNICIPAL 

D’ESPORTS 2017 
PREÀMBUL 

 
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet 

pel qual tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han 
d’aprovar el seu Pla Estratègic de Subvencions corresponent. 

 
Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, que estableix que els plans i els programes relatius a 
polítiques públiques sectorials que estiguin previstos en normes legals o 
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reglamentàries tenen la consideració de plans estratègics de subvencions 
sempre que recullin el contingut previst en l’article 8.1 de la Llei 38/2003. 

 
En compliment del que disposa la Disposició final tercera de la Llei 

esmentada, el Govern ha aprovat el Reial Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor del 
mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels 
plans i programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix. 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un 

pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema 
econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que, junt 
amb la gran varietat d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma 
directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la 
despesa pública subvencional. 

 
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà 

possible eliminar les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a 
més de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les 
diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament. 

 
Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a 

elaborar un Pla Estratègic de Subvencions - instrument d’organització de les 
polítiques públiques que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat 
pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública - amb caràcter 
previ al naixement de les subvencions. 

 
Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions 

l’articulat del qual figura tot seguit.  
 
CAPÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. 
 
L’establiment de subvencions per part d’aquest Patronat durant el 

període de 2017 s’ajustarà a allò que preveu aquest Pla. 
 
Article 2. 
 
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà 

la inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals 
de cada any i l’aprovació de les Ordenances que contenguin les bases 
reguladores de la seva concessió. 
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Article 3. 
 
L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels 

objectius d’estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions 
pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores de la seva concessió 
s’acomodaran en cada moment a aquests objectius. 

 
Article 4. 
 
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de 

cap dret en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap 
indemnització o compensació en cas que el Pla no se porti a la pràctica en el 
seus propis termes. 

 
CAPÍTOL II . BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN 

SUBVENCIONS 
Article 5. 
 
El Patronat concedirà subvencions a favor de persones o Entitats 

privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o 
interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la 
competència local. 

 
Article 6. 
 
El Patronat Municipal d’Esports estableix per a l’any 2017 els següents 

objectius estratègics: 
 
4.- Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu. 
 
L’annex II recull de forma detallada les distintes línees d’actuació dels 

objectius estratègics. 
 
CAPÍTOL III . CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
  
Article 7.  
 
El President del Patronat efectuarà el control del compliment d’aquest Pla 

durant el seu període de vigència. 
 
Una vegada l’any com a mínim, el President ha de presentar davant la 

Junta Rectora una actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, 
almenys, el grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament 
de subvencions en consecució dels objectius i els efectes pretesos i conclusions, 
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amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de 
Subvencions. 

 
TERCER.- Publicar el Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2017 al 

BOIB.” 
 

INTERVENCIONS: 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que duem a aprovació el Pla 
Estratègic de Subvencions on es reflecteixen tant els beneficiaris nominatius 
com no. L’objecte de les subvencions i l’import de totes les subvencions que 
dona l’Ajuntament i el Patronat d’Esports. Cal dir que totes aquestes 
subvencions ja han estat aprovades al Pressupost Municipal, i ara és el segon 
pas fer el Pla Estratègic de Subvencions. Tant els imports com els beneficiaris 
ja van ser aprovats al pressupost. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions. 
 
La senyora Coloma Terrasa, manifesta que demana la paraula al batle. El que 
observam és que el que diu la normativa és que primer s’ha d’aprovar el pla de 
subvencions i després decidir l’Ajuntament quines seran les subvencions que 
es donaran. Per tant, aquí s’ha fet l’efecte contrari. Primer hem aprovat les 
subvencions al pressupost i ara anam a aprovar el Pla Estratègic de 
Subvencions. Vull que quedi clar que el Partit Popular està a favor de les 
subvencions, està a favor d’aquest Pla Estratègic de Subvencions, però 
esperam que a l’any 2018 es facin les coses amb l’ordre que toca, és a dir, 
primer aprovar el Pla Estratègic i després ja dur als pressupost les 
subvencions. Ja se n’han pagades de subvencions sense tenir el pla estratègic 
aprovat. Però creiem que l’any 2018 s’han de fer les coses així com toca.  
 
La senyora Joana Maria Bennàsar diu que ho recollim. 
 
El senyor batle demana si hi ha més intervencions. Passam a votar. 
 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria 12 vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per 
Alcúdia) i 4 vots en contra (4 PP), acorden aprovar la proposta d’acord abans 
descrit, amb els acords que hi són proposats. 
 
6. Examen ratificació decret sobre l’aprovació de les Bases reguladores 

per a la participació i la concessió de premis de la festa-ball de 
disfresses i RUA Carnaval 2017. 
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Es presenta decret de batlia de data 31 de gener de 2017, el qual diu: 
“Vist l’informe-proposta de la regidora de Festes i la tècnica de Cultura, 
Educació i Festes en relació a l’aprovació de les bases reguladores per a la 
participació i la concessió de premis de la festa-ball de disfresses i RUA de 
Carnaval 2017 que transcrita diu: 
 
“Informe-proposta de la regidora de Festes i de la tècnica de Cultura, Educació 
i Festes sobre l’aprovació de les Bases reguladores per a la participació i la 
concessió de premis de la festa-ball de disfresses i RUA Carnaval 2017 
 
Antecedents  
 

1. 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. 

 
2. En aquest sentit l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Alcúdia ha redactat 

aquestes bases reguladores de les subvencions/premis destinats a la RUA 
Carnaval 2017 i festa-ball de disfresses, i al mateix temps estableix el 
procediment que ha de regular la concessió dels premis abans esmentats. 

 
3. Aquestes subvencions són per cobrir els premis de la RUA Carnaval 2017 i 

festa-ball de disfresses, del qual es realitza una nova edició cada any per les 
festes Carnaval a Alcúdia. 

  
4. 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. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2017, aprovat 

definitivament dia 21 de desembre de 2016, en el què figura la partida 
pressupostària FE 338 481 004 amb una dotació de 4.000,00 €. 

 
2. Bases d’execució del pressupost general de l’any 2017. Secció 2a. Règim de 

subvencions. Base 31a. Aportacions i subvencions. 
 
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
4. Reglament General de Subvenció 887/2006, de 21 de juliol. 
 

Proposta de Resolució 
 

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 

 
 

 37 

Per tot l’exposat anteriorment, propòs a la batlia que dicti una resolució en els 
següents termes: 
 
Que s’aprovin de les Bases Reguladores de la concessió dels premis destinats 
als participants de la Festa-ball de disfresses i RUA Carnaval 2017, que 
s’adjunten a continuació: 
 
Bases de la RUA Carnaval 2017 d’Alcúdia 
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
ARTICLE 1. 
Les presents bases tenen per objecte la regulació dels diferents actes, 
concursos i premis a atorgar que, amb motiu de la RUA de Carnaval, organitza 
l’àrea de festes de l’Ajuntament d’Alcúdia. 
Optaran als premis totes aquelles persones, grups i comparses que compleixin 
en la seva totalitat aquestes bases. 
 
QÜESTIONS PRELIMINARS  
 

ARTICLE 2. Actes que formen part de les festes de Carnaval         
1. Festa-ball de disfresses 

2. Rua concurs de Carnaval 

ARTICLE 3. Inscripcions  

1. Per a participar a la Rua-concurs de Carnaval els interessats hauran de 
presentar les sol·licituds per a la Rua-Concurs de Carnaval a l’auditori 
d’Alcúdia, Plaça de la porta de Mallorca, 3 en l’horari habitual d’atenció al públic 
a partir de dia 22 de febrer. Les inscripcions per a la Festa-ball de disfresses 
s’hauran de fer al mateix recinte on es celebrarà la Festa. 

2. En el moment de fer la inscripció s’hauran de posar a disposició de la 
regidoria de Festes les següents dades: 

a) Temàtica de la comparsa o grup 

b) Nom, cognom, DNI, adreça electrònica i telèfon de contacte de la persona 
responsable. Relació dels participants integrants de la comparsa o grup. 

3. Les inscripcions seran gratuïtes. 

4. La inscripció als diferents concursos suposarà l’acceptació d’aquestes bases. 

ARTICLE 4. Itinerari de la Rua 
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1. El lloc de concentració i de sortida serà la plaça del Rector Ferragut, camí de   
Ronda cap a la Porta de Sant Sebastià, carrer major, plaça constitució, carrer 
del Moll, plaça Carles V, Passeig Mare de Déu de la Victòria. 

2. La regidoria de Festes es reserva el dret a canviar l’itinerari. 

3. La regidoria de Festes facilitarà un número d’identificació que s’haura de 
portar en un lloc visible en el moment de la desfilada de la RUA. 

4.   Correspon a la regidoria de Festes establir les dates i horaris d’aquests 
actes. 
ARTICLE 5. Condicions de participació 
 
1. A la RUA es considerarà que els participants a la categoria infantil individual 
i parelles hauran de ser menors de 14 anys (inclosos). Es considera comparsa 
infantil, la que estigui formada per més d’un 50% de menors de 14 anys.  
2. Seran considerades carrosses tot vehicle gran decorat o plataforma 
guarnida i amb persones disfressades.  
3. Seran considerades comparses un grup de 3 o més persones. En cas de 
que vagin acompanyats de vehicles petits es consideraran part de la comparsa.  
4. Per optar als premis de la Rua s’haurà de estar inscrit, participar durant tot 
el recorregut i estar present a l’hora de l’entrega dels premis. 
5. Per optar als premis de la Festa-ball de Disfresses s’haurà d’estar inscrit i 
present a l’hora d’entrega dels premis que es dura a terme al finalitzar  la 
primera actuació musical. 
6. El vehicle auxiliar de cada comparsa, en el cas que en porti, haurà d’estar 
adequat al motiu de la disfressa.  
Correspon a la persona responsable de la comparsa tenir cura que tant el 
vehicle com el conductor disposin dels permisos i assegurances legals adients. 
7. L’incompliment per part d’una persona, comparsa o grup de les pautes que 
l’organització marqui durant els preparatius i el desenvolupament de la rua 
poden suposar la pèrdua de l’opció a premi. 
8. Es prohibeix l'ús de qualsevol artefacte pirotècnic o elements combustibles. 
La comparsa que els utilitzi serà desqualificada a tots els efectes. 
 

ARTICLE 6. Horari.               
1. La Festa-Ball de disfresses serà el dissabte de Carnaval a les 23:00 hores. 

2. La Rua serà el diumenge de Carnaval a les 16:30 hores.  

 
ARTICLE 7. Premis RUA 2017  

1. L’ajuntament d’Alcúdia a través de l’àrea de Festes i d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2017 el dia 18 de gener de 2017, en el que 
figura la partida pressupostaria FE 338 481 004 amb una dotació de 
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4.0000,00€, proposa els següents premis per a les millors disfresses en 
diferents categories a criteri del jurat: 

1.1. Per 
la Festa-ball de disfresses: 

a) Individual i parelles: 100€ 

b) Grups: 300€ 

1.2.   Per a la Rua: 

a) Adults: 

                                           Individual i parelles                            Comparses i 
carrosses  

     1r Premi                   160€                                             350 € 

     2n Premi                                   120                                                    250 € 

     3r Premi                                      70€                                                  200 € 

c) Infantils:   

 

d)       Individual i parelles                       Comparses i carrosses 

    1r Premi                     160€ 350 € 

    2n Premi                     120€ 250 € 

    3r Premi                       70€ 200 €      

A l’import d’aquests premis s’hi aplicarà les retencions legalment establertes. 

2. Pel repartiment dels premis, els guanyadors hauran de deixar  una 
fotocòpia del seu DNI i fotocòpia de la llibreta bancària perquè l’Ajuntament faci 
una transferència. En el cas de menors de 18 anys els premis els cobraran els 
pares, mares o tutors legals. En el cas de les parelles, comparses o carrosses 
el premi es distribuirà entre tots els integrats del grup. 

ARTICLE 8. Jurat 

1. El jurat qualificador puntuarà de l’1 al 10, d’acord amb uns criteris bàsics 
amb els següents apartats: 
a) Originalitat de la comparsa a l'hora d' escollir el tema per participar en el 
carnaval. 
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b) Confecció i elaboració de les disfresses de la comparsa i els seus 
complements. Les disfresses confeccionades comercialment no seran 
valorades en aquest apartat. 

c) Coreografia de la comparsa durant la desfilada pel municipi. 

d) Maquillatge i complements. 

e) Animació 

f) Carrossa 

2. El jurat qualificador de la Rua de Carnaval estarà integrat com a mínim per 
tres persones i un màxim de cinc persones relacionades amb el món artístic 
escollides per la mateixa regidoria de Festes.  

3. El secretari serà un empleat públic de l’ajuntament d’Alcúdia anomenat per la 
regidoria de Festes. Aquest serà l’encarregat d’aixecar un acta on deixarà 
constància dels resultats i de les persones premiades. 

ARTICLE 9. Drets d’imatge                

L’organització podrà realitzar fotografies durant la Festa-ball de disfresses i 
durant la RUA. Aquestes fotografies i gravacions seran de propietat exclusiva 
de l’ajuntament d’Alcúdia i podran ser utilitzades amb fins promocionals. En 
acceptar aquestes bases de participació en el concurs, les persones o els 
grups participants cedeixen els drets de difusió, exhibició, distribució o 
publicació a l'Ajuntament de forma permanent i irrevocable, sense límit de 
temps i lloc. 
1. Que s’aprovi la despesa de 2.700,00 euros que implica aquesta convocatòria 
amb càrrec a la partida pressupostària FE.338.481004 del Pressupost General 
de 2017 
 
2. Que es faci pública aquesta resolució al tauló d’anuncis i a la pàgina web de 
l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 
3. Que s’ordeni la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
(BOIB)  
 
 
Alcúdia, 30 de gener  de 2017 
La regidora de Festes   La técnica de Cultura, Educació i 
Festes 
Catalina Moll Isern    M. Carme Suárez Gómez” 
 
 
Per tot això, dict la següent  
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Resolució 
 

1. Aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores de les concessions dels 
premis destinats als participants de la Festa-ball de disfresses i RUA Carnaval 
2017, que s’adjunten amb la present Resolució. 
 

2. Autoritzar la despesa i aprovar l’obligació per un import de 2.700,00 euros, atès 
que existeix crèdit adequat i suficient a la partida FE 338 481 004 PREMIS, per 
atendre les obligacions que es deriven de la concessió d’aquests premis. 

 
 

3. Publicar les Bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauló d’anuncis de 
l’Ajuntament, de l’Auditori d’Alcúdia i a la plana web www.alcudia.net 
 

4. Sotmetre la present Resolució a la ratificació del proper Plenari.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir insta a la senyora Moll a explicar la proposta. 
 
La senyora Catalina Moll  manifesta que les bases són bàsicament les 
mateixes que l’any passat. L’única modificació que s’ha fet és la quantia dels 
premis tant en les categories d’infantil com adult de comparses i carrosses que 
s’ha augmentat en cinquanta euros per categoria i per premi. En total es donen 
2.700 euros que entre el dissabte de la festa de carnaval i la Rua, que això 
suposa tres cents euros més que l’any passat. I l’augment és de 50 euros per 
premis i carrossa, com veureu, a comparses i carrosses a primer, segon i tercer 
premi. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria 12 vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per 
Alcúdia) i 4 Abstèncions (4 PP), acorden ratificat el decret abans transcrit, amb 
els acords que hi són proposats. 
 
7. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació de les bases per al 

pla de foment de rehabilitació de façanes en l’àmbit del conjunt 
històric i immobles inclosos en el catàleg Municipal. 

Es presenta proposta d’acord de la regidora delegada de Patrimoni de data 6 
de febrer de 2017, la qual diu: 
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“Conformement amb allò que preveu l’article 29.2.e) de la Llei 20/2006, de 15 
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els municipis de 
les Illes Balears tenen en tot cas competències pròpies en matèria de protecció 
i conservació del patrimoni històrico-cultural municipal. 
 
Vist el que disposa l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
Atès allò que es preveu en els articles 9.2, 17.2, 22.1 i en la Disposició 
Addicional Catorzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, així com el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 
887/2006, de 21 de juliol. 
 
Vista la necessitat de regular el procediment al que s’haurà d’ajustar la 
concessió de subvencions municipals per al pla de foment de rehabilitació de 
façanes en l’àmbit del conjunt històric i immobles inclosos en el catàleg 
Municipal de la ciutat d’Alcúdia de l'any 2016. 
 
Atès que en el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, 
aprovat definitivament amb data 24 de gener de 2017, figura la partida nº P.A. 
336.781.000. 
 
És per això que, en atenció a les atribucions que confereix a aquest Ple l’article 
22.2.d) de la Llei 7//1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, proposo a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar les bases redactades a l’efecte, les quals s’incorporen com 
a annex al present acord. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida nº P.A. 336.781.000, 
Aportació Pla Millorament de Façanes, per import de 20.000 € 
 
TERCER.- Publicar-ho en el BOIB, en la pàgina WEB d’aquest Ajuntament i 
inserir-ho en el tauler d’edictes municipals per a la seva corresponent difusió 
pública. 
 
QUART.- Delegar al Batlle totes les facultats per resoldre la concessió o 
denegació de les subvencions objecte d’aquestes Bases i dictar tots els actes 
administratius adients.” 
  
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que es du a aprovació la proposta 
d’acord per aprovar les bases del Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes 
amb una quantia de 20 mil euros consignada a la partida 333.781.000. Les 
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bases són les mateixes que l’any passat, i si hi ha res que vulgueu demanar, ho 
anau dient. La quantia són 20.000 euros. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que només dir-li a la regidora que no està 
signada la proposta. 
 
El senyor batle demana al senyor secretari infrascrit si la proposta està 
signada. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa exposa que a jo me sap greu però sí, jo la vaig 
signar. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que està signada l’original. Idò val, ja 
està. 
 
El senyor secretari demana al batle si ja passam a votació. 
 
El senyor batle diu que sí, després de fer constar en acta que està signada. Fer 
constar en acta que sí està signada l’original. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que jo li deman que consti en acta que 
la documentació que té el Partit Popular no hi ha la signatura de la regidora i 
s’adjunten les bases per a l’adjudicació, però tampoc hi ha cap estudi econòmic 
o cap informe d’intervenció. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que convindria saber-ho, que a unes 
bases no hi ha estudi econòmic. Perquè un regidor que ha estat batle tants 
d’anys hauria de saber que unes bases no tenen un estudi econòmic. Però, en 
fi, no hi ha problema. Estam xerrant de bases, no estam xerrant de 
subvencions. Per tant, és absurd que se’ns demani un document que no 
existeix i ni té el perquè, perquè estam parlant de bases. Però bé... 
 
La senyora Coloma Terrasa demana si el senyor batle li dona la paraula. Una 
cosa són les bases, i l’altra cosa és que la interventora doni fe que hi ha partida 
pressupostària, concretament per a poder accedir a aquest pla de façanes. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa demana al batle si pot intervenir. Sí, la partida 
pressupostària ja te l’he anomenada és la 336.781.000. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que sí, està al pressupost, però ha d’anar 
conformat a lo millor amb un informe d’intervenció. No ho sé, deman. 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar diu que està aprovat per pressupost. 
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El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que en qualsevol cas, i ja que hi ha 
televisió, mostro que està signada la proposta original per la regidora. Ho 
mostro perquè quedi clar. 
 
La senyora Coloma Terrasa, diu que si m’ho permet, batle, jo no li dic que no 
estigui signada, que vostè la tingui davant signada, jo ho entenc, però li dic que 
quan nosaltres hem rebut la documentació no ha estat signada, aquest 
document. Però no s’ho prengui d’aquesta manera. Simplement. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, diu que jo no m’ho prenc de cap manera. Però 
voltros heu governat quatre anys i fèieu exactament el mateix quan canviàveu, i 
ara que estèis a l’oposició.... 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que vostè no hi era. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, diu que sí que ho sé, perquè en Pere hi era i ho 
acaba de dir. Fèieu el mateix. Una cosa és la proposta per pdf i l’altra és 
l’original. Que no hi ha res a dir, que em pareix bé. Es respecta tot, però he 
volgut mostrar que està signada, per a que quedi clar que està signada. Res 
més. No m’opòs, faltaria més. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que jo veig que li sap molt de greu dir-li, 
però és que li he de dir. Vull dir, noltros procuràvem tenir la documentació 
signada, que tothom la tingui signada, perquè si no, mos podem pensar que ho 
ha fet qualsevol altre. Simplement, no li sàpiga greu. No li sàpiga gens de greu, 
jo veig que li sap molt de greu. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que Coloma, simplement per acabar el 
debat. No me sap gens de greu. L’únic que no m’agrada és que s’afirmi que no 
està signada quan al davant la tenim signada. No diguem mentides. Diga’m no 
tinc per pdf signat, que és el que has dit. Perfecte, ja està, ja ho has dit. 
Correcte. Ja està. S’accepta. No hi ha cap problema ni un. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que jo, si vostè me la mostra, jo la veig, 
d’acord. Jo l’únic que li estic dient és que noltros, el Partit Popular, el Grup 
Municipal del Partit Popular, no ha tingut les propostes de segons quins punts 
de l’ordre del dia signats. Ho vulgui entendre 
 
El senyor batle diu que això ho he entès perfectament, ho he entès 
perfectament. Però el mateix dret tens tu d’exposar-ho, que jo ho respect, i me 
pareix bé, que tinc jo de mostrar que està signat l’original. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que ara ho veiem que està signat, ara ho veiem 
que està signat. Però no abans. 
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El senyor batle, Antoni Mir, diu que si haguéssiu vingut abans ho haguéssiu vist 
abans. Au, ja acabam aquest tema continuem. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que no me torni a dir el mateix. Li sap greu. 
Pareix que li sap greu. 
 
El senyor batle diu que no me en sap gens. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que ho veig que li sap greu. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, diu mira, tu pots dir el que vulguis. El que no pots 
dir és si a mi me sap greu o no perquè som jo es qui ho he de dir si me sap 
greu. I jo dic, no me sap gens de greu perquè veig que està signat. No me sap 
gens de greu. Que ho vols dir cada vegada? Perfecte. No entrarem en aquest 
debat, ja no vull discutir més d’aquest tema. Vinga, segueixi senyor secretari, 
per favor. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que bé jo veig que me lleva la paraula. 
 
El senyor batle diu que s’acaba el debat per no discutir sempre el mateix. 
 
El senyor secretari infrascrit demana si hi ha més intervencions o passam a 
votació. 
 
 
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 d’acord aprovació ordenança 

reguladora del preu públic per a la prestació de serveis Lúdico-
Culturals i formatius del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia. 

Es presenta proposta de la regidora delegada de Contractació, Hisenda i 
Estadística de data 8 de febrer de 2017, la qual diu: 
 
“El Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia té com a objectius fundacionals 
entre altres l’estudi, la conservació, i la promoció i difusió del patrimoni 
arqueològic de la ciutat romana de Pollentia. Però també la potenciació i 
divulgació del Patrimoni Culturals en el sentit més ample. 
 
El Consorci organitza i coordina tot un seguit d’activitats amb gran acceptació, 
no tan sols per part del públic local, sinó també de la resta de l’illa, que dóna a 
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conèixer el patrimoni cultural del municipi i també de la resta de l’illa. Com que 
aquesta oferta cada vegada és més ampla i té més acceptació, es fa 
necessària l’aplicació d’uns preus públics actualitzats que donin suport al seu 
desenvolupament. 
 
Vista la proposta de preus públics i el seu text regulador realitzada per la 
regidora de Patrimoni. 
 
Atesos l’informe i l’estudi econòmic de proposta d’establiment de preus públics i 
l’informe de la interventora. 
 
PROPÒS, a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar el text regulador del preu públic per a la prestació de serveis 
lúdico – culturals i formatius del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, 
amb el següent tenor literal: 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS LÚDICO-CULTURALS I FORMATIUS DEL CONSORCI DE LA 
CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA 
 

CONCEPTE 
ARTICLE I 
De conformitat amb l’article 127, en relació a l’article 41, ambdós del text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, aquest Consorci estableix el preu públic per a la 
prestació de serveis lúdics-culturals i formatius. 

OBLIGATS AL PAGAMENT 
ARTICLE II 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats a la present ordenança, 
les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats que determinin 
l’exigència dels preus públics. 

TARIFES 
ARTICLE III 
Les tarifes a abonar pels beneficiaris del servei, recollides a l’annex, vendran 
determinades per les característiques i cost dels serveis o activitats que en 
cada cas es prestin. 
 

NORMES DE GESTIÓ 
ARTICLE IV 
Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes recollides a l’annex, vendran 
satisfetes per cada servei o activitat realitzada. L’obligació del pagament del 
preu públic neix a partir del moment en que s’iniciï la prestació dels serveis o 
realització de l’activitat. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
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La present ordenança reguladora dels preus públics, entrarà en vigor el dia que 
es publiqui la Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 

ANNEX 
QUADRE DE TARIFES DE SERVEIS LÚDICO-CULTURALS I FORMATIUS 
DEL CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA 

Activitats formatives Quantia 
Sortides 15,00 € 
Activitats de reconstrucció i/o gastronòmica una sessió 25,00 € 
Activitats de reconstrucció i/o gastronòmica dues sessions 40,00 € 
Projeccions, concerts i espectacles de petit format 10,00 € 
Seran gratuïtes: 
Persones amb discapacitat + de 65% presentació del certificat expedit pel Centre 
Base de Valoració de discapacitat de les Illes Balears, o qualsevol certificat expedit 
pels Centres Bases de Valoració de discapacitat de qualsevol altre comunitat 
autònoma de l’Estat 
 
 
SEGON.- L’establiment d’aquest text regulador del preu públic entrarà en vigor i 
començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la publicació de l’acord al 
BOIB. 
 
TERCER.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes prevists a l’article 45.1.a) de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.” 
  
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que duem a aprovació del plenari els 
preus públics del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia. Aquests preus 
varen ésser aprovats per la Junta Rectora de l’esmentat consorci. L’objectiu és 
potenciar el coneixement de la Ciutat Romana i la seva difusió. S’han 
programat una sèrie d’activitats per aconseguir aquests dos objectius 
anomenats, és a dir, potenciar i difondre. No es feien activitats i ara volen 
normalitzar aquesta situació. Aquí no sé si l’heu rebuda signada o no però aquí 
hi ha la proposta. Després hi ha un informe, l’estudi econòmic, i l’ordenança. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que no estan signats, Bàrbara. Me sap 
greu, t’ho he de dir. Però deixant això al marge, home ens trobam amb unes 
activitats noves, que veig que es plantegen com a noves, no. I també a la 
proposta hi ha un apartat que parla de gratuïtats, i parla de gratuïtats a 
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persones amb discapacitat de més d’un seixanta-cinc per cent, amb la 
presentació del certificat i tal. I noltros li demanam, bé, estaria bé també, que es 
contemplàs la gratuïtat pels estudiants d’història, per exemple de magisteri que 
fan història, també per ciències socials i per arqueòlegs, perquè no? Seria una 
suggeriment, que s’ampliàs aquesta proposta a aquest altre sector. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que recollirà aquest suggeriment que 
me fas, però si és possible, però en principi pareix ésser que no és possible. De 
totes maneres, accept aquest suggeriment i miraré al cas de que se pogués... 
hem fet el possible i segons els informes que tenim no es pot discriminar. En 
aquests casos sempre han de ser discriminacions per raons econòmiques o per 
raons de discapacitats bastant severes. Però així i tot, recullo la seva proposta i 
ho estudiaré. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que de totes maneres, idò, si l’ha 
d’estudiar valdria més que ho retirés a aquest punt del plenari i ho estudiés i fes 
un estudi més amb profunditat. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que no ho retiraré. No ho retiraré 
perquè en aquest moment l’estudi d’intervenció i dels tècnics està fet i no es pot 
de cap de les maneres, segons la normativa i la llei. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que bono, idò no ho sé. Si ho vol recollir 
ho reculli, però en tot cas l’haurà de recollir més endavant. Idò i també per una 
altra banda li direm... 
 
La senyora Bàrbara Rebassa diu que en tot cas si hi ha possibilitats ho parlaré 
amb el senyor batle i ho duré a plenari, si hi ha possibilitats. Però el que se 
m’ha dit des dels informes és que no es pot discriminar. En teoria tothom ha de 
pagar. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que menys els que tenen el grau de 
discapacitat i... jo crec que seria una bona opció, però jo veig que no ho han 
contemplat. Després per una altra banda, també dir-li que, vull dir, són unes 
activitats noves, que tampoc no se mos han explicat en absolut. A la comissió 
no es van dir quin tipus d’activitats serien, perquè, mos parlen de sortides, a 
on? Mos parla d’activitats de reconstrucció i gastronomia. Mos parlen d’actors, 
de material, el cost de l’activitat. Tampoc se mos ha explicat. Ben bé jo no sé 
exactament en què consistirien aquestes activitats. Per tant, no tenim una 
explicació argumentada, que no sigui més que la raó econòmica, que és la que 
avui duem a aprovació. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que les activitats s’han posat en pla 
genèric perquè no es podien concretar perquè un any faràs una cosa 
determinada i l’altre any faràs l’altra. Però aquestes activitats de construcció 
són visites guiades fent una reconstrucció històrica d’aquell moment. Un 
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exemple, una de les que es posarà en marxa ja és que, tothom sap que dins la 
ciutat romana hi havia un personatge molt famós que era en Corneli Àtic, dons 
hi haurà un actor que el representarà, traduint els textos originals del llatí al 
català, i anirà representant aquest personatge. Això en quant a reconstrucció. 
Després un altre que posa reconstrucció i gastronomia, per entendre’ns, l’any 
passat ja vàrem posar de forma i de manera experimental un tast de vins i un 
sopar romà a dins la ciutat. Va tenir molt d’èxit i és una de les coses que mos 
ha engrescat a seguir fent coses d’aquestes. Venc a dir, en aquests moments 
es varen presentar quatre vins que s’han fet així com es feien a estil romà i 
després es feren plats que són agafats de receptes romanes i es varen apuntar 
vint-i-cinc persones. I és una de les coses. Aquestes coses sí que ja ho vàrem 
fer. Després, en quant a espectacles de petit format... 
 
La senyora Coloma Terrasa demana, perdoni, i quin cost va tenir per les 
persones que participaren. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa diu que l’any passat no varen pagar absolutament 
res. No varen pagar res perquè no hi havia ordenança. I aquesta és una de les 
coses. Després el petit concert, ja ho diu la paraula, i els espectacles de petit 
format són aquests, és a dir, són visites guiades dramatitzades, projeccions 
d’altres ciutats allà dins, reconstrucció via digital de les cases romanes, o del 
fòrum de la ciutat. Això són aquest tipus d’activitats. 
 
La senyora Coloma Terrasa demana i les sortides? Perquè si la funció és 
dinamitzar i donar a conèixer el consorci... 
 
La senyora Bàrbara Rebassa diu que per a les sortides hem previst, o la idea 
és anar a conèixer altres indrets que tinguin a veure amb la Ciutat Romana de 
Pol·lèntia. I això és l’autobús, no és res més. I el guia. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que a la proposta de la regidora d’hisenda 
hi figura sortides 15 euros; activitats de reconstrucció, quantia 25 euros, una 
sessió; dues sessions 40 euros; projeccions, concerts i espectacles, 10 euros; 
això a la proposta de la regidora d’hisenda. Després a l’estudi econòmic mos 
parla de sortides, mos parla d’hores, i cost per alumne. Hem d’entendre que el 
cost per alumne seria 15 euros les quatre hores? O cada hora 15 euros? A 
l’estudi econòmic. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que perdona, t’estàs referint a la 
provisió és de 40 euros, a l’activitat de 40 euros? 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que no, sortides, per exemple, a una 
banda mos diu 15 euros, d’acord. Activitats de reconstrucció. Però després a 
l’estudi econòmic mos posa quatre hores, cost per alumne 15 euros. Que són 
15 euros les quatre hores o cada hora 15 euros? 
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La senyora Bàrbara Rebassa diu que són 15 euros les quatre hores. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que és que no ho especifica. Després, 
activitats de reconstrucció, tres hores, el cost per alumne és vint-i-cinc euros, 
és a dir.... 
 
La senyora Bàrbara Rebassa diu que és evident, no ha de pagar més del que 
posa aquí, vint-i-cinc euros. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que i si són més hores, sis hores, quaranta 
euros. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa diu que sí. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que val. S’entén aquí dues sessions, quaranta 
euros, una sessió vint-i-cinc euros. Però a la proposta de la regidora d’hisenda 
no s’especifica el nombre d’hores, mentre que a l’estudi econòmic mos du 
aquesta discrepància. Dir-li que només eren aclariments. Però, també dir-li que 
trobam que si l’any passat es van fer gratuïtament enguany es podrien mantenir 
gratuïtament també. Dir-los que també que pensam que aquests preus faran 
que molta gent que hi participava a lo millor es farà en rere per motiu del preu, i 
creiem que això és una solució fàcil. És a dir, que el ciutadà pagui per fer 
activitats, en aquest cas l’entrada és amb el consorci, però en qualsevol cas el 
consorci té consorciats, que són l’Ajuntament, el Govern, el Consell i el 
Ministeri. Per tant, una solució fàcil és posar preu a unes activitats que l’any 
passat no costaven res i que tenien molt d’èxit. I la solució fàcil és posar un 
preu. Quina seria la solució? “Pues”, jo crec que la nostra proposta seria que 
els consorciats posessin més doblers al consorci. Està claríssim, per tant, no li 
donarem suport a aquesta proposta. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa diu que és evident que haurien de posar més 
doblers al consorci. Aquesta és la solució. Me pareix molt bé. Però lo que li vull 
dir és que només hi havia l’any passat una activitat, sols una precisament. Les 
altres totes són noves. Això ho havia dit abans també. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que en qualsevol cas, com que jo també 
estic a dins el consell del Consorci, per part del consorci vull aclarir que l’any 
passat no es va pagar res perquè no hi havia ordenança aprovada, com bé ha 
dit na Bàrbara. Enguany, tant la interventora de l’Ajuntament com els 
consorciats, Govern Balear, Consell, Estat,... van dir “bueno”, no podem fer 
activitats perquè cada vegada que fas una activitat és com si fos una taxa. 
Almenys s’ha de anivellar. No és així senyor secretari? Per tant, no es fa per 
capritxo, no es fa pagar per capritxo, sinó perquè legalment s’ha de fer així, 
s’ha de pagar. Queda molt bé dir tot “gratis” tot tal, però una cosa és la 
normativa per part de la interventora i el secretari hi era, i pot donar fe, i es va 
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dir, escolta no, s’ha de pagar perquè sinó estam fent una il·legalitat. Només era 
un aclarir-ho. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que jo crec que s’ha d’aprovar aquest 
document, que és l’ordenança que regula els preus públics, per poder cobrar. 
Però noltros, la nostra aposta és la gratuïtat, o que els consorciats augmentin la 
dotació de dinamització cultural al consorci. 
 
El senyor batle diu que molt bé, passam a votar. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria 11 vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia), 4 vots en 
contra (4 PP) i 1 abstenció ( 1 Unió per Alcúdia), acorden aprovar la proposta 
d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 
9. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació de la tarifa de preus 

públics de cursos i altres activitats formatives i lúdic-culturals de 
l’Àrea de Patrimoni. 

Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 8 de febrer de 2017, la 
qual diu: 
 
“L’Àrea de Patrimoni té com a objectius entre altres l'estudi, la conservació, i la 
promoció i difusió del patrimoni Històric i Cultural de la ciutat d’Alcúdia. Però 
també la potenciació i divulgació del Patrimoni Cultural en el sentit més ample. 
 
L’Àrea de Patrimoni organitza i coordina tot un seguit d'activitats amb gran 
acceptació, no tan sols per part del públic local, si no també de la resta de l'illa, 
que dóna a conèixer el patrimoni cultural del municipi i també el de la resta de 
l'illa. Com que aquesta oferta cada vegada és més ampla i té més acceptació 
es fa necessària l'aplicació d'un preu públic actualitzat que doni suport al seu 
desenvolupament. 
 
Amb una continuïtat des del l’any 2000, el Curs Descobrir ha mobilitzat més de 
1000 alumnes i una vuitantena de conferenciants especialistes de les seves 
disciplines que han acostat els seus coneixements als alcudiencs sense la 
necessitat d’haver-se de desplaçar a Palma, que és on majoritàriament es duen 
a terme aquest tipus de cursos. 
 
Vista la proposta de la regidora de Patrimoni de 6 de febrer de 2017 de 
modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de 
serveis o realització d’activitats municipals. 
 
Atesos l’informe i l’estudi econòmic de modificació de preus públics i l’informe 
de la interventora. 
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PROPÒS, a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’annex de l’ordenança reguladora del preu 
públic per a la prestació de serveis o realització d’activitats municipals, afegint 
la següent tarifa: 
QUADRE DE TARIFES ACTIVITATS PATRIMONI 
 
ÀREA DE PATRIMONI 
                                                                                                                    PREU 
CURS 
CURS DESCOBRIR                                40 € 
     
SEGON.- L’establiment d’aquest text regulador del preu públic entrarà en vigor i 
començarà a aplicar-se a partir del dia següent a la publicació de l’acord al 
BOIB. 
 
TERCER.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes prevists a l’article 45.1.a) de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Bàrbar Rebassa exposa que duem a aprovació també preus públics 
de patrimoni, en aquest cas. Aquí és una sola cosa, que és el curs “Descrobrir 
l’Arqueologia”, que es fa des de l’any 2000, i pel qual han passat un milenar 
d’alumnes. Han vingut i pretenem que segueixi essent així, persones molt 
importants a explicar, a donar a conèixer els seus coneixements. Abans es 
pagava, i els darrers anys no perquè no hi havia aprovada cap ordenança. 
S’havia de fer d’una manera legal i per això ho duem. I volem mantenir el nivell 
alt, i per això duem aquesta aprovació de preus públics. I també vull afegir que 
el Consorci de Pol·lèntia aporta a l’Àrea de Patrimoni el Casal de Can 
Domenech i el personal per a dur a terme aquest curs. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que esperava intervencions, acostumats a 
que avui, per fi hi ha un poc de debat, que això és bo, ja directament demanava 
si hi ha intervencions. Això és bo que hi hagi debat, vull dir, tothom ha de dir la 
seva. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que està tot signat. 
 
El senyor batle insta a votar idò. 
 
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. 
 
10. Examen i aprovació proposta d’acord regularització-creació lloc de 

treball i plantilla orgànica de Psicòleg/a. 
Es presenta proposta de Batlia de data 31 de gener de 2017, la qual diu: 
“En data 6 de desembre de 2016, el Jutjat de lo Social núm. 3 de Palma ha 
dictat la sentència núm. 488/16, en virtut de la qual es reconeix una relació 
laboral entre l’Ajuntament i la Sra. Sandra Jordà Nebot  amb efectes des del 22 
de juny de 2005, lapse temporal en què la treballadora ha prestat els seus 
serveis com a psicòloga al Departament de Sanitat i Benestar Social. 
 
Per tal de donar compliment a la sentència, s’han interessat i emès sengles 
informes de 31 de gener de 2017 per la Secretaria i Intervenció municipal, que 
es proposen com a integrants motivadors de la resolució, a l’empara de l’article 
88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
las Administracions Públiques. 
 
De conformitat amb l’article 37 del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refús de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el 
present acord ha estat objecte de negociació a la Mesa General celebrada en 
data 30 de gener de 2017. 
 
Això atès, en ús de les atribucions que l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a aquest Ple, es 
proposa l’adopció dels següents 
 
     ACORDS 
 
PRIMER.- Executar, en els seus estrictes termes, la sentència núm. 488, de 
data 6 de desembre de 2016, dictada per pel Jutjat de lo Social núm. 3 de 
Palma de Mallorca, en virtut de la qual es falla: 
 
“Que estimando la demanda interpuesta por Dª. Sandra Jordà Nebot contra el 
Ayuntamiento de Alcudia, debo declarar y declaro que la relación que mantiene 
la trabajadora actora y el Ayuntamiento de Alcudia es de naturaleza laboral 
ordinaria, reconociendo como fecha de antigüedad la de junio de 2005, 
condenando al Ayuntamiento de Alcudia a estar y pasar por esta declaración, y 
a las consecuencias inherentes a la misma.”. 
 
SEGON.- Modificar el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament mitjançant la 
creació dels següents : 
 
1. Denominació del lloc de feina: .....................................................Psicòleg/loga 
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Codi:...............................................................................................................7001 
Tipus de relació :.................................................................................funcionarial 
Grup de classificació professional.................................................................... A1 
Unitat orgànica d’adscripció.................Departament de Sanitat i Benestar Social 
Sistema de provisió..................................................................................Concurs 
Titulació acadèmica exigida...............................Grau/Llicenciatura en Psicologia 
Nivell exigit de coneixement de la llengua catalana..........................................C1 
Escala i especialitat d’ascripció....Subescala tècnica superior d’Admin. Especial 
Nivell de complement de destinació assignat: ............................ Per determinar 
Complement específic:.....................................:............................Per determinar 
 

a) Responsabilitats generals: 
 
-    Participació en els diferents projectes de l’equip de serveis socials, tant 

a nivell grupal com comunitari, sempre que la situació que es pretén 
treballar tingui aspectes psicosocials que són susceptibles del suport 
tècnic del psicòleg. El psicòleg participarà tant en el disseny de la 
intervenció i/o projecte, com en la seva implementació i avaluació.  

-  L’assessorament als professionals de l’equip de serveis socials.  
-   Quantes d‘altres se li assignin per la Batlia, Regidora o la 

Coordinadora del departament en matèries relacionades amb les 
funcions anteriors o d’altres requerides per les necessitats del servei. 
 
 

b) Treballs més significatius: 
 
-   Atenció individualitzada d’orientació i suport psicològic i 

psicopedagògic, adreçats a tots els grups d’edat. El psicòleg forma 
part de l’equip interprofessional de tractament juntament amb els 
treballadors socials, educadors socials i treballadors familiars, en les 
següents situacions: 
 
1. Pel que fa a la infància i l’adolescència: 

• Conflictes entre pares i fills que generen greus dificultats a la família per 
als quals no s’ha sabut trobar una resposta adequada. 

• Crisis regressives i/o respostes desadaptades com a reacció a 
circumstàncies viscudes de forma traumàtica pel nen, com la separació 
dels pares, nou casament dels progenitors, el naixement d’un germà, 
etc.  

• Suport psicològic a infants i adolescents víctimes de violència familiar.  
 

2. Pel que fa als adults:  
• Crisi provocades per conflictes de parella. 
• Dificultat per afrontar amb autonomia situacions de separació o divorci.  
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• Crisi personals a conseqüència de canvis evolutius o circumstàncies 
traumàtiques que repercuteixin en l’individu i la família. Aquestes crisis 
solen manifestar-se amb una simptomatologia de tipus depressiu.  

• Suport psicològic a persones víctimes de violència familiar.  
• Suport psicològic a dones víctimes de violència masclista 

 
 
2. Denominació del lloc de feina: ....................................................Psicòleg/loga 
Codi:.............................................................................................................. 7002 
Tipus de relació :............................................................laboral indefinida no fixa 
Grup de classificació professional...................................................................... 1 
Jornada.................................................................................................. completa 
Titulació acadèmica...........................................Grau/Llicenciatura en Psicologia 
Sou base: ...................................................................................17.121,02 euros. 
Complement de lloc de feina: ....................................................21.919,10 euros. 
Indemnització residència:............................................................ 1.299,90 euros. 
 

a) Responsabilitats generals: 
 
-    Participació en els diferents projectes de l’equip de serveis socials, tant 

a nivell grupal com comunitari, sempre que la situació que es pretén 
treballar tingui aspectes psicosocials que són susceptibles del suport 
tècnic del psicòleg. El psicòleg participarà tant en el disseny de la 
intervenció i/o projecte, com en la seva implementació i avaluació.  

-  L’assessorament als professionals de l’equip de serveis socials.  
-   Quantes d‘altres se li assignin per la Batlia, Regidora o la 

Coordinadora del departament en matèries relacionades amb les 
funcions anteriors o d’altres requerides per les necessitats del servei. 

 
        b)  Treballs més significatius: 

 
-   Atenció individualitzada d’orientació i suport psicològic i 

psicopedagògic, adreçats a tots els grups d’edat. El psicòleg forma 
part de l’equip interprofessional de tractament juntament amb els 
treballadors socials, educadors socials i treballadors familiars, en les 
següents situacions: 
 
1. Pel que fa a la infància i l’adolescència: 

• Conflictes entre pares i fills que generen greus dificultats a la família per 
als quals no s’ha sabut trobar una resposta adequada. 

• Crisis regressives i/o respostes desadaptades com a reacció a 
circumstàncies viscudes de forma traumàtica pel nen, com la separació 
dels pares, nou casament dels progenitors, el naixement d’un germà, 
etc.  

• Suport psicològic a infants i adolescents víctimes de violència familiar.  
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2. Pel que fa als adults:  
• Crisi provocades per conflictes de parella. 
• Dificultat per afrontar amb autonomia situacions de separació o divorci.  
• Crisi personals a conseqüència de canvis evolutius o circumstàncies 

traumàtiques que repercuteixin en l’individu i la família. Aquestes crisis 
solen manifestar-se amb una simptomatologia de tipus depressiu.  

• Suport psicològic a persones víctimes de violència familiar.  
• Suport psicològic a dones víctimes de violència masclista 

 
TERCER.- Vincular el codi 7002 al 7001 fins a la provisió definitiva d’aquest, 
que comportarà la supressió del primer. 

 
QUART.- Modificar la plantilla orgànica corresponent al pressupost vigent 
mitjançant l’addició d’una plaça de psicòleg/loga al personal laboral de la 
Corporació. 

 
CINQUÈ.- Publicar la modificació del catàleg de llocs de feina al Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. 

 
SISÈ.- Publicar l’esmentada modificació de plantilla al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears perquè, durant un termini de quinze dies hàbils, es puguin presentar 
reclamacions. De no presentar-se cap reclamació, la modificació es 
considerarà definitivament aprovada i a continuació es publicarà el text íntegre 
en el BOIB. Igualment, es trametrà còpia de l’esmentada plantilla a les 
administracions estatal i autonòmica en el termini de 30 dies.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
L’infrascrit, secretari de la corporació municipal exposa que el punt anterior està 
tot signat, com ha dit la portaveu del grup municipal del Partit Popular i a 
continuació intitula la proposta d’acord. 
 
El senyor batle d’Alcúdia exposa que això és un imperatiu legal. Hi ha una 
sentència judicial que condemna a l’Ajuntament que a aquesta persona que 
estava fent feina com a autònoma ha de passar al règim general perquè hi ha 
una relació laboral. Per tant, això s’havia de dur a la mesa, a la junta de 
personal, es va dur, i es regularitza la situació. L’únic que es fa és complir el 
que diu la sentència judicial. Hi ha intervencions? 
 
La senyora Carme García manifesta que està totalment d’acord, com se 
suposa amb aquesta sentència que hi ha. Però sí me pareix que, m’agradaria 
explicar, si m’ho permets Toni. 
 
El senyor batle diu que per descomptat. 
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La senyora Carme García exposa que és una situació que es trobava Serveis 
Socials amb diferents treballadors d’aquesta casa. En concret, si  no record 
malament tres treballadors van estar fent feina, si ho record bé, entre deu, 
onze, dotze anys amb una situació similar, sinó exactament igual, molt 
semblant. Jo me n’alegrec que aquesta persona, aquesta treballadora, hagi 
guanyat el judici, ben igual que em vaig alegrar que guanyés l’altra persona que 
també quan nosaltres governàvem també el va guanyar. I pens que és una 
manera de regularitzar la situació que hi havia. I, evidentment, no me puc 
quedar amb les ganes de dir que trobo que l’Ajuntament que hauria de donar 
exemple i no permetre aquests casos que en aquests moments es permetia. A 
les hores trobo que és just que aquestes treballadores demanessin els seus 
drets, que el jutge els hi hagi reconegut i me n’alegro que s’hagi pogut 
solucionar aquest cas, i que tots es puguin solucionar. 
 
El senyor batle diu que correcte, crec que tots mos n’alegrem. És una situació 
que per llei, quan uns tenen raó, tenen raó, li donen i ja està, evidentment. 
Passam a votar? 
 
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. 
 
11. Examen i aprovació proposta sol·licitar a ENDESA per l’obertura d’un 

punt de Servei d’informació. 
Es presenta proposta de batlia de data 2 de febrer de 2017, la qual diu: 
“Endesa anys enrere va obrir un punt de servei en aquest Municipi d’Alcúdia, a 
on oferia servei d’atenció al públic atenent els clients que de forma còmoda 
sense haver de desplaçar-se del Municipi, podien realitzar qualsevol gestió 
Comercial relacionada amb ENDESA i rebre assessorament energètic 
personalitzat. 
 
Entre altres Gestions Comercials, els usuaris realitzava peticions relacionades 
amb la facturació Elèctrica, sobre la alliberament dels mercats elèctrics i de 
gas, solucionar qualsevol dubte relacionat en la posada en funcionament de la 
tele gestió, canvis de nom del titular del contracte, tràmits de pagament o 
reconnexions, etc. 
 
Des de juny de l’any 2016 aproximadament, aquest punt de serveis 
d’informació es va tancar, creant molèsties als veïns d’aquest Municipi per 
haver-se de desplaçar-se a altres municipis (Muro, Inca, etc.). 
Tenint en compte que el Municipi d’Alcúdia es un Municipi Turístic que des de 
el mes d’abril a octubre incrementa la seva població de forma exponencial i 
atesa a la gran quantitat de demandes i queixes reiterades rebudes per part 
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dels veïns d’Alcúdia, en el que  sol·liciten la posada en funcionament d’un nou 
punt de servei d’ENDESA.   
 
Per tot això, i atès l’interès Públic aquesta batlia,  proposa al Ple l’adopció del 
següent  
 
     ACORD 
 
PRIMER.- Sol·licitar a ENDESA perquè, tan aviat com sigui possible es torni a 
obrir un nou punt de serveis d’informació continuada dintre del nostre municipi 
d’Alcúdia. 
 
SEGON.-  Notificar aquest acord a ENDESA.  
 
No obstant això, el Ple, amb superior criteri acordarà allò que cregui més 
convenient.” 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que el que demanam és que ens volem 
dirigir a GESA-ENDESA perquè consideram que Alcúdia se mereix tenir un 
punt de servei, perquè ara els ciutadans no tenen punt de servei a Alcúdia i se 
n’han d’anar a Muro o se n’han d’anar a Inca. Això suposa uns desplaçaments, 
un temps, uns horaris,... i noltros creiem que GESA, que fins ara hem tingut 
bones relacions amb l’Ajuntament d’Alcúdia hauria de ser conscient, i li 
demanam que recapaciti, i que posi un punt de servei a Alcúdia a fi de que els 
ciutadans no s’hagin de desplaçar. Tenim les centrals tèrmiques a Alcúdia i 
creiem que el menys que hauria de fer GESA és escoltar-mos i li demanam que 
posi aquest punt de servei. No hi ha més volta de fulla. Intervencions? Passam 
a votar. 
 
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. 
 
12. Examen Moció que presenta el Pi-Proposta per les Illes per assolir 

una ordenació Urbanística de sòls Urbans i Urbanitzables equilibrada, 
viable i sostenible. 

El portaveu del Grup Municipal del Pi-Proposta per les Illes presenta Moció de 
data 6 de febrer de 2017, la qual diu: 
“El règim urbanístic a l'estat espanyol es va conformar d'acord amb la Llei del 
Sòl de 1976. La immensa majoria dels plans urbanístics i de les diverses 
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normatives tenen com a referent inexcusable aquesta Llei de 1976 
conformadora de l'ordenació urbanística moderna.  
L'article 78 de la Llei del Sòl de 1976 establia que s'havien de considerar com a 
sòl urbà, a més dels que estiguessin urbanitzats per comptar amb els serveis 
urbanístics exigibles, els terrenys als que el Pla inclogui en aquesta classe de 
sòl per estar compresos a àrees consolidades per l'edificació al manco en dues 
terceres parts de la seva superfície.  
 
L'article 10 de la Llei del Sòl de 1992 i l'article 8 de la Llei del Sòl de 1998 amb 
algunes diferències també consideraven sòls urbans les àrees consolidades 
per l'edificació.  
 
El Pla Territorial de Mallorca de 2004 a la seva Norma 10 venia a concretar i 
definir amb molta més precisió la capacitat del planificador municipal de 
classificar sòl urbà per consolidació de l'edificació. Concretament aquest Pla 
venia establir que l'àrea consolidada podia tenir un màxim de 30.000 metres 
quadrats. Definició espacial que tenia una lògica evident des del moment que 
els deures a complir pels propietaris de sòl urbà i de sòl urbanitzable són 
diferents i que la doctrina ha vengut establint que, perquè una àrea de sòl 
urbanitzable sigui viable jurídicament i econòmicament, necessita tenir una 
superfície mínima. De fet, la normativa a l'hora de delimitar unitats d'execució 
exigeix com un dels requisits jurídics que siguin viables i capaços d'assumir les 
cessions obligatòries i gratuïtes i que hi hagi un equilibri entre els beneficis i les 
càrregues. En un sentit similar, si bé sense preveure una superfície de 
referència, s’expressa va la Norma 28 del Pla Territorial d'Eivissa. 
 
L'article 1 de la Llei Balear 4/2008 de Mesures Urgents per a un 
desenvolupament territorial sostenible, fou la primera norma aprovada pel 
Parlament de les Illes Balears que entrava a regular les classes de sòl; aquest 
precepte va recollir el tradicional concepte del sòl urbà consolidat per 
l'edificació. 
 
Aquest panorama va canviar radicalment quan el Govern de la legislatura 
passada, presidit pel Sr. Bauzá i essent conseller de Territori el Sr. Company, 
va aprovar la Llei 7/2012 de Mesures urgents per a l'ordenació urbanística 
sostenible, que al seu article 1 feia desaparèixer els sòls urbans consolidats 
per l'edificació i a la seva Disposició Transitòria Primera establia un règim de 
reclassificació dels terrenys que estiguessin en aquesta situació, que podien 
passar a ser sòl urbanitzable.  
 
El Decret Llei 1/2016 va suspendre, ara fa un any, aquesta Disposició 
Transitòria Primera generant més d'un dubte interpretatiu sobre la classificació 
d'aquests sòls (tornen a ser considerats com a sòl urbà, pròpiament dit, deixant 
de ser urbanitzables?, la classificació de sòl urbanitzable s'ha produït 
automàticament o fa falta l'adaptació del planejament general?, en aquest 
terrenys es poden tramitar plans parcials?...), i sobre les capacitats de la seva 
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classificació pel planejament urbanístic. De fet, la pròpia Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de Mallorca en la darrera sessió, data 
23/12/2016, en referència a aquest tema ha expressat que "... la realitat ha 
posat que han sorgit distintes interpretacions, i que la suspensió de vigència 
està causant un cert grau de problemàtica d'aplicació en els ajuntaments...". 
Així les coses, considerant que en el planejament vigent a molts de municipis 
de Mallorca, existeixen petites zones classificades com a sòl urbà però que es 
troben en situació bàsica de sòl rural -és a dir, encara no han iniciat el procés 
de transformació urbanística, al no tenir cap servei urbanístic bàsic-, amb una 
important casuística en la seva execució, cosa que genera gran confusió al 
respecte. Es tracta de zones que, per a la seva dimensió, si es considera que 
passen a la classificació de sòl urbanitzable, conforme la DT Primera de la 
referida Llei 7/2012, no s’arribaran a desenvolupar, donada la seva escassa 
superfície, generant buits de discontinuïtat de la trama urbana o de finalització 
dels cascs urbans dels nostres municipis i en conseqüència, generant una 
ordenació urbanística poc harmònica, més bé caòtica i amb nul·la visió de 
conjunt.  
 
A més aquesta situació es veu agreujada amb la referida suspensió d’aquesta 
DT Primera, per mor de l’entrada en vigor del Decret Llei 1/2016, creant una 
inseguretat jurídica indesitjable que pateixen els Ajuntaments de la nostra illa. 
Aquest fet quedà palès per les diverses consultes al respecte que s’han 
evacuat en els darrers mesos als tècnics dels Departaments de Territori dels 
Consells Insulars, havent arribat algunes a la pròpia Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, màxim organisme en matèria urbanística. 
Havent conclòs al respecte la Comissió, en la seva darrera sessió, que seria 
convenient "cercar una fórmula híbrida transitòria per regular un règim específic 
anàleg al que altres legislacions autonòmiques determinen com a sòl urbà 
sense urbanització consolidada". 
 
Per tal d’evitar aquesta incertesa i la inseguretat jurídica esmentada, proposam 
el següent 
 
ACORD:  
 
Sol·licitar que el Ple del Consell Insular de Mallorca insti al Govern de les Illes 
Balears, en el termini màxim de tres mesos, perquè consensuï i remeti al 
Parlament una modificació de la normativa urbanística que acabi amb la 
inseguretat jurídica d’aquest  tema dels sòls urbans que es troben en situació 
bàsica de sòl rural, i atorgui més flexibilitat al planificador municipal a l'hora de 
classificar com a urbà o urbanitzable els terrenys consolidats per l'edificació 
sempre que:  
a) Siguin terrenys que en es trobin classificats com a sòl urbà pel planejament 
urbanístic general d’aplicació amb anterioritat a la vigència de la Llei 7/2012. 
b) Siguin àrees incloses o confrontants amb el sòl urbà consolidat per la 
urbanització, que estiguin legalment integrades en la xarxa urbana conformada 
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pels vials i dotacions pròpies del nucli urbà o puguin integrar-se amb un 
projecte de dotació de serveis. 
c) Siguin àrees amb una superfície inferior a 30.000 metres quadrats;  
d) Compleixin els límits de creixement establerts a les Directrius d'Ordenació 
Territorial i als Plans Territorials i a la resta de normativa d'aplicació”. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula al senyor Joaquín Cantalapiedra. 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra manifesta que presentam aquesta moció, el 
Partit per les Illes presenta aquesta moció, per intentar donar una miqueta de 
llum a el que es venen a denominar falsos urbans. Al Pla Territorial de Mallorca 
de l’any 2004 a la seva norma 10 concretava de manera molt precisa la 
capacitat del planificador municipal per consolidar sòl urbà per consolidació de 
l’edificació. Concretament, aquest pla venia a establir que l’àrea consolidada 
podia tenir un màxim de trenta mil metres quadrats. Aquest panorama, amb 
l’anterior legislatura del senyor Bauzá va canviar i va deixar una inseguretat 
jurídica a l’hora que el planificador pogués designar aquests urbans, aquests 
terrenys urbans, i per això presentam noltros aquesta moció. A més, la situació 
es va veure agreujada amb la suspensió de la exposició transitòria primera per 
mor de l’entrada en vigor del Decret Llei 1/2016 creant, el que ja he dit, una 
inseguretat jurídica indesitjable que pateixen molts ajuntaments de la nostra illa. 
Això venia a fer que petites illetes que es tenien confrontants, que tenien 
consolidació d’urbanització poguessin quedar com a terrenys rústics i que per 
tant quedessin deslligats del nucli urbà. Per tot això, el PI sol·licita que el Ple 
del Consell Insular de Mallorca insti al Govern de les Illes Balears en el termini 
màxim de tres mesos per a que consensuï i remeti al Parlament una 
modificació de la Normativa Urbanística que acabi amb la inseguretat jurídica 
d’aquest tema de sòls urbans que duen a situació bàsica de sòl rural, i atorgui 
més flexibilitat al planificador municipal a l’hora de classificar com a urbà o 
urbanitzable els terrenys consolidats per l’edificació sempre que a) Siguin 
terrenys que en es trobin classificats com a sòl urbà pel planejament urbanístic 
general d’aplicació amb anterioritat a la vigència de la Llei 7/2012; b) Siguin 
àrees incloses o confrontants amb el sòl urbà consolidat per la urbanització, 
que estiguin legalment integrades en la xarxa urbana conformada pels vials i 
dotacions pròpies del nucli urbà o puguin integrar-se amb un projecte de 
dotació de serveis; c) Siguin àrees amb una superfície inferior a 30.000 metres 
quadrats; d) Compleixin els límits de creixement establerts a les Directrius 
d'Ordenació Territorial i als Plans Territorials i a la resta de normativa 
d'aplicació. He de dir que aquesta moció abans de presentar-la el PI va 
consultar als tècnics d’aquest ajuntament per rebre la seva conformitat i, de fet, 
mos la varen donar, i trobaven que era un aclariment substancial que s’havia 
de fer, que s’havia de fer d’aquesta norma. Si hi ha algun aclariment? 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions. 
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El senyor Pere Malondra exposa que el Grup Municipal Socialista votarà a 
favor d’aquesta moció. Evidentment, al cap i a la fi es tracta de donar seguretat 
jurídica a un tema que ha quedat, per dir-ho d’alguna manera, al “limbo” i 
creiem que s’ha de fer alguna cosa per regularitzar aquesta situació. A més a 
més, hem tingut converses amb la Conselleria de Territori del Consell de 
Mallorca i, de fet, és un tema que els preocupa molt, i ja estan fent feina en 
aquest sentit. O sigui que nosaltres, evidentment, votarem a favor. 
 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la Moció abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 
 
13. Examen Moció que presenta el Pi-Proposta per les Illes per modificar 

els criteris de repartiment dels fons produïts per l’impost del Turisme 
sostenible. 

El portaveu del grup Municipal del Pi-Proposta per les Illes presenta una Moció 
de data 6 de febrer de 2017, la qual diu: 

 
“L’Impost de Turisme Sostenible és un impost finalista, per tant és un impost 
dirigit a una sèrie de finalitats com són la protecció, preservació i recuperació 
del medi natural o la millora de la qualitat i la competitivitat del sector turístic.  
La decisió sobre el repartiment d’aquests fons legalment s’ha de fer elegint els 
projectes que s’ajustin més a les finalitats descrites a la llei. Correspon a una 
comissió realitzar la proposta de quins són els projectes que seran finançats a 
través dels fons recaptats per aquest impost. 
Que la Comissió no s’hagi de subjectar a cap criteri objectiu a l’hora de fer 
aquesta proposta d’elecció i que hi hagi una majoria de membres del Govern 
Balear suposa una distorsió en un funcionament participatiu i transparent a 
l’hora de prendre les decisions.  
Així és com el fet que no s’hagi acceptat cap dels projectes presentats pels 
ajuntaments de Balears (més de 100) a la primera convocatòria de repartiment 
del fons resulta xocant i rebutjable.  
Si el criteri era que resultaven prioritaris els projectes presentats per altres 
administracions s’hauria d’haver fixat a la convocatòria i així s’hauria estalviat 
als ajuntaments un temps i uns recursos que han resultat inútils per raons no 
justificades, ni per la norma legal de l’impost, ni per la convocatòria.  
 
ACORD:  
El plenari de l’Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears,  
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1. A modificar les regles de funcionament de la Comissió de l’Impuls 
Sostenible per tal que les propostes del Govern necessitin d’un mínim de 
consens entre les parts per ser aprovades.  

2. A establir alguns criteris objectius en el repartiment. Criteris que poden 
ser per zones o per administracions. Si és per zones que com a mínim el 
50% o un determinat percentatge dels fons recaptats s'han de dedicar a 
la zona d'on provenen els recursos (a infraestructures i equipaments 
directament vinculats i que donen servei a aquestes zones). Si és per 
administracions que com a mínim el 30% o un determinat percentatge 
dels fons recaptats per un municipi s’hagin de dedicar als projectes 
presentats pels ajuntaments.” 

INTERVENCIONS: 
 

L’infrascrit intitula la moció. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula al senyor Domingo Bonnin. 
 
El senyor Domingo Bonnin manifesta que aquesta moció que presentam és 
degut al que ha passat amb el repartiment dels fons que es varen recaptar a 
través de l’Impost de Turisme Sostenible. Nosaltres pensam que no es va fer 
correctament. S’hagués pogut fer millor, ja que vàrem demanar a tots els 
ajuntaments que aportessin els seus projectes i al final no es va incloure cap 
projecte de cap Ajuntament de Mallorca quan en varen presentar més de cent. 
Bàsicament el que demanam és que es clarifiqui i que es posin les regles 
clares damunt la taula per a saber els Ajuntaments o les administracions en 
general per saber de quina manera poden optar, o no, a aquestes subvencions 
o a aquestes ajudes. I els acords que presentam són: primer, modificar les 
regles de funcionament de la Comissió de l’Impuls Sostenible per tal que les 
propostes del Govern necessitin d’un mínim de consens entre les parts per ser 
aprovades. Segon, establir els criteris objectius en el repartiment. Criteris que 
poden ser per zones o per administracions. Si és per zones, que com a mínim 
el 50% o un determinat percentatge dels fons recaptats s'han de dedicar a la 
zona d'on provenen els recursos: a infraestructures i equipaments directament 
vinculats i que donen servei a aquestes zones. I, si és per administracions, que 
com a mínim el 30% o un determinat percentatge dels fons recaptats per un 
municipi s’hagin de dedicar als projectes presentats pels ajuntaments. Si voleu 
algun aclariment més. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha algun aclariment o intervenció. 
 
El senyor Tomàs Adrover manifesta que jo votaré en contra d’aquesta moció i 
argumentaré més o manco perquè votarem en contra. L’impost turístic és un 
impost que crea el Govern Balear. Per tant, els criteris d’interpretació, de 
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distribució els aplica el Govern Balear, agradin o no agradin a la gent. Després 
ja podem entrar en temes particulars si t’agraden o no t’agraden els criteris que 
hagin pogut aplicar. Aquí vostès parlen, al mig, que no hi hagi una majoria de 
membres del Govern Balear. A dins la comissió a jo em sembla que són 32 
membres i hi ha cinc consellers, dos directors generals, i els altres vint-i-cinc 
membres són representants dels sindicats, de la FEDIB, de sa CAEB de sa 
PIMEB, del GOB, d’Amics de la Terra, del Consell Agrari, d’ARCA, de la 
Universitat de les Illes Balears, jo crec que més transparència i pluralitat a la 
comissió aquesta no n’hi pot haver més. Per tant, aquí queda dit això. Després 
vostès me parlen dels temes d’establir els criteris objectius. Quan es va aprovar 
la llei al Parlament Balear els criteris objectius hi estaven damunt la llei. I es va 
aprovar per una àmplia majoria. Per exemple, el que diu la llei, a l’illa de 
Mallorca li tocaran entre un 68 per cent i un 74 per cent dels doblers recaptats 
de l’ecotaxa. A l’illa de Menorca s’aplicarà entre un 10,64 per cent de mínim i 
un 14,03 per cent de màxim. A Eivissa s’aplicarà un 12,85 de mínim i un 15,99 
per cent de màxim. I a Formentera un 1,36 per cent de mínim i un 1,84 per cent 
de màxim. Crec que les coses estan clares amb el sentit dels criteris 
d’interpretació de la llei i del qui du a l’aplicació de la llei que és el Govern 
Balear. Després podríem entrar en altres temes que no són temes d’aquesta 
moció. Per tant, per aquest motiu jo votaré en contra. Moltes gràcies. 
 
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció més i dona la paraula al 
senyor Joan Gaspar Vallori. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que jo crec que en aquesta moció no 
votam la composició de la comissió ni ningú s’ha queixat de la transparència de 
la comissió perquè a més, tots els projectes es varen publicar, amb tots els 
imposts, a qui li han donat. Jo crec que no tenim cap queixa en aquest sentit. 
És curiós, no, perquè quan n’hi ha que es queixen a Madrid d’un mal 
finançament perquè nosaltres en realitat recaptem molt i ho donam tot a 
Madrid. Quant Alcúdia recapta molt de l’ecotaxa ho donam tot a Palma i no ens 
arriba ni un cèntim. A lo millor reivindicam una cosa, però crec que l’altra també 
l’hem de reivindicar. Noltros des del PSIB-PSOE votarem a favor d’aquesta 
moció. És vera que l’any 2016 es van triar projectes de la Comunitat Autònoma 
i del Consell, sobretot relacionats amb el cicle de l’aigua. I noltros, més enllà de 
la proposta concreta que fa el PI del repartiment en quant a zones i en quant a 
administracions, nosaltres el que creiem és que Alcúdia és un municipi turístic, 
no. És dels municipis turístics que més recapten de les Illes Balears per aquest 
concepte. Per tant, tenim un gran número de turistes, el suposa que s’ha de fer 
moltíssima inversió per millora i manteniment de totes les zones del municipi i 
per tant, sí que entenem que hi ha una part que sí que hauria de ser finalista 
pels Ajuntaments. Després hauríem de veure per zones, per població, però sí 
que entenem que si recaptam noltros una gran part de la bossa entenem que 
també hi ha d’haver una part per millorar el nostre municipi. Per això votarem a 
favor de la moció. 
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La senyora Coloma Terrasa diu que només agrair al regidor Joan Gaspar 
Vallori aquesta objectivitat que té. Perquè crec que això és d’agrair, no. De dir 
que, per noltros, els principis de la democràcia són el diàleg, escoltar i consens. 
I el que és molt trist és que de tots els ajuntaments de Mallorca no s’hagi 
acceptat cap projecte. I que a vostè, senyor Adrover, li paregui bé aquestes 
imposicions. És que no m’ho puc creure que vostè mos digui que hem de callar 
i mos digui que hem de menjar el que mos donen, quan de tots els ajuntaments 
de Mallorca no s’ha acceptat ni un projecte. Me pareix mentida. Per tant, agrair 
al senyor Gaspar Vallori la seva objectivitat i la veritat, senyor Adrover, no ho 
entenc. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que jo per part del PI... bé senyor Vallori 
si vol contestar. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que entem, bé noltros ja hem dit que 
reivindicam que Alcúdia se’n quedi una part. També entenem que hi havia 
necessitats en temes del cicle de l’aigua i urgències històriques. Entenem que 
hi hagi una gran part del guany que vagi a aquest tipus d’inversions. Però 
també és vera que van animar als ajuntaments a presentar projectes i jo crec 
que, també ho ha comentat abans en Domingo, s’hauria de clarificar i a partir 
d’aquí saber en quines regles jugam. Jo crec que això és millorable, que 
enguany ha estat el primer any i que ara que estam entrant ja en el segon cicle 
o el segon any que hi haurà el doble de doblers, que puguem tenir a Alcúdia un 
doblers per noltros. 
 
El senyor Domingo Bonnin manifesta que només per fer un petit aclariment, un 
poc la intenció d’aquesta moció va un poc en el que apunta a lo darrer en Joan 
Gaspar. Venc a dir, s’ha creat una expectativa als ajuntaments, se’ls han fet fer 
presentar projectes, amb el que suposa això de feina i de “gasto” de doblers 
amb sa, no vull dir la promesa, però sí que se’ls va animar a, com ha dit en 
Joan Gaspar, a que es presentàs perquè hi havia possibilitats de que es 
subvencionàs algun d’aquests projectes. L’Ajuntament d’Alcúdia en aquest cas 
en va presentar i a l’hora de la realitat, com també ha dit en Joan Gaspar, i 
diem aquí a la moció, de tots els projectes dels ajuntaments no se n’ha 
acceptat cap ni un. Sols s’han acceptat els projectes que es van presentar per 
part del govern. I encara afegiré una altra cosa. Molts d’aquests projectes ja 
estaven pressupostats als pressuposts per a l’any 2017. Venc a dir, no sé si és 
que s’ha jugat amb una mica d’avantatge o no, però molts d’aquests projectes 
que s’han acceptat a aquesta comissió que estaran finançats pels doblers 
provinents d’aquest impost ja estaven pressupostats dins el pressupost 
d’aquest govern per a l’any 2017. I també, contestant un poc al que deia en 
Joan Gaspar, els criteris, evidentment, poden sortir del consens. Noltros no 
marcam uns criteris però diem o un determinat percentatge com a afegitó a 
cada una de les propostes que noltros fem. Venc a dir, es pot negociar. Què 
demanam noltros? Que es clarifiqui si es comptarà o no es comptarà amb els 
ajuntaments o no, i de quina manera. És cert que és un impost del govern i que 
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el govern amb els seus doblers farà el que li sembli més oportú però, que no 
cridin els ajuntaments a que presentin projectes si després no se n’ha 
d’acceptar cap. Un poquet el que es demana és això, que es clarifiquin les 
regles del joc en quant a aquest impost. Si han de comptar amb noltros, molt 
bé, que mos diguin com i de quina manera i en quines condicions. I si no han 
de comptar amb noltros també que ho diguin clarament i ja està. Els doblers 
són seus i ja faran dins el seu pressupost el que trobin més oportú. 
 
El senyor batle demana al senyor Adrover si vol intervenir. 
 
El senyor Tomàs Adrover diu que sí per al·lusions. Coloma és que estic amb 
els cabells drets i me’n queden pocs. Voltros l’any 2011 vàreu derogar l’ecotaxa 
i ara sou els abanderats de l’ecotaxa. Crec que sou els menys indicats per 
parlar-ne d’aquest tema. Crec que sou els menys indicats per parlar-ne. Hem 
desviat la conversació a el que era l’essència de la moció. Jo no he parlat del 
que parlam ara. Jo he votat en contra per uns arguments i he explicat, no 
importa tornar a repetir, que és un impost del Govern Balear i que el govern ho 
gestionarà de la manera que el vol gestionar. Res pus. Hi pots estar d’acord o a 
favor. Ja intentarem, per no desviar la conversació, que l’any 2017 i l’any 2018 i 
l’any 2019 intentarem que a Alcúdia ens arribi “algo”. No vos preocupeu. Ho 
hem intentat ara i no mos ha anat bé. Mala sort. Però, no vengui a dir-me 
senyor Adrover,... Jo som el primer que ho vull que en vinguin de doblers a 
Alcúdia. Però és que vostès l’any 2011 la varen derogar a l’ecotaxa. I ara són 
els abanderats de l’ecotaxa? Meam si el dia que tornin governar seran capaços 
de derogar-la. Res pus. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que no som els abanderats de l’ecotaxa ni ho 
pretenem ser. Noltros no xerram d’ecotaxes ara en aquests moments, xerram 
d’inversions que venen a Alcúdia. I el que no entenem és que no s’hagi 
acceptat cap projecte dels que han presentat els ajuntaments de l’illa de 
Mallorca i de les Balears. Com molt bé ha dit en Domingo ja estaven 
pressupostats als pressuposts, per tant, perquè fan fer feina als ajuntaments, 
amb l’esforç que suposa, amb l’esforç dels tècnics, amb la implicació dels 
regidors?. I després, perquè, per no fer ni punyetero cas? És vera, els doblers 
són seus, són del govern. Però hi ha uns principis que són escoltar, i arribar a 
un consens. Coses que se’ls han botat. Els abanderats de l’ecotaxa, no desviï 
la conversa, vostè sí que l’ha desviada. Però jo és que a vostè el veig molt 
conformista. No m’ho pensava mai que es conformàs amb tot això. Però, en 
qualsevol cas, si un dia torna a governar el Partit Popular, ja veurem què 
passa. Però en aquests moments aquí no hi ha abanderats. Aquí defensam els 
interessos d’Alcúdia, m’entén? I noltros també tenim la nostra opinió. A vostè ja 
li va bé que el govern decideixi i faci el que vulgui amb els doblers, però noltros, 
com a alcudiencs, crec que s’hauria de tenir en compte s’esforç que ha fet 
l’Ajuntament d’Alcúdia per preparar uns projectes que després s’han quedat 
dins un calaix. 
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El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que evidentment, torn de paraula, per 
clarificar, torn de rèplica, però després aturarem perquè sinó després discutim 
el mateix. Torn de paraula per tu, rèplica i ja. 
 
El senyor Tomàs Adrover exposa que no en diré d’altra. Vostè no sap la feina 
que he fet jo perquè vingués alguna cosa a Alcúdia. No ho posi en dubte a això. 
No ho posi en dubte. Li agrairia. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, diu que per acabar un poc el debat, el que sí vull 
deixar clar. Per acabar un poc el debat d’aquest punt, és una moció del PI, i en 
conseqüència jo el que sí vull donar constància i agrair la postura i raonament 
del PSOE. Del PP és normal, és lògic, ho entenc. Però crec que els regidors 
del PSOE i, ho he de dir, en aquest cas d’això interposen per davant l’interès 
d’Alcúdia, o dels municipis, per davant dels d’altres interessos que puguin tenir, 
inclús d’ideologia. I jo crec que els honra i agraesc la coherència que ha tingut 
el PSOE votant aquesta proposta, inclús sabent que a lo millor el govern es pot 
veure afectat per votar a favor o en contra d’això sí que ha interposat els 
interessos d’Alcúdia per davant. És a dir, simplement això. Bé, passam a votar. 

 
VOTACIÓ: 

 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria 15 vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE + 4 PP +1 Unió per Alcúdia) i 1 vot en 
contra (1 Gent per Alcúdia), acorden aprovar la Moció abans descrita, amb els 
acords que hi són proposats. 
 
14. Propostes i Mocions d’urgència 
No sen presenten. 
 
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 extraordinària de data 15 de 
febrer de 2017 i que es corresponen a la relació des del núm. 2127/2016 de 
data 30 de desembre de 2016 fins el núm. 2128/2016 de data 30 de desembre 
de 2016 i desde el núm. 1 de data 5 de gener de 2017 fins el núm. 119 de 7 de 
febrer de 2017. 
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
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INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que abans de passar als precs i 
preguntes sí que vull deixar constància i agrair totes les intervencions, de tots 
els grups polítics, perquè crec que almenys avui hi ha hagut un poc de debat, 
això sempre és bo. A partir d’aquí, si hi ha precs i preguntes, com que avui és 
un ple ordinari d’algun grup o alguna persona. 
 
La senyora Carme García exposa que Domingo, per la part d’EMSA, no sé si 
recordaràs que fa un grapat de mesos te vaig comentar del parc que hi ha vora 
l’escola de l’Albufera, del parc infantil que hi ha davant l’escoleta de nins petits, 
que faltava una peça del “columpio” i em vares dir que estava comanada. Era 
per veure meam si es pot posar o això. És que una mare m’ho ha demanat. 
 
El senyor Domingo Bonnin diu que estava comanada i no sabia que no 
s’hagués posada. Ho miraré. 
 
La senyora Carme García diu que està sense posar, perquè jo quan m’ho han 
dit ho he anat a comprovar. Ja de pas, si hi vas, com que he anat a comprovar-
ho abans de dir-t’ho, si poguéssiu repassar, hi ha una fusta que surt un “tornillo” 
gruixat, devers tres o quatre centímetres a la banda de dalt de tot. I també a la 
banda de la patinadora la fusta s’ha podrit , la fusta que comença la patinadora, 
hi ha quedat més o manco un centímetre i mig o dos alçat. Els nins quan van a 
patinar poden travelar i caurien. Si de pas ho podeu mirar, que això aquesta 
mare també m’ho havia demanat. Tot al mateix parc aquest. 
 
El senyor Domingo Bonnin exposa que demà ho miraré això, però ja que treus 
el tema dir que ara ja els estam revisant a tots. Fem un repàs a tots els parcs i 
tot el que anam detectant. I també agrair si detectau alguna cosa també que 
mos ho faceu saber. 
 
La senyora Carme García diu, i també, perdona la meva ignorància. El “parque” 
de la Ciudad Blanca, no el de l’hotel sinó el que podem entrar tothom, el 
manteniment ens correspon a noltros o no? Això és de l’Ajuntament o de 
l’Hotel? El manteniment i la neteja. 
 
El senyor Domingo Bonnin demana si es refereix al parc que hi ha a la vora del 
Sunwing. 
 
La senyora Carme García diu del “parque” de la Ciudad Blanca, davant el 
Sigfrido per entendre’ns. 
 
El senyor Domingo Bonnin diu que no, que això pertany a l’hotel. 
 
La senyora Carme García diu que però és un “parque” públic però, perquè hi 
podem entrar. Si poguéssim... 
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El senyor Domingo Bonnin diu que és una zona verda pública. Hi ha un conveni 
amb l’hotel, que ara mateix no sé com està aquest conveni, perquè no és un 
tema que dugui jo, i el manteniment el du l’hotel. No sé com està el conveni ara 
exactament. 
 
La senyora Carme García diu que si pogués ser. Clar, si ho ha de dur l’hotel 
m’imagin que noltros li podem fer arribar com està el “parque”. El “parque” per 
la gent que no hi va, noltros perquè ho tenim a la vora hi vaig de vegades amb 
ses netes, és “parque”, és un “parque” es tros dels “columpios” t’ho coment, 
com aquesta sala de plens. Avui hi havia 33 merdes de ca. Trenta-tres! Sona 
fei dir-ho però és així. I, a més a més, deu ser del mateix ca, són... més que res 
és perquè està súper brut aquest parc. Bé, he dit això per poder riure un poc, 
però està molt brut, les herbes, hi ha una paperera arrabassada, un “columpio” 
romput... ha estat així pràcticament tot l’hivern. En s’estiu sí que és vera que 
està molt ben “cuidat”, perquè noltros hi anam molt però en s’hivern sí que el 
manteniment és mínim. Si ho poguéssim fer saber. 
 
El senyor Domingo Bonnin exposa que jo crec que el que podem fer és, no sé 
com està ara el tema del conveni amb la Ciudad Blanca, és que compleixin 
amb l’obligació de mantenir-lo. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que hi havia un conveni amb l’hotel, hi havia 
un conveni antic de fa bastants d’anys. Llavors aquest contracte va acabar. Hi 
havia una situació de pròrroga, ens ho havien de tornar. Llavors en aquests 
moments ho havien de mantenir ells. Tot i això, com és un “parque” públic 
municipal hi hem de passar i ho hem d’arreglar. A lo millor si veiem que... què 
passa que com a l’hivern l’hotel deu estar tancat, i si l’hotel està tancat ningú 
se’n “cuida”, a pesar de que haurien de tenir cura ells, i a posta hi pot haver 
aquesta porqueria. En qualsevol cas requerirem a l’hotel, o nosaltres mateixos, 
o l’Ajuntament mateix, i ho farem net. El problema de les merdes de ca a 
Alcúdia no només és d’un “parque” i és un problema perquè els animalets no 
en tenen cap culpa. Són els propietaris que no tenen educació cívica que és 
per tot. Hi ha carrers, hi ha parcs infantils, mos hem cansat i no mos cansam. 
Puc advertir i ho dic, ho sap també n’Agüi, ara estam fent una campanya 
específica de la Policia Municipal que segueix la gent que passeja un ca. 
Perquè és “absurdo”, i és un tema d’educació. Meam si entre tots, tant de bo, 
aprenem a “cuidar” els animals. Perquè tenir un animal no només és el dur-lo a 
passejar, és també “cuidarlo” i “cuidar” la resta de la ciutat per a que estigui en 
condicions. En qualsevol cas recollim el suggeriment. 
 
La senyora Carme García, exposa que ja has dit que revisau els “parques”. 
L’any passat també te vaig comentar que a el parc i aquest sí que és que diem 
del Sunwing els “columpios” de les patinadores són més o manco així d’alts la 
part que el nin acaba de patinar. I a part de ser tan alt, hi ha un clot molt gran. 
Si els poguéssim anar tapant, perquè queda... més de mig metre aquest bot.  
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El senyor Domingo Bonnin exposa que els devem haver tapat dues o tres 
vegades enguany. 
 
La senyora Carme García exposa que torna a estar igual una altra vegada. 
 
El senyor Domingo Bonnin diu que mirarem de donar-li una solució definitiva. 
Estam mirant de posar-li alguna placa de, bé de “suelo contínuo” que li diuen, o 
diem noltros, ara no sé com es diu, però “bueno”, a veure meam si d’aquesta 
manera podem evitar que es clot aquest cada vegada surti. Però sí que és vera 
que ho hem tapat dues o tres vegades “por lo menos” enguany. 
 
La senyora Carme García diu que, segur? Supòs que sí. Darrera pregunta, 
informació. Si mos podíeu informar un poc de com estan un poc els temes de 
les ordenances del cementiri. En principi vàreu dir que a finals d’any o a principi 
estaria, meam a veure si estan avançades o no, sobretot perquè, com tots 
sabeu, però ho tornaré a dir perquè és un problema que tenim tots i el poble 
d’Alcúdia. Si no tenim les ordenances no podem fer les neteges de la comuna 
sobretot. La comuna d’Alcúdia fa cinquanta, seixanta, setanta anys que no s’ha 
buidat. Ses tombes que queden per anar omplint ja són mínimes i jo pens que 
és un tema que... 
 
La senyora Aguas Santas Lobo manifesta que “lo tenemos en cuenta, Carmen. 
Prácticamente está todo embastado. Estamos pendientes de los últimos 
retoques de la ordenanza municipal. Tenemos un abogado que está en ello, 
precisamente. Intentaremos que entre un mes, un mes y medio podamos 
sacarla adelante. Sí que tienes toda la razón que las limpiezas no se han hecho 
en muchísimos años y es una cosa que nos preocupa muchísimo. Por tanto, 
sabemos de la urgencia, no. Y, bueno, espero que, entre un mes, un mes y 
medio, lo podamos sacar adelante. O bueno, ese es mi deseo”. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que “perdona, ¿Te refieres a la limpieza 
de la comuna?”. 
 
La senyora Aguas Santas Lobo diu que “no, me refiero a la ordenanza, en 
principio. Para que salga aprobada”. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, diu ah, perquè les tombes dels particulars es van 
fent. Sols són les de l’Ajuntament. Ho dic perquè me pareix que avui o ahir en 
vaig signar tres o quatre. 
 
La senyora Aguas Santas Lobo diu que “me refiero a las municipales, esas son 
las privadas. Las privadas sí, pero municipales no se han hecho ninguna. 
Tienes razón Carmen en ese sentido”.  
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El senyor batle, Antoni Mir, diu que “okey”, més coses Carme? El Partit Popular 
té alguna pregunta? 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que vol agafar la paraula Fina Linares. 
 
La senyora Josefina Linares exposa que volia fer una pregunta al regidor 
d’esports. “Bueno”, com saps, ja ho he demanat dos pics, al consell 
d’administració, i era per veure com està el tema de ses goteres a la piscina 
municipal. 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra manifesta que les goteres de la piscina 
municipal és un problema greu. És un problema que tenim ja diferents 
pressuposts en les mans dels nostres tècnics. Com que hi ha parts de la 
coberta que són de fusta s’està esperant una miqueta a que acabi aquest tema 
de les pluges per donar-li solució. Creiem que definitiva. És un problema que ve 
de molt antic. Han sorgides unes goteres noves. Actualment n’hi ha unes que 
són noves. I creiem que estan perfectament localitzades. L’únic que, tots els 
que ens han fet els pressuposts mos han contat que és qüestió que comenci a 
fer un parell de dies de bon temps per a donar-li solució. Sabem que, com que 
no estan solucionades, mentre segueixi plovent seguirem tenint la gotera, però 
correm el risc que si no sanejam bé aquesta fusta, “pues” se puguin tornar a 
reproduir. És per això.  
 
La senyora Josefina Linares diu que gràcies. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que és una pregunta que volia fer a la 
regidora de Patrimoni. Ja ho vàrem comentar un dia en relació a la construcció 
del casal de Can Domenech. Quan es va iniciar es va signar un conveni amb el 
Ministeri de Foment, el Govern i el Consell. Quan es van iniciar les obres mos 
vam trobar que, vam tenir un conflicte amb el govern, donat que s’havia signat 
un conveni per part del govern que hi havia en aquells moments sense dotació 
pressupostària. Aleshores això significava que s’havien de paralitzar les obres 
perquè no hi havia doblers. Per tant, tot això estava sota informes jurídics i sé 
que fa estona ja t’ho vaig demanar particularment a veure com estava aquest 
tema, perquè l’Ajuntament d’Alcúdia va perdre la subvenció del Ministeri i va 
avançar els doblers. Per tant, voldria saber si s’ha fet alguna passa. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que sí. Exactament són 144 mil euros, i 
ja està a punt de cobrar. Ja està a tresoreria, s’han fet bastantes passes, hem 
cercat la manera perquè anàs bé i ja la darrera notícia és aquesta, que la 
tresoreria està a punt de pagar-lo. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que d’acord, “ojalá”, quant abans,... res més 
per la nostra banda. 
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El senyor batle, Antoni Mir diu que molt bé. Més preguntes? Del públic? 
Senyora Peralta, vol demanar res? 
 
L’infrascrit apunta al batle que abans de donar la paraula al públic s’ha de 
donar la sessió per finalitzada i s’ha d’aixecar la sessió. 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, 
essent les 21:25 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a 
secretari, don fe. 
 
Vist i plau 
El batle,      El secretari, 
 
 
Antonio Mir Llabrés     Joan Segui Serra 
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