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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 6 DE 
MARÇ DE 2017 
 
NÚM: 4 
DATA: 6/03/2017 
CARÀCTER: ORDINÀRIA  
COMENÇA: 20:05 h. 
ACABA: 20:40h.    
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  

Noelia Broncano Hernández 
  

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
Secretari:    Joan Seguí Serra 
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A Alcúdia, el dia 6 de març 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la 
presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora Sra. 
Caterina Crespí Serra i pel secretari Sr. Joan 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 actes sessions anteriors. 
2. Donar compte dels decrets de batlia núm. 120 aprovar la liquidació 

del pressupost de l’Ajuntament 2016, decret núm. 121 aprovar la 
liquidació del pressupost del Consorci de Promoció Exterior 2016, 
decret núm. 122 aprovar la liquidació del pressupost del Consorci 
de la Ciutat Romana de Pol·lèntia 2016, decret núm. 123 aprovar la 
liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esports 2016, 
decret núm. 124 aprovar la liquidació del pressupost del Patronat 
Municipal de Ràdio 2016, decret núm. 125 aprovar la liquidació del 
pressupost del Patronat Municipal de Música 2016. 

3. Examen i aprovació proposta d’inici d’expedient per a la revocació 
del títol honorífic de fill adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia a “CONDE 
DE ROSSI”. 

4. Propostes i Mocions d’urgència. 
4.1 Examen proposta d’al·legacions a la revisió d’ofici instada pel 

Sr. Josep Alonso Aguiló i altri envers l’apartat 3 de la norma 
4.3.01, de les normes Subsidiàries de Plenejament d’Alcúdia. 

4.2 Renúncia de càrrec de regidora de la Sra. Noelia Broncano 
Hernández del grup Municipal “Guanyem Alcúdia”. 

 
II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 

1. Decrets de Batlia. 
 

2. Precs i Preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Examen i aprovació actes sessions anteriors. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle 
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a 
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l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 15 
de febrer 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. 
 
Acte seguit, el senyor batle demana si qualque membre dels assistents ha de 
formular cap observació a l’esborrany de l’acta de la sessió  extraordinària 
URGENT de l’Ajuntament Ple de dia 21 de febrer 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. Donar compte dels decrets de batlia núm. 120 aprovar la liquidació del 

pressupost de l’Ajuntament 2016, decret núm. 121 aprovar la 
liquidació del pressupost del Consorci de Promoció Exterior 2016, 
decret núm. 122 aprovar la liquidació del pressupost del Consorci de 
la Ciutat Romana de Pol·lèntia 2016, decret núm. 123 aprovar la 
liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esports 2016, 
decret núm. 124 aprovar la liquidació del pressupost del Patronat 
Municipal de Ràdio 2016, decret núm. 125 aprovar la liquidació del 
pressupost del Patronat Municipal de Música 2016. 

 
Es presenten decrets de batlia de data 7 de febrer de 2017, que a continuació 
es transcriuen: 
 
“DECRET DE BATLIA  Núm. 120 
 
Atès que la Intervenció d’aquesta Administració Municipal en aplicació de l’article 
204 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, les regles incloses en la Instrucció de 
Comptabilitat de la Administració Local, aprovada per Ordre de 20 de setembre 
de 2013, ha procedit a efectuar la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de 
l’exercici de 2016 sobre el qual ha emès, la Intervenció Municipal, i en ús de les 
funcions que li són conferides, informe. 
 
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del 
Reial Decret 500/1990, i amb informe previ d'Intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora, en data de 7 de febrer de 2017. 
 

R E S O L C 
 
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 
2016, amb la composició que determinen les normes anteriorment esmentades i 
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de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, el resultat de la qual 
és el que a continuació s'indica: 
 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 
 
ROMANENT DE TRESORERIA   
 
 

DRETS RECONEGUTS NETS 37.367.145,04          
1.OPERACIONS NO FINANCERES 37.367.145,04                   
Operacions corrents 36.850.829,18   
Altres operacions no financeres 516.315,86   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   

2 3.PASSIUS FINANCERS 0,00   
OBLIGACIONS RECONEGUDES 
NETES 

26.391.534,85   

1.OPERACIONS NO FINANCERES 26.391.534,85   
Operacions corrents 23.412.139,97   
Altres operacions no financeres 2.979.394,88   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0,00   
RESULTAT PRESSUPOSTARI   10.975.610,19 
AJUSTOS  1.931.252,56  
Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per  a despeses g  1.818.195,15  
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 113.057,41  
Desviacions de finançament positiu de l’exercici 0,00  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 12.906.862,75 

  2016  2015 
1. + FONS LÍQUIDS  53.887.200,94  41.167.934,86 
2. + DRETS PENDENTS 
COBRAMENT 

 11.417.655,29  12.880.592,02 

+ del Pressupost corrent 4.117.092,38  5.953.547,42  
+ de Pressupost tancats 7.033.798,31  6.663.050,00  
+ d’operacions no 
pressupostàries 

266.764,60  263.994,60  

3. - OBLIGACIONS 
PENDENTS DE PAGAMENT 

 3.417.844,06  2.468.245,12 

+ del Pressupost corrent 2.013.157,27  1.300.916,17  
+ de Pressupost tancats 9.759,08  0,00  
+ d’operacions no 
pressupostàries 

1.394.927,71  1.167.328,95  
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Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que es celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/90. 
 
Tercer.-  Trametre l’expedient a la Delegació d’Hisenda.” 
 
“RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT  NÚM. 121 
 
Atès que la Intervenció d'aquest consorci en aplicació de l'article 204 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, les regles incloses en la Instrucció de Comptabilitat de 
la Administració Local, aprovada per Ordre de 20 de setembre de 2013, ha 
procedit a efectuar la Liquidació del Pressupost del Consorci de Promoció 
Exterior de l'exercici de 2016 sobre el qual ha emès, la Intervenció Municipal, i en 
ús de les funcions que li són conferides, Informe favorable. 
 
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del 
Reial Decret 500/1990, i amb informe previ d'Intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora en data de 7 de febrer de 2017. 
 
RESOLC: 
 

4.+PARTIDES PENDENTSD' 
APLICACIÓ 

 0,00  0,00 

- cobraments realitzats 
pendents d’aplicació 

definitiva 

0,00  0,00  

+pagaments realitzats 
pendents d’aplicació 

definitiva 

0,00  0,00  

I. ROMANENT DE 
TRESORERIA TOTAL 

1+2+3 

 61.887.012,17  51.580.281,76 

II. SALDOS DUBTOS 
COBRAMENT 

 5.715.714,86  5.538.759,60 

III. EXCES DE 
FINANÇAMENT AFECTAT 

 81.613,35  194.670,76 

IV. ROMANENT PER A 
DESPESES GENERALS(I-II-
III) 

 56.089.683,96  45.846.851,40 
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Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost del Consorci de Promoció 
Exterior de 2016, amb la composició que determinen les normes anteriorment 
esmentades  
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
DRETS RECONEGUTS NETS   71.479,45 
1.OPERACIONS NO FINANCERES 71.479,45   
Operacions corrents 71.479,45   
Altres operacions no financeres 0,00   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0,00   
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES   71.479,45 
1.OPERACIONS NO FINANCERES 71.479,45   
Operacions corrents 71.479,45   
Altres operacions no financeres 0,00   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0,00   
RESULTAT PRESSUPOSTARI   0,00 
AJUSTOS    
Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per  a despeses gen   0,00 
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici  0,00 
Desviacions de finançament positiu de l’exercici  0,00 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

  0,00 

ROMANENT DE TRESORERIA 

  2016  2015 
1. + FONS LÍQUIDS  69.041,49  50.375,33 
2. + DRETS PENDENTS 
COBRAMENT 

 6.052,45  24.698,79 

+ del Pressupost corrent 6.052,45  24.698,79  
+ de Pressupost tancats 0,00  0,00  
+ d’operacions no pressupostàries 0,00  0,00  
3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

 100,82  81,00 

+ del Pressupost corrent 0,00  0,00  
+ de Pressupost tancats 0,00  0,00  
+ d’operacions no pressupostàries 100,82  81,00  

4.+PARTIDES PENDENTSD' 
APLICACIÓ 

 0,00  0,00 

- cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

0,00  0,00  

+pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

0,00  0,00  
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Segon.- Donar compte del present Decret a la Junta Rectora en la primera sessió 
que es celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/90. 
 
Tercer.- Trametre l’expedient a la Comunitat Autònoma i a la Delegació 
d’Hisenda.” 
 
“RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT  NÚM. 122 
 
Atès que la Intervenció d'aquest consorci en aplicació de l'article 204 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, les regles incloses en la Instrucció de Comptabilitat de 
la Administració Local, aprovada per Ordre de 20 de setembre de 2013, ha 
procedit a efectuar la Liquidació del Pressupost del Consorci de la Ciutat Romana 
de Pol·lentia de l'exercici de 2016 sobre el qual ha emès, la Intervenció Municipal, 
i en ús de les funcions que li són conferides, Informe favorable. 
 
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del 
Reial Decret 500/1990, i amb informe previ d'Intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora en data de 7 de febrer de 2017. 
 
RESOLC 
 
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost del Consorci de la Ciutat 
Romana de Pol·lentia de 2016, amb la composició que determinen les normes 
anteriorment esmentades  
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 
DRETS RECONEGUTS NETS 290.908,41   
1.OPERACIONS NO FINANCERES 290.908,41   
Operacions corrents 213.149,18   
Altres operacions no financeres 77.759,23   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0,00   

I. ROMANENT DE TRESORERIA 
TOTAL 1+2+3 

 74.993,12  74.993,12 

II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT  0,00  0,00 
III. EXCES DE FINANÇAMENT 
AFECTAT 

 0,00  0,00 

IV. ROMANENT PER A DESPESES 
GENERALS(I-II-III) 

 74.993,12  74.993,12 
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OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 290.908,41   
1.OPERACIONS NO FINANCERES 290.908,41   
Operacions corrents 213.149,18   
Altres operacions no financeres 77.759,23   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0,00   
RESULTAT PRESSUPOSTARI   0,00 
AJUSTOS   0,00 
Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per  a despeses  0,00  
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 0,00  
Desviacions de finançament positiu de l’exercici 0,00  
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

  0,00 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 
 

 

 
 

 2016  2015 

1. + FONS LÍQUIDS  124.163,47  211.853,97 
2. + DRETS PENDENTS 
COBRAMENT 

 128.512,71  39.285,77 

+ del Pressupost corrent 128.512,71  39.285,77  
+ de Pressupost tancats 0,00  0,00  
+ d’operacions no pressupostàries 0,00  0,00  
3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

 8.258,25  6.781,81 

+ del Pressupost corrent 3.009,30  2.848,84  
+ de Pressupost tancats 0,00  0,00  
+ d’operacions no pressupostàries 5.275,95  3.899,97  

4.+PARTIDES PENDENTS D' 
APLICACIÓ 

 0,00  0,00 

- cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

0,00  0,00  

+pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

0,00  0,00  

I. ROMANENT DE TRESORERIA 
TOTAL 1+2+3 

 244.390,93  244.390,93 

II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT  0,00  0,00 
III. EXCES DE FINANÇAMENT 
AFECTAT 

 0,00  0,00 

IV. ROMANENT PER A DESPESES 
GENERALS(I-II-III) 

 244.390,93  244.390,93 
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Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament i a la Junta 
Rectora en la primera sessió que es celebri, conforme al que disposa l'article 
193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/90. 
 
Tercer.- Trametre l’expedient a la Comunitat Autònoma i a la Delegació 
d’Hisenda.” 
 
“DECRET DE BATLIA  Núm. 123 
 
Atès que la Intervenció d'aquesta Administració Municipal en aplicació de l'article 
204 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, les regles incloses en la Instrucció de 
Comptabilitat per a l'Administració Local aprovada pel Ministeri d'Economia i 
Hisenda en data 20 de setembre de 2013, ha procedit a efectuar la Liquidació del 
Pressupost del Patronat Municipal d’Esports de l'exercici de 2016 sobre el qual ha 
emès, la Intervenció Municipal, i en ús de les funcions que li són conferides, 
Informe favorable. 
 
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del 
Reial Decret 500/1990, i amb informe previ d'Intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora en data de 7 de febrer de 2017. 
 

R E S O L C 
 
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost del patronat municipal d’Esports 
de 2016, amb la composició que determinen les normes anteriorment 
esmentades: 
   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

DRETS RECONEGUTS NETS 833.469,92   
1.OPERACIONS NO FINANCERES 833.469,92   
Operacions corrents 787.625,73   
Altres operacions no financeres 45.844,19   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0.00   
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 833.469,92   
1.OPERACIONS NO FINANCERES 833.469,92   
Operacions corrents 787.625,73   
Altres operacions no financeres 45.844,19   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0.00   

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 

 
 

 10 

RESULTAT PRESSUPOSTARI   0,00 
AJUSTOS    
Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per  a despeses gen  0,00  
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 0,00  
Desviacions de finançament positiu de l’exercici 0,00  
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

  0,00 

 
ROMANENT DE TRESORERIA   
 
 

 
Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que es celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/90. 
 
Tercer.- Trametre l’expedient a la Delegació d’Hisenda.” 
 
“DECRET DE BATLIA  NÚM. 124 

  2016  2015 
1. + FONS LÍQUIDS  36.549,18  35.130,91 
2. + DRETS PENDENTS 
COBRAMENT 

 91.467,36  41.950,73 

+ del Pressupost corrent 91.267,39  41.600,35  
+ de Pressupost tancats 0,00  130,41  
+ d’operacions no pressupostàries 199,97  219,97  
3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

 87.580,38  36.515,07 

+ del Pressupost corrent 60.020,21  11.163,73  
+ de Pressupost tancats 0,00  0,00  
+ d’operacions no pressupostàries 27.560,17  25.351,34  

4.+PARTIDES PENDENTSD' 
APLICACIÓ 

 0,00  0,00 

- cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

0,00  0,00  

+pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

0,00  0,00  

I. ROMANENT DE TRESORERIA 
TOTAL 1+2+3 

 40.436,16  40.566,57 

II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT  0,00  130,41 
III. EXCES DE FINANÇAMENT 
AFECTAT 

 0,00  0,00 

IV. ROMANENT PER A DESPESES 
GENERALS(I-II-III) 

 40.436,16  40.436,16 
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Atès que la Intervenció d'aquesta Administració Municipal en aplicació de l'article 
204 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, les regles incloses en la Instrucció de 
Comptabilitat per a l'Administració Local aprovada pel Ministeri d'Economia i 
Hisenda en data 20 de setembre de 2013, ha procedit a efectuar la Liquidació del 
Pressupost del Patronat Municipal de la radio de l'exercici de 2016 sobre el qual 
ha emès, la Intervenció Municipal, i en ús de les funcions que li són conferides, 
Informe favorable. 
 
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del 
Reial Decret 500/1990, i amb informe previ d'Intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora en data de 7 de febrer de 2017. 

R E S O L C 
 
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost del patronat municipal de radio 
de 2016,amb la composició que determinen les normes anteriorment 
esmentades: 
   

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

DRETS RECONEGUTS NETS 170.226,44   

1.OPERACIONS NO FINANCERES 170.226,44   
Operacions corrents 169.104,39   
Altres operacions no financeres 1.122,05   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0,00   
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 170.226,44   
1.OPERACIONS NO FINANCERES 170.226,44   
Operacions corrents 169.104,39   
Altres operacions no financeres 1.122,05   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0.00   
RESULTAT PRESSUPOSTARI   0,00 
AJUSTOS    
Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per  a despeses ge   0,00 
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici  0,00 
Desviacions de finançament positiu de l’exercici  0,00 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

  0,00 
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ROMANENT DE TRESORERIA   
 
 

 
Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que es celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/90. 
 
Tercer.- Trametre l’expedient a la Delegació d’Hisenda.” 
 
“DECRET DE BATLIA  NÚM. 125 

 
Atès que la Intervenció d'aquesta Administració Municipal en aplicació de l'article 
204 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, les regles incloses en la Instrucció de 
Comptabilitat per a l'Administració Local aprovada pel Ministeri d'Economia i 
Hisenda en data 20 de setembre de 2013, ha procedit a efectuar la Liquidació del 
Pressupost del Patronat Municipal de Música de l'exercici de 2016 sobre el qual 

  2016  2015 
1. + FONS LÍQUIDS  21.176,63  18.663,29 
2. + DRETS PENDENTS 
COBRAMENT 

 36.543,99  43.191,55 

+ del Pressupost corrent 21.683,13  28.177,00  
+ de Pressupost tancats 0,00  0,00  
+ d’operacions no pressupostàries 14.860,86  15.014,55  
3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

 8.507,59  12.045,12 

+ del Pressupost corrent 3.053,52  6.295,81  
+ de Pressupost tancats 0,00  0,00  
+ d’operacions no pressupostàries 5.454,07  5.749,31  

4.+PARTIDES PENDENTSD' 
APLICACIÓ 

 0,00  0,00 

- cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

0,00  0,00  

+pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

0,00  0,00  

I. ROMANENT DE TRESORERIA 
TOTAL 1+2+3 

 49.213,03  49.809,72 

II. SALDOS DUBTOS 
COBRAMENT 

 0,00  0,00 

III. EXCES DE FINANÇAMENT 
AFECTAT 

 0,00  0,00 

IV. ROMANENT PER A DESPESES 
GENERALS(I-II-III) 

 49.213,03  49.809,72 
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ha emès, la Intervenció Municipal, i en ús de les funcions que li són conferides, 
Informe favorable. 
 
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del 
Reial Decret 500/1990, i amb informe previ d'Intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Interventora en data de 7 de febrer de 2017. 
 

R E S O L C 
 
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost del patronat municipal de Música 
de 2016, amb la composició que determinen les normes anteriorment 
esmentades: 
 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
DRETS RECONEGUTS NETS 332.640,42   
1.OPERACIONS NO FINANCERES 332.640,42   
Operacions corrents 326.453,92   
Altres operacions no financeres 6.186,50   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0.00   
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 332.640,42   
1.OPERACIONS NO FINANCERES 332.640,42   
Operacions corrents 326.453,92   
Altres operacions no financeres 6.186,50   
2.ACTIUS FINANCERS 0,00   
3.PASSIUS FINANCERS 0.00   
RESULTAT PRESSUPOSTARI   0,00 
AJUSTOS   0,00 
Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per  a despeses gen  0,00  
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 0,00  
Desviacions de finançament positiu de l’exercici 0,00  
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

  0,00 

 
 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

  2016  2015 
1. + FONS LÍQUIDS  9.590,55  3.049,03 
2. + DRETS PENDENTS COBRAMENT  34.121,01  2.235,16 
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Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que es celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/90. 
 
Tercer.- Trametre l’expedient a la Delegació d’Hisenda.” 
 
INTERVENCIONS: 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que es tracta de únicament donar 
compte dels decrets de batlia 120, 121, 122, 123, 124 i 125 on s’aprova la 
liquidació del pressupost de l’Ajuntament, del Consorci de Promoció Exterior i 
del Consorci de Pol·lèntia, i del Patronat Municipal d’Esports, Ràdio i de 
Música. El resultat pressupostari de l’Ajuntament és de 10 milions 975 mil 610 
euros i el romanent de tresoreria és de 56.089.683 euros. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna intervenció. 
 
El senyor infrascrit manifesta que es tracta de donar compte, que no es sotmet 
a votació. 
 
Seguidament els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió 
Informativa, per unanimitat se’n donen per assabentats. 
 

+ del Pressupost corrent 34.121,01  2.188,86  
+ de Pressupost tancats 0,00  36,30  
+ d’operacions no pressupostàries 0,00  10,00  
3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

 43.711,56  5.284,19 

+ del Pressupost corrent 41.347,74  2.713,89  
+ de Pressupost tancats 0,00  0,00  
+ d’operacions no pressupostàries 2.363,82  2.570,30  

4.+PARTIDES PENDENTSD' 
APLICACIÓ 

 0,00  0,00 

- cobraments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

0,00  0,00  

+pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva 

0,00  0,00  

I. ROMANENT DE TRESORERIA 
TOTAL 1+2+3 

 0,00  0,00 

II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT  0,00  36,30 
III. EXCES DE FINANÇAMENT 
AFECTAT 

 0,00  0,00 

IV. ROMANENT PER A DESPESES 
GENERALS(I-II-III) 

 0,00  -36,30 
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3. Examen i aprovació proposta d’inici d’expedient per a la revocació del 
títol honorífic de fill adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia a “CONDE DE 
ROSSI”. 

Es presenta proposta de la regidora delegada de Patrimoni de data 27 de 
febrer de 2017, la qual diu: 
 
“El 20 de novembre de 1936, la comissió gestora que llavors encapçalava el 
poder municipal a Alcúdia va acordar nomenar fill adoptiu de la Ciutat el Sr. 
Arconovaldo Bonaccorsi.  
 
En data 22 de febrer de 2017, l’arxiver municipal ha emès un informe envers la 
oportunitat i convinença de considerar la revocació del títol atorgat, a l’empara 
de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica. 
 
En data 24 de febrer de 2017, el lletrat municipal ha emès l’informe 8-17/Honors i 
distincions. 
 
Per això, de conformitat amb els articles 6, 11 i següents del Reglament d’Honors 
i distincions de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Alcúdia, invocats per analogia,  es 
proposa a aquest Ple l’adopció dels següents 
 
     ACORDS 
 
PRIMER.- Incoar expedient per a la revocació, si escau, del títol honorífic de Fill 
Adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia atorgat al Sr. Arconovaldo Bonaccorsi, en data 20 
de novembre de 1936. 
 
SEGON.- Nomenar com a ponent de l’expedient la regidora Sra. Bàrbara 
Rebassa Bisbal, que haurà de recopilar tots els demèrits del Sr. Bonaccorsi i els 
justificants oportuns. 
 
TERCER.- Nomenar com a fiscal de l’expedient la regidora Sra. Catalina Àngels 
Juan Pericàs, que formularà les oposicions i objeccions que pertoquin, que 
hauran d’estar degudament justificades. 
 
QUART.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el 
tauler d’edictes de la Corporació.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
L’infrascrit, exposa la proposta, manifestant que es  tracta d’incoar l’expedient 
amb la proposta d’anomenar ponent a la regidora senyora Bàrbara Rebassa 
Bisbal i fiscal a la regidora senyora Catalina Àngels Joan Pericàs. Es sotmet a 
informació pública 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que és l’inici de l’expedient. 
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L’infrascrit manifesta que és l’inici d’expedient, que es sotmet a informació 
pública i que es farà la proposta del ponent i del fiscal per veure meam si al 
final aquesta revocació es du a terme o no. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyora Bàrbara Rebassa. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que aquest senyor, per la gent que pot 
ser no havia sentit parlar mai d’ell, va arribar a Mallorca i nomia Arconovaldo 
Bonaccorsi. No era ni comte ni Rossi, però va venir com a... li deien “el Conde 
Rossi”. Va arribar a les Balears a l’estiu del trenta-sis, i va ser anomenat fill 
adoptiu i il·lustre etcètera a diferents pobles, i entre ells, fill adoptiu d’Alcúdia. A 
Alcúdia, l’acta municipal del darrer punt de l’ordre del dia de dia 20 de 
novembre de 1936 s’exposa: “Acto seguido, la Comisión Gestora, en vista de 
los servicios prestados por el Conde de Rossi a la isla de Mallorca, con motivo 
del movimiento Nacional Salvador de España, por unanimidad acordó nombarle 
hijo adoptivo de esta ciudad”. Per tant, els acords serien, incoar expedient per 
revocar-li aquest títol. Consideram que una persona com aquesta no pot estar 
ni als quadres de l’Ajuntament ni a la vora dels altres fills adoptius que tenim. I 
segon, anomenar com a ponent a mi, particularment, per recopilar la informació 
amb coses d’aquest senyor, i en tercer lloc anomenar com a fiscal de 
l’expedient a la regidora Catalina Àngels Joan Pericàs, que formularà les seves 
oposicions i objeccions que pertoquin. I després, publicar el que ha dit el senyor 
secretari. Venc a dir, això és tot. A més, va ser anomenat fill adoptiu per una 
comissió gestora, no hi havia ni plenari d’Ajuntament, segons també la Llei de 
la Memòria Històrica. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna intervenció. Idò, passam a 
votar. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per 
majoria 13 vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per 
Alcúdia + 1 Guanyem Alcúdia) i 4 abstèncions (4 PP), acorden aprovar la 
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 
4. Propostes i Mocions d’urgència 
El senyor infrascrit, exposa que s’han presentat dues mocions d’urgència, una 
del Consell Insular. Anem a explicar una mica la urgència. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que hi ha una moció d’urgència referit a un 
escrit que mos va entrar aquí com a denúncia i hem de contestar en el termini 
de deu dies al Consell. Com que això va arribar dijous passat i no hem tingut 
temps de dur-ho a comissió informativa, don l’opció per a que tothom tingui la 
opció de llegir-la, podem fer un recés de 3 minuts, ho fem perquè ho pugueu 
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comentar entre els grups polítics, cada un amb els seus, que almenys la 
pugueu llegir, perquè la veritat és que ha estat d’urgència, només tenim deu 
dies per contestar. I com que és un tema d’urbanisme que s’ha de dur a ple, no 
és facultat del batle ni de la comissió de govern, sinó que s’ha de dur a ple, no 
farem un ple extraordinari especial només per això. En conseqüència si trobau 
que vos fa falta temps per mirar-ho podem fer un recés, si voleu, de cinc minuts 
i llavors en tot cas ja ho passaríem a debatre, si vos pareix. Idò fem un recés de 
cinc minuts i llavors passarem a debatre-ho. 
 
Es fa un recés de 7 minuts 
 
El senyor batle agafa la paraula i exposa que el primer que s’ha de fer és votar 
la urgència de la moció, que ve donada pel termini de 10 dies que tenim i com 
que s’havia de dur a ple, no farem un ple només per aquest tema. Podem votar 
la urgència. 
 
Els reunits, previa declaració d’urgència acordada per unanimitat que 
representa el vot favorable de la Majoria Absoluta legal, es passen a debatre 
els següents assumptes: 
 
4.1 Examen proposta d’al·legacions a la revisió d’ofici instada pel Sr. 
Josep Alonso Aguiló i altri envers l’apartat 3 de la norma 4.3.01, de les 
normes Subsidiàries de Plenejament d’Alcúdia. 
Es presenta proposta del regidor delegat d’urbanisme de data 6 de març de 
2017, la qual diu: 
“Mitjançant ofici amb registre d’entrada núm. 1.402, de 23 de febrer de 2017, el 
Consell de Mallorca ha donat trasllat a aquest Ajuntament d’una revisió d’ofici 
interessada pel Sr. Josep Alonso Aguiló i altri envers l’apartat 3 de la norma 
4.3.01 de les normes subsidiàries de planejament d’aquest municipi, perquè, de 
conformitat amb l’article 118.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, presenti les al·legacions 
procedents en defensa dels seus interessos legítims.  
 
L’incís qüestionat deriva d’una modificació aprovada inicialment pel ple el 10 de 
gener de 2008 (BOIB núm. 13, de 26 de gener de 2008) i definitivament pel 
Consell Insular el 30 d’octubre de 2009 (BOIB núm. 168, de 19 de novembre de 
2009). 
 
D’acord amb l’infome emès per l’arquitecte municipal en data 3 de març de 
2017, l’apartat 3 de la norma, referit als sistemes generals portuaris, disposa 
que “El Port esportiu ubicat a la zona de serveis del Port d’Alcúdia, es classifica 
com un sistema general a sòl urbà i la seva ordenació es remet a la continguda 
en la concessió administrativa atorgada en el Consell de Ministres de 29.07.88” 
i la modificació acordada afegí “i les seves modificacions posteriors”, en 
referència a les modificacions derivades de l’Ordre Ministerial de 30 de 
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setembre de 1991 i resolucions de l’Autoritat Portuària d’1 d’agost de 1996 i 6 
de maig de 1997 i en coherència amb les llicències atorgades per l’ajuntament 
el 14 d’agost de 1990 i el 23 de desembre de 1997. 
 
En consideració a l’informe tècnic obrant a l’expedient i als motius invocats per 
l’interessat, així com a les atribucions que els apartats c) i j) de l’article 22.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local confereix a 
aquest Ple, es proposa l’adopció dels següents 
 
 
     ACORDS 
 
 
PRIMER.- Formular les següents al·legacions a la revisió d’ofici interessada pel 
Sr. Josep Alonso Aguiló i altri envers l’apartat 3 de la norma 4.3.01 de les 
normes subsidiàries de planejament d’aquest municipi: 
 
I.- D’acord amb la disposició transitòria tercera i l’article 106.2 de la Llei 
39/2015, 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques (d’ara endavant, LPACAP), la revisió d’ofici de 
disposicions administratives, a diferència dels actes administratius, no pot ser 
instada pels particulars. D’entrada, doncs, cap oposar l’inadmisió a tràmit de la 
sol·licitud per manca de legitimació ex article 116.2 de la LPACAP. 
 
II.- La revisió d’ofici de disposicions generals només procedeix en el supòsits 
previstos ex article 47.2 de la LPACAP, és a dir, quan vulnerin la Constitució, 
les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, les que regulin 
matèries reservades a la Llei, i les que estableixin la retroactivitat de 
disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals. 
 
Quant als motius invocats pels interessats, s’addueixen d’entrada els principis 
generals continguts als articles 9.1 i 103.1 de la Constitució Espanyola així com 
a la Llei 30/1992, de 26 de novembre i la Llei del Sòl de 1998. Seguidament, 
amb més concreció, s’al·lega desviació de poder, manca de motivació d’un acte 
discrecional i indefensió dels ciutadans. 
 
Al respecte, cap oposar que la disposició qüestionada s’ha d’interpretar 
sistemàticament amb la norma 4.1.03 que, en relació amb el Port d’Alcúdia, 
remet al pla especial, aprovat definitivament amb prescripcions el 20 de febrer 
de 2004 i al que determini la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de 
l’Estat, la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació 
de serveis dels ports d’interès general, i la norma 55.2 del Pla territorial insular 
de Mallorca. Així, l’incís qüestionat fa referència a les modificacions ja 
consumades amb anterioritat a l’aprovació del pla especial i derivades de 
l’Ordre Ministerial de 30 de setembre de 1991 i resolucions de l’Autoritat 
Portuària d’1 d’agost de 1996 i 6 de maig de 1997 i en coherència amb les 
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llicències atorgades per l’ajuntament el 14 d’agost de 1990 i el 23 de desembre 
de 1997. 
 
Aquesta primera consideració fa palesa la manifesta manca de fonament de la 
revisió instada, que es sustenta exclusivament en una sèrie de consideracions 
subjectives i invocacions legals genèriques molt allunyades de la rigorositat que 
exigeix allò que ara es pretén.  
 
Quant a la presumpta manca de motivació de l’incís introduït, si bé es cert que 
no es va recollir expressament a la memòria, la manca de contingut normatiu i 
efectes urbanístics i el fet de què únicament es reflecteixin una sèrie de 
modificacions anteriors fermes i inatacables a la concessió, despulla de 
discrecionalitat l’acord quant al referit incís; per consegüent, no s’aprecia ni 
indefensió de possibles interessats ni desviament de l’interès general. 
 
III.- En consideració a l’al·legació anterior; a la data d’aprovació de la norma; i a 
les asseveracions abocades a la instància, s’oposa l’article 110 de la LPACAP, 
que limita la revisió d’ofici quan, pel temps transcorregut, el seu exercici sigui 
contrari a la bona fe.  
 
IV.- Les contingudes a l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal, en la 
mesura en què no hagin estat ja reproduïdes anteriorment, annexat al present 
acord. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consell de Mallorca.” 
 
Seguidament,per ordre del Sr, President, es dona lectura de l’informe Tècnic 
Municipal de data 3 de març de 2017, el qual diu: 
 

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL 
 
ASSUMPTE:  PROPOSTA DE CONTESTACIÓ A L’ESCRIT DEL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES DEL CONSELL DE 
MALLORCA DE 20 DE FEBRER DE 2017 RELATIU A LA SOL·LICITUD DE 
REVISIÓ D’OFICI DE LA MODIFICACIÓ NÜM 1 DE LES NS. (NR 1402, de 
23.02.17). 
 
El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca ens dóna 
trasllat de l’escrit de sol·licitud de revisió d’ofici de la modificació núm. 1 de les 
NS de planejament, relativa a l’apartat 3r de la norma 4.3.01, presentat pel Sr. 
Josep Alonso Aguiló i uns altres en representació de la plataforma “Salvem el 
Moll”.  
 
Aquesta modificació de les NS, després de la revisió del planejament aprovat 
definitivament amb prescripcions l’1 de febrer de 2007, va ser aprovada 
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inicialment el 10 de gener de 2008 (BOIB n. 13, de 26.01.08) i definitivament 
amb prescripcions el 30 d’octubre de 2009 (BOIB n. 168, de 19.11.09) amb 
compliment de les mateixes de forma parcial el 2 de juliol de 2010 (BOIB n. 
106, de 15.07.10). 
 
El referit recurs fa esment d’un canvi en la redacció de l’apartat 3.a de la norma 
4.3.01 respecte del text aprovat l’any 2000 sense que el mateix quedi reflectit 
en la memòria de la modificació. No obstant, quant a aquest apartat, la 
modificació núm. 1 es va limitar a mantenir el mateix text de 2007, encara que 
amb l’afegit: “i les seves modificacions posteriors” en referència a les 
modificacions ocorregudes entre la concessió administrativa atorgada pel 
Consell de Ministres de 29 de juliol de 1988 i la referida modificació de les NS 
que es va aprovar definitivament el 30 d’octubre de 2009, és a dir les 
modificacions de la concessió derivades de l’OM de 30 de setembre de 1991 i 
resolucions de l’APB d’1 d’agost de 1996 i 6 de maig de 1997 en coherència 
amb les llicències atorgades per l’ajuntament el 14 d’agost de 1990 i el 23 de 
desembre de 1997.  
 
No es tracta doncs d’una alteració o modificació que requerís justificació, atès 
que el contingut de l’article roman inalterable i no atorga cap dret urbanístic nou 
que no existís ja en aquell moment, així com tampoc, com se cita en el recurs, 
suposa cap “reserva de dispensació” amb una “norma de redacció oberta 
sense limitacions” ja que, en tot cas, es manté inalterada la norma 4.1.03 que, 
en relació amb el Port d’Alcúdia, remet al pla especial, aprovat definitivament 
amb prescripcions el 20 de  febrer de 2004 i al que determini la Llei 27/1992, de 
24 de novembre, de ports de l’Estat, la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de 
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general, i la norma 
55.2 del Pla territorial insular de Mallorca.  
 
En aquest sentit, el pla especial, en referència a la zona 12, on es troba la zona 
esportiva d’Alcudiamar, estableix que els paràmetres són els permesos en el 
referit acord del CM de 29.07.88 i llicència de l’ajuntament de 14.08.90 i els 
usos els de: servei a embarcacions d’esbarjo segons aquesta concessió. A 
més, en la memòria del text refós del pla especial del Port d’Alcúdia ja es recull 
la proposta de prescripcions per resoldre l’aprovació, de data 17 de novembre 
de 2003, en la qual s’inclou el conveni a aquests efectes subscrit entre l’APB i 
l’ajuntament i entre els acords també el relatiu a l’actualització de la concessió 
administrativa del 88 a Alcudiamar SA. 
 
Així doncs, com no podia ser d’una altra forma per no tenir el planejament 
competències per a això, no existeix cap alteració en el sentit de la norma, sinó 
que aquesta contínua vigent en el seu contingut original sense que hagi 
d’interpretar-se aquest apartat més enllà que en els seus estrictes termes que 
són els assenyalats en les diferents concessions atorgades per l’Administració 
de l’Estat i que, en qualsevol cas, són decisions que s’han de justificar en base 
als principis d’oportunitat i conveniència per a l’interès general. 
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En la seva conseqüència, l’afegit a l’apartat 3.a de la norma 4.3.01, si bé no es 
recull en la memòria de forma expressa com ocorre amb les altres 
modificacions, no pot considerar-se una alteració que hagi de ser objecte de 
justificació en mancar de contingut normatiu i efectes urbanístics i referir-se 
només a títol enunciatiu a les modificacions aprovades per l’administració de 
l’Estat ocorregudes després de la concessió i fins a aquella data. 
 
Per tant, es proposa sigui desestimada la sol·licitud de revisió i consegüent 
nul·litat d’aquesta norma.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que això és l’informe de l’arquitecte tècnic 
municipal, i junt amb aquest informe tècnic hi ha la part jurídica, que també està 
davant. Si voleu que es llegeixi la part jurídica... perquè això s’ha d’enviar al 
consell, es llegeix, i si considerau que la teniu i és suficient, idò passam a votar. 
Si hi ha alguna intervenció la podeu fer. De totes formes, aclarir que això és un 
tema de l’any 2008. Però bé si hi ha cap intervenció... Idò, si voleu, passam a 
votar. 
 
No es produexien intervencions. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, per unanimitat que representa el vot favorable de la 
majoria absoluta legal, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, 
amb els acords que hi són proposats. 
 
4.2 Renúncia de càrrec de regidora de la Sra. Noelia Broncano Hernández 

del grup Municipal “Guanyem Alcúdia”. 
 
Es presenta proposta de batlia de data 6 de març de 2017, la qual diu: 
“Atès l’escrit de renúncia al càrrec de Regidora subscrit per Na Noelia 
Broncano Hernández presentat per registre d’entrada amb el nº 1710 en data 
6 de març de 2017 en virtut del qual es posen de manifest les raons que li han 
dut a formalitzar la renúncia voluntària al càrrec. 
 
Atès que Na Noelia Broncano Hernández Regidora d’aquest Ajuntament pel 
Partit Polític “Guanyem Alcúdia”, va prendre possessió d’aquest càrrec el dia 
14 de desembre de 2015 com a conseqüència de la renuncia del càrrec de 
Regidor el Sr. Antoni Qués Valls pertanyent al grup polític Municipal del Partit 
Guanyem Alcúdia. 
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En compliment dels art. 9.4 RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que 
s’aprova el ROF, i 182 LO 5/1985, de 19 de juny, LOREG, el Ple de la 
Corporació adopta el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de 
l’Ajuntament presentada per Na Noelia Broncano Hernández. 
 
SEGON.- Remetre Certificació d’aquest Acord a la Junta Electoral Central 
juntament amb la còpia de l’escrit de renúncia i indicació de que la persona a 
la qual correspon cobrir la vacant, a judici d’aquesta Corporació, és en José 
Muñoz Pulido següent a la llista del Partit Polític Guanyem Alcúdia, i sol·licitar 
a la Junta que remeti la corresponent credencial per tal que pugui prendre 
possessió del seu càrrec.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor secretari infrascrit manifesta que podem passar a l’altre punt 
d’urgència declarada per unanimitat. És una proposta formulada arran de la 
renúncia com a regidora d’aquest Ajuntament de la senyora Noelia Broncano 
Hernández. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que si trobau, com acaba de dir el senyor 
secretari na Noelia Broncano presenta la seva renúncia per motius personals, 
bé ella ja ho explicarà, crec que si vos pareix, podem votar la urgència per no 
enredar, perquè si hem d’esperar un altre ple i demés, perjudicaríem el seu 
partit perquè estaria més estona a tenir el suplent. Si vos pareix podríem votar 
la urgència i llavors na Noelia ja explicarà els seus motius. 
 
El senyor secretari, Joan Seguí, exposa que els fons de l’assumpte és un escrit 
que ha presentat avui mateix la regidora. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyora Noelia Broncano. 
 
La senyora Noelia Broncano manifesta que “lamentablemente tengo que dejar 
este puesto porque tengo un familiar que está en muy mal estado y tengo que 
salir de la isla. Y bueno, esto para mí ha sido una experiencia muy gratificante, 
muy enriquecedora, y os agradezco el trato que me habéis dado todos 
vosotros. Muchas gracias”. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que jo, si vos pareix, i ja que es tracta de 
l’acomiadament d’un companyero, podríem donar la paraula, no sé si és 
habitual o no,  a cada grup polític per si vol dir res. Perquè, “al fin y al cabo” ha 
estat una excel·lent companyera i si algun grup vol dir res a nivell de partit ho 
pot dir, i si troba que no, no. Vol dir alguna cosa la senyora Coloma Terrasa? 
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La senyora Coloma Terrasa exposa que també ha estat un plaer compartir 
aquests mesos d’aquesta legislatura. I també veure que hi ha gent jove, amb 
il·lusió i ganes de fer ferina també és una cosa que ens gratifica. Per tant, te 
desig el millor dins aquesta nova etapa, que per circumstàncies no et permet 
continuar amb aquesta tasca, però sí que sé que ho faràs des del teu partit. Per 
tant, que sigui per bé. 
 
La senyora Carme García diu que desitjar-te el millor, que aquest familiar teu 
es recuperi aviat, i dir-te que me sap molt de greu perdre’t com a companya. He 
estat molt a gust amb tu i has fet molt bona feina. Te don l’enhorabona. 
 
El senyor Tomàs Adrover manifesta que “creo que eres buena gente, y te 
deseo lo mejor. Un placer compartir estos meses contigo en el Ayuntamiento 
de Alcudia.” 
 
El senyor Pere Malondra exposa que per part del nostre grup afegir-me a les 
paraules dels meus companys del ple. Desitjar que el teu familiar que està 
malalt es pugui recuperar el més aviat possible. Crec que és d’alabança. A més 
a més, també, per la teva joventut que t’impliquis en política i que facis feina 
des de primera línia, com es sol dir. I bé, que ha estat un plaer tenir-te en 
aquest ple i desitjar molts d’èxits. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que “aunque sea el último, no solo como 
alcalde sinó también como miembro del grupo político del PI, quiero que sepas 
que hemos estado muy a gusto contigo, que has sido una persona muy 
correcta, muy educada, y siempre sin salirte del guión, és decir, que has 
desempeñado tu cargo de forma muy correcta y muy buena. Desearte, por 
supuesto que tu familiar se recupere pronto y augurarte un buen futuro político 
porque esto de aquí espero que haya sido una experiencia que te sirva para el 
futuro. Que continúes en esta carrera política que has emprendido ahora. Será 
siempre una experiancia más y, vayas donde vayas, eso sí, que lleves siempre 
un trocito de Alcúdia en tu corazón, porqué al menos aquí no sé si has 
aprendido mucho o poco, pero al menos sí que sepas que tienes unos 
compañeros que te respetan y que reconocen tu trabajo. Por lo tanto, muchas 
gracias por el tiempo que has dedicado al municipio de Alcudia, y esperamos 
que te vaya bonito, como dicen por ahí”. 
 
El senyor secretari, manifesta que, a pesar que el plenari no pot fer altre cosa 
que donar-se per assabentat o prendre reconeixement de la renúncia de na 
Noelia, sí que també hem d’acordar remetre un certificat d’aquest acord a la 
Junta Electoral Central per a que ens enviï el credencial del nou regidor electe, 
que serà en José Muñoz Pulido. Per tant, remetrem aquest acord a la Junta 
Electoral Central, mos enviaran la certificació o el credencial, millor dit, i quan el 
tinguem el convocarem per a que prengui les formalitats corresponents i que 
prengui possessió com a regidor davant el plenari. S’aprova la proposta així en 
aquest sentit.  
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El senyor batle convida a la senyora Broncano a que no es mogui i acabi la 
sessió del plenari. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta abans 
descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ  
 
1. Decrets de Batlia 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle dóna succint 
compte dels decrets de Batlia resolts a la sessió ordinària de data 6 de març de 
2017 i que es corresponen a la relació des del núm. 120/2017 de data 8 de 
febrer de 2017 fins el núm. 167/2017 de data 13 de febrer de 2017. 
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
 
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Coloma Terrasa demana al senyor batle la paraula pel seu grup del 
Partit Popular i per a Fina Linares. 
 
La senyora Josefina Linares manifesta que jo el que volia demanar és una 
multa que vos ha posat Autoritat Portuària per posar un cadafal, que vàrem 
demanar una còpia. Mos agradaria saber si mos podíeu explicar perquè vos 
han posat aquesta multa. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que sí ens varen posar una multa per no 
haver demanat s’autorització. Pensàvem que aquesta autorització estava 
inclosa dins l’autorització que tenim. Segons l’Autoritat Portuària ho ha 
interpretat que no. Nosaltres la vam recórrer i ens han contestat que no, que 
s’han de pagar aquests 300 euros perquè això no estava inclòs dins el que 
nosaltres pensam que estava autoritzat. Evidentment, pensam que no anirem a 
un contenciós per 300 euros i per tant, haurem de pagar la multa. 
 
La senyora Josefina Linares manifesta que d’acord, era per veure meam si 
podíeu estar més pendents i que no tornàs passar. Gràcies. 
 
El senyor batle demana si hi ha més intervencions. 
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La senyora Laura Serra exposa que jo volia fer un prec que ja férem fa tres o 
quatre mesos i és per el tema de l’aparcament de davant l’església. Era 
simplement que vos demanam si ho podeu arreglar. El paviment allà està molt 
malament. A causa de les plogudes hi ha massa clots, i trobo que hi ha molt 
mal estat i els ciutadans ja m’ho han tornat a demanar i a meam si es podia 
arreglar. És un prec. 
 
El senyor Domingo Bonnin manifesta que no només l’aparcament sinó que 
degut als efectes del temporal tenim aquest aparcament, tenim bastants camins 
que estan en males condicions i tira a tira anam solucionant tots els problemes 
que tenim. No només de clots als aparcaments sinó de molts altres com vos 
podeu suposar a conseqüència del temporal que vàrem patir ara fa tres 
setmanes o un mes que encara no ens hem posat al dia, però anam fent feina 
en tots aquests temes. 
 
La senyora Laura Serra diu que simplement és que aquest aparcament ja 
començam a tenir massa trànsit, ja torna a estar ple, perquè ja és difícil 
aparcar, ja començam amb la temporada, i simplement era això, que vos 
demanam a veure si es pot arreglar. 
 
El senyor batle demana si hi ha més intervencions. Si no hi ha més 
intervencions per part dels membres del plenari es tanca la sessió. I si algú del 
públic vol intervenir en relació o referència als punts de l’ordre del dia. 
 
El senyor batle dona la paraula a una persona del públic. 
 
Des del públic, la senyora Peralta manifesta que vull donar les gràcies a na 
Bàrbara perquè ha començat un procés en relació a la restitució de la memòria 
històrica, i que no quedi només amb el Conde Rossi, ja que tenim altres fronts 
oberts a Alcúdia. Per tant, fa uns anys que reclamam unes coses i esper que 
també es duguin a terme. Simplement era això. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna intervenció més. 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, 
essent les 20:40 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a 
secretari, don fe. 
 
Vist i plau 
El batle,      El secretari, 
 
 
Antonio Mir Llabrés     Joan Segui Serra 
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