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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 3 
D’ABRIL DE 2017 
 
NÚM: 5 
DATA: 3/04/2017 
CARÀCTER: ORDINÀRIA  
COMENÇA: 20:05 h. 
ACABA: 20:45h.    
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  

José Muñoz Pulido 
  

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
Secretari:    Joan Seguí Serra 
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A Alcúdia, el dia 3 d’abril 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. Pressa de possessió del Sr. José Muñoz Pulido del partit Municipal 
GUANYEM ALCUDIA. 

2. Examen i aprovació acta sessió anterior. 
3. Examen i aprovació proposta d’acord modificació de crèdit 13/2017 

per crèdit extraordinari finançat amb romanent general de 
tresoreria. 

4. Examen i aprovació proposta d’acord Reconeixement Extrajudicial 
de crèdit 2/2017. 

5. Examen i aprovació proposta d’acord sobre l’aprovació definitiva 
de l’estudi de detall de dotació d’escala d’incendis i ascensor 
adossat en el bloc 2-3 de l’hotel de 3 estrelles Alcúdia Garden. 

6. Examen i aprovació proposta d’acord de revocació del títol 
honorífic de fill adoptiu de la ciutat d’Alcúdia atorgat al Sr. 
Arconovaldo Bonaccorsi. 

7. Examen i aprovació proposta de batlia, de recolzament al manifest 
per la reforma del sistema de finançament. 

8. Examen i aprovació Moció que presenta el Pi-Proposta per les Illes 
Balears per al manteniment de la parcel·la mínima de 14.000 m2 de 
sòl Rústic. 

9. Examen i aprovació Moció que presenta el grup Municipal Gent per 
Alcúdia sobre exercici llibertat d’expressió, modificació codi penal i 
derogació de la llei orgànica 4/2015, de seguretat ciutadana. 

10. Examen donar compte aprovació Marc Pressupostari 2018/2020. 
11. 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: 
 

http://www.alcudia.net/


Ajuntament d’Alcúdia 
Sanitat i Benestar Social 
Carrer dels Albellons, 2 –07400 Alcúdia- Mallorca 
sanitat@alcudia.net   /  ssocials@alcudia.net 
 http://www.alcudia.net 
tel: 971 89 71 11         Fax: 971 54 84 01 
 
 

 

1. Pressa de possessió del Sr.José Muñoz Pulido del partit Municipal 
GUANYEM ALCUDIA 

 
Seguidament pren la paraula el Sr. Batle per donar compte que una vegada 
rebuda la credencial remesa per la Junta Electoral Central, del nou regidor 
d’aquest Ajuntament, procedeixi prendre possessió del càrrec per part del Sr. 
José Muñoz Pulido. A dit efecte el Secretari assenyala que amb caràcter previ 
el Sr. José Muñoz Pulido ha efectuat davant seu les declaracions d’interessos i 
de béns patrimonials previstes a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de bases de règim local, i 75 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
Acte seguit el Sr. Batle requereix la presència del nou regidor per prendre 
possessió del seu càrrec. 
 
Per part del Batle-President es formula al Sr. José Muñoz Pulido la següent 
pregunta: 
 
“JURAU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I PEL VOSTRE 
HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE 
REGIDOR, AMB LLEIALTAT AL REI, I DE GUARDAR I FER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT” 

 
El Sr. José Muñoz Pulido manifesta que “Sí promet” per imperatiu legal. 
 
El Sr. President declara que queda així investit i possesionat del càrrec de 
regidor de l’Ajuntament d’Alcúdia al Sr. José Muñoz Pulido, que s’incorpora al 
seu seient. 
 
2. 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 ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 6 de març 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. 
 
3. Examen i aprovació proposta d’acord modificació de crèdit 13/2017 per 

crèdit extraordinari finançat amb romanent general de tresoreria.  
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Es presenten proposta de la regidora d’Hisenda de data 18 de març de 2017, la 
qual diu: 
 
 
“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més 
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i 
urgents. 
 
Vista la proposta del regidor i el tècnic d’obres pròpies Joan Morado . 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 17 de març de 2017. 
 
Atès que per finançar aquestes despeses es disposa del Romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals, derivat de la liquidació de l’exercici 2016 i 
aprovat per Resolució de Batlia 120/2017, de  8 de febrer de 2017. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 13/2017, que consta de les parts 
següents: 
 
 
Crèdit Extraordinari 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓ CREDIT 
ACTUAL AUGMENT CRÈDIT 

DEFINITIU 
AG 933 
622025 

REHABILITACIO EDIFICI POLIVALENT 
PORT ALCUDIA 

0,00 21.750,00 21.750,00 

     
 
 
 
L’import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals, calculat segons l’establert a la Regla 81 a 
86 de la Instrucció de Comptabilitat: 

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA 
PER A DESPESES GENERALS (RTGG) IMPORT 

Romanent Inicial: 56.089.683,96 
Romanent Utilitzat:  
   -Incorporació de Romanents: 0,00 
   -Crèdits Extraordinaris: 1.392.370,00 
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   -Suplements de Crèdits: 0,00 
Romanent Líquid de Tresoreria Disponible: 54.697.313,96 
Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació: 21.750,00 
Romanent Líquid de Tresoreria Disponible: 54.675.563,96 
  
 
Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 
169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals 
s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un 
mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient 
s’entendrà definitivament aprovat.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor secretari, Joan Seguí, intitula la proposta d’acord. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la regidora senyora Joana Maria 
Bennasar. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar manifesta que duem a aprovació una 
modificació de crèdit de 21.750 euros per rehabilitació de l’edifici polivalent del 
port d’Alcúdia. En concret és la construcció de la nova pèrgola i la 
impermeabilització de les dues ja existents. 
 
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per 
majoria (6 El Pi-Proposta per les Illes + 4 PSOE + 4 PP + 1 Gent per Alcúdia + 1 
Junts per Alcudia) i una abstenció (1 Guanyem Alcúdia), acorden aprovar la 
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 
4. Examen i aprovació proposta d’acord Reconeixement Extrajudicial de 

crèdit 2/2017. 
 

Es presenta proposta de la regidora delegada d’Hisenda de data 24 de març de 
2017, la qual diu: 
 
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de 
15.333,39. 
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Vist l’informe emès per la interventora, de data 24 de març  de 2017. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de  
15.333,39 euros 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. 
 
 
MODIFICACIÓ: 
 
La regidora delegada d’Hisenda Sra. Joana Mª  Bennasar Serra, possa en 
coneixement als reunits que l’import del Reconeixement Extrajudicial de crèdit 
2/2017 per un import de 15.333’39€, que fou dictaminada per la Comissió 
Informativa, s’ha modificat l’import que ara puja 15.119,38,39, conseqüència 
d’haver retirar la factura Grupo Kalise Menorquina S.A. per un import de 
214’01€. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor secretari, Joan Seguí, intitula la proposta d’acord i recorda que hi ha 
una esmena en aquest punt. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyora Bennasar. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que primer de tot vull fer una 
correcció del llistat que es va passar a la Comissió Informativa. Com vos vaig 
informar, hem retirat per error una factura de Calise Menorquina de 214,01 
euros. El reconeixement abans era de 15.333,39 euros i ara és de 15.119,38 
euros. Bé, són un total de 15 factures, i la majoria són factures del mes de 
novembre i desembre de 2016 que han arribat recentment a l’Ajuntament dins 
enguany. 
 
El senyor batle demana si hi ha intervencions. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, per unanimitat, acorden: Primer.- Aprovar la relació de 
factures corresponents a e4xercicis anteriors de l’Ajuntament d’Alcúdia, 
presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de 15.119’38€ i que s’adjunten 
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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.  
 
5. Examen i aprovació proposta d’acord sobre l’aprovació definitiva de 

l’estudi de detall de dotació d’escala d’incendis i ascensor adossat en 
el bloc 2-3 de l’hotel de 3 estrelles Alcúdia Garden. 
 

Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 14 de març de 
2017, la qual diu: 
 
“Atès que a data de 18 de desembre de 2015 va entrar per registre d’entrada 
sol·licitud de Grup Garden  aprovació de l’estudi de detall per la dotació d’escala 
d’incendis i ascensor adossat en el bloc 2-3 de l’hotel de 3 estrelles Alcudia 
Garden ubicat l’avinguda de la platja, 1 del port d’Alcúdia, redactat per 
l’arquitecte Jose Marí a Montero Alonso. 
 
Atès que el decret del regidor delegat d’urbanisme, amb número de registre de 
decret 1339 de 7 de setembre de 2016 va resoldre l’aprovació inicial de l’estudi 
de detall mencionat, basant-se amb l’informe tècnic municipal i l’informe dels 
serveis jurídics. 
 
Atès que s’ha sotmès a tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes 
mitjançant la publicació al BOIB núm. 199 de 20.09.2016, en el diari de Mallorca 
de 23.09.2016 i a la seu electrònica de l’Ajuntament, havent-se practicat les 
corresponents notificacions als propietaris dels terrenys inclosos dins l’àmbit de 
l’estudi de detall. 
 
Atès que no consta que s’hagin presentat al·legacions durant l’esmentat tràmit.  
 
Atès que l’informe tècnic municipal de 6 de febrer de 2017 informa 
favorablement l’aprovació definitiva, el qual es transcriu a continuació:  
 

“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL 
 
ASSUMPTE:  APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL PER A 

L’EXECUCIÓ D’UNA ESCALA D’INCENDIS EN L’HOTEL 
ALCUDIA GARDEN (NR 10319, de 18.12.15, i 269, de 14.01.16) 

 
 El 12 de febrer de 2016 es va informar favorablement l’estudi de detall 

per a l’execució d’una escala d’incendis a l’Hotel Alcudia Garden a 
l’efecte de procedir a la seva aprovació inicial i obertura d’un període 
d’exposició pública, així com de notificacions als propietaris afectats. 

 
 Aquesta aprovació va tenir lloc el 7 de setembre de 2016 (BOIB n. 119, 

de 20.09.16). Havent transcorregut el període d’1 mes d’informació 
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pública sense que s’hagin produït cap al·legació segons consta en el 
certificat expedit pel Secretari el 16 de gener de 2017, procedeix, d’acord 
amb l’establert en l’article 160 del RLOUSM, acordar la seva aprovació 
definitiva. 

 
 En qualsevol cas, amb independència de l’informe jurídic corresponent, 

s’informa favorablement l’aprovació definitiva del referit estudi de detall. 
Acord que, una vegada produït, haurà de notificar-se a l’interessat. 
 

Alcúdia, 6 de febrer de 2017.-Antoni Ramis Ramos.-ARQUITECTE MUNICIPAL.” 
 
Atès que l’informe jurídic de 22 de febrer de 2017 informa favorablement 
l’aprovació definitiva, el qual es transcriu a continuació:  
 
“ASSUMPTE: Informe jurídic per a l’aprovació definitiva de l’estudi de detall 
per a la dotació d’una escala de incendis a l’hotel Alcudia Garden a Avinguda 
de la Platja, 1 del port d’Alcúdia, promogut per CESGARDEN,SL  
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 6 de febrer de 2017 
favorable a l’aprovació definitiva l’estudi de detall. 
 
Atès el contingut del que disposa l’article 53.1.c) de la llei 2/2014 
d’Ordenació i ús del Sòl de les Illes Balears correspon a l’Ajuntament 
l’aprovació inicial, la tramitació i aprovació definitiva dels Estudis de detall. 
  
Atès que per Resolució del Regidor Delegat d’Urbanisme de data 7 de 
setembre de 2016 es va aprovar inicialment l’estudi de detall, de conformitat 
amb el que determina l’article 160 del Reglament de la LOUS a Mallorca, en 
relació a l’article 21.l.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de las 
Bases del Règim Local -LRBRL- . 
 
Atès que mitjançant la seva publicació a la seu electrònica municipal, al 
BOIB núm. 119 de data 20 de setembre de 2016 i a uns dels diaris de major 
difusió es va sotmetre l’estudi de detall a informació pública en els terminis i 
condicions establertes a l’article 54 de la LOUS. 
 
Atès que consta a l’expedient el resultat de les notificacions practicades als 
propietaris inclosos dins l’àmbit de l’estudi de detall. 
 
Atès que s’ha incorporat a l’expedient certificació del Secretari de 
l’Ajuntament acreditatiu de la no presentació  d’al·legacions durant el termini 
d’informació pública. 
 
Atès que l’aprovació definitiva de l’estudi de detall posa fi a la tramitació 
municipal de l’instrument d’ordenació, d’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, la competència per l’aprovació 
definitiva correspon al Ple de la Corporació municipal.  
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S’informa favorablement l’aprovació definitiva de l’estudi de detall. Un cop 
aprovat definitivament l’estudi de detall no serà executiu fins que no es 
publiqui l’acord d’aprovació i si escau les normes urbanístiques en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears (article 64 de la LOUS). 
L’acord d’aprovació definitiva de l’estudi de detall haurà de transmetre un 
exemplar diligenciat a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears i al Consell 
Insular de Mallorca 
 
Aquest és el meu informe que sotmet a la consideració de qualsevol altre 
millor fonamentat en Dret i al superior Criteri del Ple de la Corporació 
 
Alcúdia a 22 de febrer de 2017.-Serveis Jurídics.-Sgt.E.Ochogavía.” 
 
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 al Ple de l’Ajuntament el següent    
 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de detall de dotació d’escala d’incendis i 
ascensor adossat en el bolc 2-3 de l’hotel de 3 estrelles Alcudia Garden ubicat 
l’avinguda de la platja, 1 del port d’Alcúdia, redactat per l’arquitecte Jose María 
Montero Alonso.  
 
Segon.- L’Estudi de detall no serà executiu fins que no es publiqui l’acord 
d’aprovació, i si escau les normes urbanístiques en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears (article 64 de la LOUS).    
 
Tercer.-. Transmetre un exemplar diligenciat a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes 
Balears i al Consell Insular de Mallorca (article 53 de la LOUS).  
 
INTERPOSICIÓ DE RECURSOS:  
 
Aquest acord posa fi a la via administrativa, pel que, així com estableix l’article 123 de 
la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions públiques, pot ser recorregut potestativament en reposició davant el 
mateix òrgan que l’hagi dictat o ser impugnat directament davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins 
que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de 
reposició interposat. 
 
D’acord amb l’article 124 de la llei 39/2015, el termini per interposar el recurs de 
reposició és d’un mes, des de la publicació al BOIB. Un cop transcorregut 
aquest termini es pot interposar un recurs contenciós administratiu.” 
 
INTERVENCIONS: 
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El senyor secretari, Joan Seguí, intitula la proposta d’acord. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula al senyor Joaquín Cantalapiedra. 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra manifesta que es du a aprovació definitiva 
l’estudi del detall d’una dotació d’escala d’incendis i ascensor adossat del bloc 
2-3 de l’Hotel de tres estrelles Alcúdia Garden. Això va tenir inici el 18 de 
desembre de 2015 amb una sol·licitud del grup Garden per aquesta aprovació 
de l’estudi de detall. Es va dur a aprovació inicial, s’han complert tots els tràmits 
pertinents tant d’exposició pública, com d’informes tècnics i jurídics pertinents, i 
finalment es du a aprovació definitiva, donat que no hi ha hagut cap al·legació ni 
cap informe en contra.  
 
El senyor batle demana si es volen fer intervencions. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la Comissió Informativa, 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. 
 
6. Examen i aprovació proposta d’acord de revocació del títol honorífic 

de fill adoptiu de la ciutat d’Alcúdia atorgat al Sr. Arconovaldo 
Bonaccorsi. 

Es presenta proposta de batlia de data 23 de març de 2017, la qual diu: 
“Mitjançant proposta d’acord presentada per la regidora delegada de Patrimoni de 
data 27 de febrer de 2017, es va sol·licitar a aquest Ple la incoació d’un expedient 
per a la revocació del títol honorífic de fill adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia atorgat al 
Sr. Aconovaldo Bonaccorsi.  
 
En data 4 de febrer de 2017, el lletrat Municipal Sr. Miguel Alejandro Dot Ramis va 
emetre l’informe 8-17/Honors i distincions. 
 
En sessió ordinària celebrada en data 6 de març de 2017, i de conformitat amb els 
articles 6, 11 i següents del Reglament d’Honors i distincions de l’Excel·lentíssim 
Ajuntament d’Alcúdia, el Ple va acordar incoar l’expedient i nomenar la ponent i la 
fiscal del mateix. 
 
La regidora ponent, Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal, ha recopilat tots els demèrits del 
Sr. Bonaccorsi i objeccions que pertoquin, sense que la regidora fiscal Sra. 
Catalina Àngels Juan Pericàs, hagi formulat oposicions ni objeccions.  
 
D’altra banda, l’acord d’incoació ha estat publicat al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears núm. 30, de 11 de març de 2017, així com al tauler d’edictes de la 
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Corporació, sense que durant el termini concedit s’hagin presentat al·legacions a 
la revocació del títol.  
 
Per tot això, en atenció a les atribucions que l’article 19 del Reglament confereix a 
aquest Ple, i de conformitat amb el que disposa el seu article 21, es proposa a 
aquest l’adopció dels següents  
 
     ACORDS 
 
PRIMER.- Revocar el títol honorífic de Fill Adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia atorgat al 
Sr. Arconovaldo Bonaccorsi, en sessió de la comissió gestora Municipal de data 
20 de novembre de 1936. 
 
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el 
tauler d’edictes de la Corporació.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor secretari, Joan Seguí, intitula la proposta d’acord. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyora Bàrbara Rebassa. 
 
El senyor secretari exposa que hi ha la proposta d’acord, que tots teniu. 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que el plenari de l’Ajuntament 
d’Alcúdia de dia 6 de març de 2017 va aprovar per 13 vots a favor i 4 
abstencions incoar expedient per a la revocació del títol honorífic de Fill Adoptiu 
de la Ciutat d’Alcúdia atorgat al senyor Arconovaldo Bonaccorsi, el Comte 
Rossi. Anomenada ponent de l’expedient he recopilat els demèrits del senyor 
Arconovaldo. Una vegada estudiats els informes queda clar el següent: El 20 
de novembre de 1936 es va anomenar Fill Adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia a un 
personatge sinistre, feixista italià que el dictador Mussolini va enviar a les Illes 
Balears l’estiu de 1936. Desenvolupà un paper prominent en l’organització de 
la Falange Española a Mallorca, i en l’organització de la repressió franquista a 
les Illes Balears. Molts mallorquins, segons algunes fonts fins a tres mil, foren 
atroçment assassinats amb la connivència dels responsables civils i 
eclesiàstics locals. En aquells dies convulsos va ser aclamat per quasi tots els 
municipis de Mallorca. El denominaven Comte Rossi, i no era ni comte ni es 
deia Rossi. Per Mallorca se’l coneix també per una frase que tan sols reproduir-
la reprodueix calfred: “Tutti il rossi fussilati!” El reconeixement de la Ciutat 
d’Alcúdia al Comte Rossi posa de manifest uns fets que mai havien d’haver 
passat, la guerra civil i la posterior dictadura. Primer, una comissió gestora li 
atorga el títol, i això ja indica una situació extraordinària. Dos, un personatge 
tan sinistre no pot associar-se a altres que ostenten la menció. Tres, la Llei de 
Memòria Històrica 52/2007 de 26 de desembre aprovada pel Parlament 
Espanyol assenyala que les administracions públiques en exercici de les seves 
competències, prendran les mesures adients per a la retirada d’escuts, 

http://www.alcudia.net/


Ajuntament d’Alcúdia 
Sanitat i Benestar Social 
Carrer dels Albellons, 2 –07400 Alcúdia- Mallorca 
sanitat@alcudia.net   /  ssocials@alcudia.net 
 http://www.alcudia.net 
tel: 971 89 71 11         Fax: 971 54 84 01 
 
 

 

insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació 
personal o col·lectiva de la revolta militar de la guerra civil i de la repressió de 
la dictadura al seu article 15.1.. Quasi deu anys després de l’aprovació de 
l’esmentada llei encara queden vestigis de la guerra i de la dictadura arreu dels 
municipis. Les lleis s’han de complir, sinó és delicte. Retirar el nomenament al 
Comte Rossi a part de donar compliment a l’esmentada llei, és una passa més 
per a la reparació de les víctimes del franquisme i ens aporta dignitat com a 
municipi. Per totes les consideracions anteriors vos propòs la retirada del títol 
de Fill Adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia al senyor Arconovaldo Bonaccorsi, Comte 
Rossi. I ens agradaria que donéssiu el vostre suport i ho aprovéssim tots per 
unanimitat. Gràcies. 
 
El senyor batle demana si hi ha intervencions. 
 
La senyora Coloma Terrasa demana la paraula per fer un comentari. Hi ha 
hagut comentaris, dia 27 de febrer aquí a l’Ajuntament d’Alcúdia el Partit 
Popular va abstenir-se. I es va abstenir en el sentit que en aquells moments es 
proposava la incoació d’expedient, la revocació, i també els nomenaments de 
fiscal i ponent. Com que el Partit Popular no ha tingut participació ni com a 
ponent ni com a fiscal per aquest motiu ens vàrem abstenir. Primer d’entrada 
ho vull aclarir, perquè hi ha hagut comentaris un poc, diguéssim, demagògics 
sobre la postura que va prendre el Partit Popular. En aquest cas el nostre vot 
avui serà que sí, d’acord amb la Llei de Memòria Històrica. Però m’agradaria 
que quedàs ben clara quina és la nostra postura, i que no es facin comentaris 
que a vegades poden conduir a males interpretacions.  
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que jo crec que està ben aclarit, i per tant 
tot clar. Evidentment es respecten totes les opinions i lògicament, fins i tot 
pareix raonable que si dins el punt també hi havia el nomenament de fiscal i 
instructor i per tant no era el moment de votar sí o no. Jo crec que és 
respectable i per tant don per acceptades les explicacions que fa la senyora 
Terrasa. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que moltes gràcies. 
 
El senyor batle demana si hi ha més intervencions. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió informativa per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta abans descrita, amb els acords que hi 
són proposats. 
 
7. Examen i aprovació proposta de batlia, de recolzament al manifest per 

la reforma del sistema de finançament. 
 
Es presenta proposta de batlia de data 24 de març de 2017, la qual diu: 
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“Havent estat sol·licitat, per part del Cercles d’Economia de Mallorca, a la Federació 
d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) la remissió a tots els ajuntaments de les 
Illes del text del manifest “Per a la reforma del sistema de finançament”, per si escau, els 
respectius consistoris adoptin el corresponent acord de recolzament a l’esmentat 
manifest, que es transcriu a continuació: 
 
MANIFEST “PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT” 
 
“L’Estat de les Autonomies ha millorat la qualitat de vida i l’equitat en l’accés als 
serveis públics dels ciutadans però el seu finançament segueix presentant problemes 
seriosos. Des de la seva creació, el tracte que s’ha donat a les illes Balears en matèria de 
finançament ha estat clarament deficient. 
 
El 22 de juliol del 2.005 la Plataforma Cívica “Demanem als partits polític un gran acord 
de finançament per a les Balears”, integrada per trenta-una entitats, va presentar a tots els 
partits polítics amb presencia parlamentària el document: “Proposta de reforma del 
model de finançament”. 
 
Amb el model de finançament previ a la reforma del 2.009, érem sens dubte l’autonomia 
pitjor tractada pel que fa als recursos assignats per l’Estat per finançar les transferències 
rebudes, el gruix de les quals es correspon amb la despesa social de l’estat del benestar. 
Sanitat, educació i serveis socials. 
 
A partir de l’any 2009, amb la reforma de la Llei de Finançament de les Comunitats 
Autònomes, es millora parcialment aquesta situació crònica d’infrafinançament, que 
segueix sent insuficient, doncs cal no oblidar que la totalitat dels recursos financers 
disponibles per les Illes Balears està condicionada per: 
 
-El Model de Finançament en si mateix 
- Les inversions del l’Estat 
- El Règim Especial de les Illes Balears 
- El deute de la Comunitat 
 
1.- El Model de Finançament. 
 
La reforma del 2.009 aportà millores considerables. Va permetre a les Illes Balears sortir 
de la cua del finançament, passant d’un saldo fiscal negatiu del 7,43% del PIB a un 
5,08% del PIB. És una passa important però no suficient. 
 
Les Illes Balears són una de les majors aportants a la solidaritat interterritorial, principi 
que no es qüestiona. No sembla just que Comunitats amb una capacitat de 
recaptació inferior a la nostra acabin rebent recursos en algun cas fins a un 30% 
per sobre de la mitjana. 
 
En altres termes, som els segons que més aportem per càpita al sistema i passem a la 
desena posició com a perceptors de recursos per càpita. 
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Sembla raonable que el nou model cerqui un finançament homogeni de l’estat del 
benestar, sense discriminacions, perquè tots els espanyols independentment d’on visquin 
rebem els mateixos recursos. Entenem que hauria d’elaborar-se una “cistella comuna de 
serveis bàsics per a tots els espanyols” valorada objectivament, de manera que cada 
Comunitat tingui els mateixos recursos per càpita per prestar els mateixos serveis. 
 
Segons les últimes dades disponibles la mitjana espanyola de la despesa pública per 
habitant en sanitat és de 1.357 euros, i la mitjana de Balears és 1.275. Si parlem 
d’educació, la mitjana espanyola és de 915 euros i la de Balears de 831 euros. 
 
El sistema actual és de guanyadors i perdedors. Aquesta és una de les deficiències del 
sistema: els que mostren una major capacitat fiscal, els majors aportants al sistema, no 
haurien de rebre menys recursos que els beneficiaris del mateix. Això significa, en el 
cas de les Balears,  que Comunitats amb les quals som solidaris disposen de més 
recursos per càpita que nosaltres. 
 
La distribució de recursos del sistema actual resulta arbitrària, entesa com aliena a 
la raó i a la justícia, de manera que la societat balear demanda que es compleixi el 
principi bàsic d’ordinalitat de manera que els mecanismes d’anivellació no alterin la 
posició de les Balears en l’ordenació de recursos per càpita rebuts del sistema de 
finançament, que no hagués de tenir un altre filtre que el relatiu a un sistema fiscal 
efectivament progressiu, que garanteixi una distribució justa dels recursos que no 
reverteixi la posició ordinal dels seus ciutadans en termes de recursos finals disponibles. 
 
Una postura lògica aniria en l’adreça d’un fons únic per pagar l’estat del benestar, per 
pagar els serveis mínims comuns a tots els espanyols, que podria ser bàsicament l’actual 
Fons de Garantia. 
 
Més enllà d’aquests serveis mínims comuns, cada Comunitat Autònoma hauria de 
debatre quins serveis addicionals volen els seus ciutadans i els seus dirigents assumir el 
cost polític del seu finançament. En el nou model les Comunitats Autònomes han 
d’assumir els principis de transparència, autonomia financera i responsabilitat fiscal. Els 
ciutadans demanem un nou model de finançament basat en: la solidaritat, l’equitat entesa 
com l’accés als serveis públics independentment de les capacitats fiscals, l’absència de 
privilegis, l’anivellació parcial doncs d’una altra manera desapareixen els incentius a 
recaptar, el respecte al principi d’ordinalitat, una redistribució de recursos vinculada al 
bon ús que es faci dels mateixos, la simplicitat, l’eficàcia i la transparència. 
 
2.- Inversions de l’Estat. 
En l’última dècada, en la recepció d’Inversions per càpita de l’Estat, hem estat cadascun 
dels anys els últims, excepte un any que va manar els penúltims. S’entén que alguns anys 
es doni prioritat a altres comunitats, però no s’entén que sempre estiguem en la cua, i 
sovint per sota del 50% de la Inversión mitjana per càpita, quan les Balears són una de 
les Comunitats que disposa de menys capital públic per habitant a causa del dèficit 
històric d’inversions publiques. 
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Els ciutadans demanem que les inversions de l’Estat en les Comunitats Autònomes 
segueixin un procediment transparent, que permeti la comparació, que hi hagi un 
debat polític on es tinguin en compte elements de decisió tals com: els 
condicionaments geogràfics, la insularitat, la desigualtat en la riquesa, el capital 
públic i la Inversión mitjana per càpita en cadascuna de les Comunitats. 
 
3.- El Règim Especial de les Illes Balears. 
 
És un instrument, independent del sistema de finançament, que hauria d’aportar a les 
Balears recursos per corregir els costos de la insularitat i la pluriinsularitat. Les Illes  
Balears presenten uns fets diferencials i excepcionals que han de tenir-se en compte no 
solament en les despeses corrents sinó també en la Inversión pública. Els Fons 
Comunitaris tampoc ajuden en aquest sentit perquè som una de les Comunitats amb més 
restriccions al seu accés. 
 
La pròpia Constitució estableix que s’atendrà al fet de la insularitat per garantir el 
principi de solidaritat entre territoris. 
 
La insularitat i la pluriinsularitat fan que el cost de la vida i per tant el del manteniment 
de l’estat del benestar sigui superior al de la Península. D’altra banda referent a la 
Inversión pública, destaquem com a elements diferencials que les nostres comunicacions 
amb l’exterior no depenen de vies ferroviàries o de carreteres intercomunitàries sinó dels 
ports i aeroports, la nostra industria turística necessita unes infraestructures especifiques 
per rebre a més de tretze milions de visitants a l’any, la estacionalitat de la majoria dels 
nostres turistes, un litoral enorme a protegir, etcètera. 
 
Els ciutadans demanem que es desenvolupi aquest Règim Especial, que no és cap 
privilegi sinó un mecanisme habitual en la Unió Europea, de manera que es compensi el 
cost d’insularitat. 
 
4.-El deute de la Comunitat. 
 
El deute de les balears ascendeix a uns nou mil milions d’euros. L’infrafinançament 
crònic de les competències transferides, la falta d’equitat vertical del sistema i la falta de 
finançament d’inversions per l’Estat ha obligat a les Balears a endeutar-se. 
 
En el millor dels casos s’han substituït transferències o participacions en tributs de 
l’Estat per deute amb l’Estat, quan les Balears han aportat i aporten molt més del que 
reben. 
 
Tot aquest endeutament públic i privat provoca que una part important del pressupost de 
la Comunitat es destini al pagament d’interessos i a la devolució del principal del deute, 
disminuint els recursos disponibles per al finançament dels serveis bàsics. 
 
Els ciutadans de les Balears sol·licitem que la part del deute de la Comunitat provocada 
per l’infrafinançament de l’estat del benestar i de la inversió pública sigui assumida per 
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l’Estat a canvi de compromisos d’efectius per part de la Comunitat Autònoma en el 
control del dèficit públic. 
 
Petició urgent 
 
El sistema de finançament actual és un element d’inestabilitat política i de frustració per 
als ciutadans. Tots som conscients que el pas del temps no soluciona aquest problema 
sinó que ho agreuja. 
 
Els membres de la Plataforma demanem als partits polítics una reforma urgent del 
sistema de finançament que corregeixi tants d’anys de finançament injust.” 
 
Es per tot això, que l’Ajuntament d’Alcúdia acorda l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- L’Ajuntament d’Alcúdia dona suport al manifest  “Per a la reforma del sistema 
de finançament” impulsat pel Cercle d’Economia de Mallorca. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Alcúdia col·laborarà en les iniciatives impulsades per part del 
Cercle d’Economia tendents a aconseguir un sistema de finançament autonòmic més 
favorable per a les Illes Balears. 
 
Tercer.- L’Ajuntament d’Alcúdia donarà compte dels presents acords a la Federació 
d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor secretari infrascrit, Joan Seguí, intitula la proposta d’acord. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, atorga la paraula a la senyora Bennasar. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que es tracta d’un manifest que ens 
ha arribat a través de la FELIP amb la qual l’Ajuntament d’Alcúdia vol recolzar 
amb els següents acords: Primer, l’Ajuntament d’Alcúdia dona suport al manifest  
per a la reforma del sistema de finançament impulsat pel Cercle d’Economia de 
Mallorca. Segon, l’Ajuntament d’Alcúdia col·laborarà en les iniciatives 
impulsades per part del Cercle d’Economia tendents a aconseguir un sistema de 
finançament autonòmic més favorable per a les Illes Balears. Tercer, 
l’Ajuntament d’Alcúdia donarà compte dels presents acords a la Federació 
d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions. 
 
 
VOTACIÓ: 
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió informativa per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta abans descrita, amb els acords que hi 
són proposats. 
 
8. Examen i aprovació Moció que presenta el Pi-Proposta per les Illes 

Balears per al manteniment de la parcel·la mínima de 14.000 m2 de sòl 
Rústic. 
 

El portaveu del grup Municipal de El Pi-Proposta per les Illes presenta Moció de 
data 20 de març de 2017, la qual diu: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS PER AL 
MANTENIMENT DE LA PARCEL·LA MINIMA DE 14.000 M2 DE SÒL RÚSTIC 
 

ANTECEDENTS 

El ple del Consell de Mallorca aprovà el 12 de gener por unanimitat una moció d’El Pi 
per la que es comprometia a no augmentar la superfície mínima per a la construcció de 
noves edificacions destinades a habitatge o el canvi d’ús de les ja existents a la propera 
modificació del Pla Territorial de Mallorca. 

Posteriorment, la comissió de Medi Ambient del Parlament de les Illes Balears va 
aprovar el mes de març una iniciativa del grup parlamentari El Pi en el mateix sentit, per 
no impulsar cap iniciativa legal que suposi un canvi en la superfície mínima general 
exigible per autoritzar un habitatge en sòl rústic. 

Actualment per a l'autorització d’un d'habitatge unifamiliar aïllat a sòl rústic comú és 
necessari comptar amb una superfície superior o igual a 14.000 metres quadrats. 
Aquesta regulació té un caràcter de mínims i, per això, a la diversa normativa, 
instruments d’ordenació territorial i plans urbanístics han definit categories de sòl rústic 
on aquest ús no és autoritzable (ANEI), o categories on la superfície mínima exigible és 
més gran. 

Això, juntament amb una restricció de la possibilitat de l’ús d’habitatge en parcel·les 
segregades a partir de les dates assenyalades al respectiu Pla Territorial, ha creat una 
regulació que s’ha anat consolidant al llarg dels temps i que ha estat assumida 
satisfactòriament per una immensa majoria dels operadors jurídics. 

Considerant positiu acabar amb les incerteses que pugui haver en relació a futurs 
canvis normatius i havent manifestat el Govern no te? cap intenció de canviar aquesta 
superfície mínima, El Pi veu amb preocupació l’anunci d’un possible incompliment que 
recullen distints mitjans de comunicació. 

Les declaracions de la consellera insular de Territori, Mercedes Garrido, tornen a obrir 
la possibilitat d’incrementar la superfície mínima de construcció en sòl rústic a més dels 
14.000 metres quadrats actuals, fet que segons El Pi està provocant un allau de noves 
sol·licituds de llicències davant de possibles canvis a la normativa, demostrant així que 
els mallorquins no se fien dels actuals responsables de la institució. Essent necessari 
donar estabilitat i seguretat jurídica. 
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Per això, demanam al Ple de la Corporació l’adopció del següent: 

ACORD: 

El plenari de l’Ajuntament insta al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes 
Balears i al Consell Insular a mantenir la superfície mínima de parcel·la a sòl rústic 
comú establerta en 14.000 metres quadrats.” 

 

INTERVENCIONS: 

 
El senyor infrascrit, Joan Seguí, intitula la moció. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, atorga la paraula al senyor Cantalapiedra. 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que presentam avui una moció que 
creiem que és de sentit comú i sobretot per intentar tranquil·litzar a la població. 
El ple del Consell de Mallorca dia 12 de gener passat va aprovar per unanimitat 
una moció del PI per la qual es comprometia a no augmentar la superfície 
mínima per a la construcció de noves edificacions destinades a habitatges o el 
canvi d’ús de les ja existents a la propera modificació del Pla Territorial de 
Mallorca. Igualment i de forma posterior la Comissió de Medi Ambient del 
Parlament de les Illes Balears va aprovar el mes de març una iniciativa, d’un 
parlamentari del PI també, en el mateix sentit, per no impulsar cap iniciativa 
legal que suposi un canvi a la superfície mínima legal exigible per autoritzar un 
habitatge en sòl rústic. Com tothom sap, actualment, per poder construir en sòl 
rústic s’ha de tenir una parcel·la mínima igual o superior a 14 mil metres 
quadrats. Això va ser un acord al qual es va arribar, un consens que s’ha dut 
durant molts d’anys i que sembla ser que ara, en declaracions fetes per la 
Consellera Insular de Territori, Mercedes Garrido, pues dona una mica 
d’incertesa a aquesta norma. Per evitar això i que els actuals propietaris de 
finques amb aquestes mesures que estan començant a demanar llicències 
d’obra, el que volíem deixar clar és la nostra postura, i deixar clar que el plenari 
de l’Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de 
Mallorca a mantenir la superfície mínima de parcel·la a sòl rústic comú 
establerta en 14 mil metres quadrats. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que donarem suport a aquesta proposta, 
i a més creiem que donarà una certa tranquil·litat, si s’aprova, i una certa 
seguretat jurídica, que sobretot és fonamental. 
 
El senyor Pere Malondra exposa que el Partit Socialista també votarà a favor, 
tot i que, lògicament hem tingut oportunitat de xerrar amb la consellera, i li vam 
comentar a veure que hi havia de cert en aquest article del diari i ni ella ha fet 
cap declaració en aquest sentit. D’alguna manera això eren rumors que es 
difonien a través dels diaris. Pensam que no seria necessari amb un rumor 
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presentar una moció. De tota manera, tot i això, per demostrar que nosaltres 
estam d’acord amb que la parcel·la mínima siguin de 14 mil metres quadrats 
votarem a favor. La consellera ha dit que no hi ha intenció, ni s’ha plantejat i que 
quedaria en aquests 14 mil, però tot i això, votarem a favor. 
 
El senyor batle demana si hi ha més intervencions. 
 

VOTACIÓ: 

 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per 
majoria (6 El Pi-Proposta per les Illes + 4 PSOE + 4 PP + 1 Gent per Alcúdia + 1 
Junts per Alcudia) i una abstenció (1 Guanyem Alcúdia), acorden aprovar la 
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 

9. Examen i aprovació Moció que presenta el grup Municipal Gent per 
Alcúdia sobre exercici llibertat d’expressió, modificació codi penal i 
derogació de la llei orgànica 4/2015, de seguretat ciutadana. 

 

El portaveu del grup Municipal Gent per Alcúdia presenta una Moció de data 24 de 
març de 2017, la qual diu: 

 
“En els darrers mesos s'han anat alcant veus que manifesten la seva preocupació pel 
retrocés  en  la protecció  de la  llibertat d'expressió a Espanya. El  17 gener 2017 
Amnistia Internacional va presentar l'informe "DE: Las orwellianas leyes 
antiterroristas privan de derechos bajo el pretexto de defenderlos", on indicava sobre 
Espanya que les reformes de 2015 per ampliar la llei sobre l'enaltiment del terrorisme" 
han ofegat ja  opinions i comentaris legítims i va posar com a exemple el cas deIs 
titellaires a Madrid (detinguts per un espectacle satíric de titelles que feia referencia a 
ETA  i Al  Qaida), que ha  qualificat com una  "limitació absolutament 
desproporcionada  de  la  llibertat  d'expressió". El  Relator  especial  de les Nacions 
Unides per a la llibertat d'expressió ha alertat que amb aquesta reforma del codi penal 
es podria  penalitzar  comportaments que  fins aleshores no  constituíen  delictes de 
terrorisme" . 
 
Aquesta aplicació del Codi penal, juntarnent amb una interpretació ampla a causa de 
l'ambigüitat  de la reforma, ja  esta causant alarma. El gener de 2017  el Tribunal 
Suprem va condemnar a un any de presó el cantant del grup "Def con Dos" arrel 
d'unes piulades que el Tribunal considera constitutives del delicte d'enaltiment del 
terrorisme. El febrer de 2017 la Fiscalia ha demanat 2 anys i mig de presó, una pena 
d'inhabilitació absoluta per vuit anys i mig i una mesura de llibertat vigilada per tres 
anys, per a una tuitare per haver fet acudits sobre la mort de Luis Carrero Blanco, 
successor de Francisco Franco a la presidencia del Govem en els últims temps de la 
Dictadura franquista ha causat perplexitat. 
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Sembla ser la primera vegada que es pretén condemnar penalment a algú únicament i 
exclusivament per fer humor satíric sobre la mort d'un govemant de la dictadura i la 
reacció ha estat contundent: a 23 de febrer de 2017, 261 professors i professores de 
dret penal de les universitats espanyoles han signat un manifest on mostren la 
sevapreocupació   perqué  "a Espanya   s'hagi  passat  a  detenir,  jutjar  com  a 
terroristes   i a empresonar   (si més no provisionalment)   a artistes  de carrer,  
músics,  regidors  o altres ciutadans  pels  seus teatrets,  les seves cancons  o els seu 
s acudits.  Es tracta  de persones sense   cap  connexió   amb   organitzacions    
terroristes,    els  missatges   deIs  quals   mai podrien  ser interpretats  com a 
provocacions   a la comissió  de delictes  sinó, a tot estirar, com acudits  d'humor  
negre  o bromes  o cancons  de mal gust. És simptomátic  d'aquesta situació   que  un  
percentatge   preocupantment    elevat   del  terrorisme   que  investiga   a hores   d'ara  
l'Audiéncia Nacional   són  "piulades"   i  acudits.   En  aquest  manifest,   es 
qualifica   aquesta  petició  de fiscalia,  en un  context  de major  repressió  de la 
llibertat d'expressió,  de desproporcionada   i no conforme  amb els drets humans." 
 
El col-Iectiu de professors  de dret penal afirma  en el seu manifest,  en referencia  
al tuit sobre  Carrero  Blanco:   "ens  sentim  alarmats  per  aquesta  perillosíssima   
deriva  en la interpretació    de   les   lleis,   i   la  jutgem    també   profundament    
errada.   No   només técnicament  equivocada,    sinó   directament    incompatible    
amb   els   límits    que   la Constitució   imposa  al poder  punitiu   de  l'Estat.  (...)  
Parlem  aquí  en  tot  moment   de sátires polítiques   (de millor  o pitjor  gust, pero  
aixó és una cosa irrellevant  per  al dret penal)  sobre  la mort  d'un  personatge   
historie  de la dictadura  franquista.   Sátires que sota cap perspectiva   raonable  
contenen  una amenaca  terrorista  per a la societat;  que no constitueixen   
provocacions   a  la  violencia   ni al  terrorisme;   que  no  es  dirigeixen   al descrédit   
ni  al  menyspreu   a  les  víctimes   del  terrorisme   pel  fet  de  ser-ho;   que  no 
contenen    apologies    de   la   subversió    violenta   d'un   régim   democrátic;    i  
que   no comporten  fustigació  de cap tipus." 
 
 
Per  altra  banda,  la detenció  de  cinc persones   per  la crema  de fotos  dels  reis  
en els darrers mesos  a Catalunya,  que van ser portats  a l'Audiéncia  Nacional  per 
declarar,  i la recent   condemna   a  3  anys  i  mig  al jove   músic   mallorquí   
Josep   Miquel   Arenas "Valtonyc"   per  enaltiment   del  terrorisme   i  injúries   a  
la  Corona,   tomen   posar   en qüestió   la  tutela   sobredimensionada    que  dispensa   
l' ordenament   juridicopenal    a  la Corona,   que  protegeix   no  tan  sols  qui  n'és   
titular   sinó  que  s'estén   a  un  cercle amplíssim   de membres   de  la família  reial,  
ascendents   i descendents,   bona  part  dels quals  ni tan  sols  exerceixen   funcions  
constitucionals.    Així,  l'article  490.3  del  Codi penal  preveu  que  "El  que  
calumniare  o injuriare  al Rey  o Reina  a cualquiera   de sus ascendientes   o 
descendientes,   a la Reina consorte  o al consorte  de la Reina,  al Regente o a algún  
miembro  de la Regencia,  o al Príncipe  o Princesa  de Asturias,  en el ejercicio de  
sus  funciones   o  con  motivo   u  ocasión  de  éstas,  será  castigado   con  la  pena  
de prisión  de seis  meses  a dos  años  si la calumnia  o injuria  fueran  graves,  y 
con  la de multa  de seis a doce meses  si no 10 son." L'article  491 estableix  una 
multa  de quatre  a 20 mesas  per insults  a la Corona  en casos  no previstos  en el 
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precepte  anterior  i també contempla   sanció  de fins a dos  anys per utilitzar  la 
imatge  del rei per desprestigiar   la institució. 
 
És  dificil  mantenir  actualment  que  la monarquia  parlamentaria,   com a 
institució,  o la figura  del rei, com a persona  que l'encarna,  puguin  restar  
immunes  a la crítica política en  un  estat  de  dret  que  propugna   el  'pluralisme   
polític'   i que  reconeix   la  llibertat ideológica   com  a dret  fonamental.   La 
manifestació   escrita,  oral,  cantada  o "piulada" d'una   opinió  crítica  o dissident   
per  motius  ideológics pot  expressar-se   amb  actes  i missatges  que haurien  
d'estar  emparats  pellegítim    exercici  de la llibertat  d'expressió,consagrat en l'art. 
20.l.a)  de la Constitució. Així ho va entendre el Tribunal Europeu de Drets Humans 
quan va condemnar l'Estat espanyol en el denominat "cas Otegi", en que es castigava 
aquest dirigent polític base amb una pena d'un  any de presó per haver-se  referit  a  
l'anterior  cap  de l'Estat  com  a  "Jefe  de  los torturadores":  en sentencia de 15 de 
marc de 2011 afirmava aquest Tribunal que "és precisament quan es presenten idees 
que ofenen, xoquen o pertorben l' ordre establert quan la llibertat d'expressió és més 
preciosa". 
 
L'Estat espanyol hauria de superar aquestes censures que tipifiquen com a delictes  la 
crema de banderes (artiele 543 CP) o la injúria a la Corona des d'un concepte de 
sacralització de la imatge del rei i de la seva família. Aquestes actuacions, més enllá 
de les consideracions étiques, morals, polítiques o fins i tot artístiques que pugui tenir 
cadascú, no  haurien de figurar  en el  Codi penal espanyol perqué haurien de  ser 
considerades com a una mostra de la llibertat d'expressió contemplada com a dret 
fonamental a la Constitució espanyola. 
 

Per tot  aixó,  el grup municipal Gent per Alcúdia proposa al PIe l'adopció  deIs 
següents ACORDS: 
 
1. L'Ajuntament  d’Alcúdia manifesta la seva preocupació per l'extensió del delicte 
d'enaltiment  del  terrorisme  a  actes  i  missatges que  haurien  d'estar  emparats  per 
l'exercici de la llibertat d'expressió i per les recents condemnes per aquest cárrec que 
fan retrocedir els ciutadans i ciutadanes a Espanya en els seus drets fonamentals. 
 
2. L' Ajuntament d’Alcúdia insta el Govern espanyol a modificar la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal i suprimir o bé modificar l'apartat 3 
de l'artiele 490 i l'artiele 491. 
 
 
3. L'Ajuntament d’Alcúdia insta el Govern de l'Estat i les Corts espanyoles a derogar 
la Llei Orgánica 4/2015, de seguretat ciutadana, coneguda com a "Llei mordassa". 
 

INTERVENCIONS: 
El senyor, Joan Seguí, secretari de la corporació local, intitula la moció. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, atorga la paraula a la senyor Adrover. 
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El senyor Tomàs Adrover manifesta que llegirà els punts dels acords, perquè 
com que l’exposició de motius és molt llarga ja vàrem dir que sols llegiríem 
l’acord. Per tot això, el grup municipal Gent per Alcúdia proposa al pIe 
l'adopció deIs següents acords: Primer, l'Ajuntament  d’Alcúdia manifesta la 
seva preocupació per l'extensió del delicte d'enaltiment  del  terrorisme  a  
actes  i  missatges que  haurien  d'estar  emparats en l'exercici de la llibertat 
d'expressió i per les recents condemnes per aquest càrrec que fan retrocedir 
els ciutadans i ciutadanes a Espanya en els seus drets fonamentals. Segon, 
l'Ajuntament d’Alcúdia insta el Govern espanyol a modificar la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal i suprimir-ho, o bé modificar 
l'apartat 3 de l'article 490 i l'article 491. L’Ajuntament d’Alcúdia insta el Govern 
de l'Estat i les Corts espanyoles a derogar la Llei Orgànica 4/2015, de 
seguretat ciutadana, coneguda com a "Llei mordassa". Motes gràcies. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions. 
 
El senyor Pere Malondra exposa que el Partit Socialista la votarà a favor tot i 
que nosaltres l’exposició de motius l’haguéssim redactada d’una altra manera, 
amb uns altres motius, però no trobam motius per votar en contra amb els 
acords que es plantegen. En la primera esmena hi ha una preocupació que en 
segons quins casos ens preocupen a tots. Crec que s’han de castigar les 
injúries, ja siguin a un col·lectiu concret, ja sigui cap a la família reial com a 
qualsevol altre tipus de col·lectius o persones o famílies. En sembla exagerat 
que una persona pugui anar a la presó per això. Precisament per això estam 
preocupats. Estam d’acord també amb el punts dos i tres en que s’hagi de 
suprimir o com a mínim modificar els articles 490 i 491 i el tema de la llei 
mordassa, que de fet sols es va aprovar amb els vots a favor del Partit Popular 
al seu moment. Però sí que és vera que ha d’existir la llibertat d’expressió però 
no es pot comparar mai amb l’enaltiment del terrorisme. Creiem que 
l’enaltiment del terrorisme ha d’estar penat, però hi ha casos, com per exemple 
el de na Casandra, sa tweetera, trobam que el fet de fer un “chiste” damunt en 
Carrero Blanco de cap manera es pot tipificar com a enaltiment del terrorisme 
ni molt menys que pugui anar a la presó per aquest motiu. I altres condemnes 
com puguin ser la dels titellaires de Madrid o altres tipus. Per això precisament 
la votarem a favor, perquè xerra, torn repetir, de la preocupació de com està la 
llei, de modificar la llei, i que la llei mordassa no quedi tal i com està. 
 
El senyor batle demana si algú vol explicar més el vot. El PI no votarà a favor 
d’aquesta proposta, no perquè no estigui a favor de la llibertat d’expressió, que 
sí que estam a favor de la llibertat d’expressió, però la llibertat d’expressió té un 
límits que són el respecte als altres. I crec que s’ha d’analitzar cas per cas. No 
pots fer una cosa generalitzada perquè no tot és llibertat d’expressió, perquè la 
llibertat d’una persona s’acaba quan comença la llibertat de l’altra. A l’exposició 
de motius xerra de casos concrets i noltros pensam que per exemple paraules 
com “a ver si ETA pone una bomba i explota” o “un pistoletazo en la frente de 
tu jefe está justificado”, “siempre queda esperar que lo secuestre algún 
GRAPO”, “siete tiros en la boca”,... aquestes expressions no són llibertat 
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d’expressió, són més bé intimidatòries. Per tant, una persona ha de poder dir el 
que pensa, però ha de respectar als altres. Creiem que el respecte també és 
un dret fonamental de la persona. En conseqüència, tal com està redactada la 
moció, amb una altra redacció sí que podia ser acceptable, però tal com està 
redactada, amb l’exposició de motius, no la votarem a favor. A pesar de que 
estem a favor de la llibertat d’expressió sempre amb els límits de respecte a 
l’altra persona. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que el Partit Popular votarà en contra 
d’aquesta moció i jo corroboro totes les paraules que ha remarcat el batle i que 
ha remarcat el PI. Entenim i creiem en la llibertat d’expressió, però també 
creiem en el respecte cap a les institucions democràtiques, cap a les persones, 
cap a les víctimes de terrorisme, i que hi ha uns límits que no s’han de 
sobrepassar. Per tant, nosaltres votarem que no a aquesta moció. 
 

El senyor batle diu que passam a votar si no hi ha més intervencions. 
 

VOTACIÓ: 

 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió informativa per majoria 
10 vots en contra (6 El Pi-Proposta per les Illes + 4 PP), 6 vots a favor ( 4 PSOE 
+ 1 Gent per Alcúdia + 1 Guanyem Alcúdia) i una abstenció (1 Junts per 
Alcúdia), acorden rebutjar la moció abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 
 
10. Examen donar compte aprovació Marc Pressupostari 2018/2020. 
 
Es presenta resolució de batlia núm. 420 de dia 24 de març de 2017, que a 
continuació es transcriu: 
 
“APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI  2018-2020 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera estableix, en la seva exposició de motius, que cada 
Administració Pública haurà de  donar informació sobre las línees fonamentals 
dels seus Pressupostos, amb l’objecte de donar compliment als requeriments 
de la normativa europea, especialment a les previsions contingudes a la 
Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els 
requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres. 
 
La Llei Orgànica 2/2012 en el seu article 29 estableix : 
 
Artículo 29. Marco presupuestario a medio plazo. 
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“1. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio 
plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a 
través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. 
 
2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de 
tres años y contendrán, entre otros parámetros: 
 
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las 
respectivas Administraciones Públicas. 
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo 
en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas 
a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo 
considerado. 
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de 
ingresos y gastos. 
 
3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del 
Programa de Estabilidad.” 
 
Finalment, l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual se desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
estableix en el seu  article 6, l’obligació de remetre informació sobre els marcs 
pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcarà l’elaboració dels 
pressupostos de les Entitats Locals. 
 
En el  seu article 15 l’Ordre  recull les obligacions anuals de subministrament 
d’informació: 
 
“Con carácter anual se remitirá la siguiente información: 
 
1. Antes del 1 de octubre de cada año: 
 
a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o 
de los  
estados financieros. 
b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda. 
c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y 
gastos de las líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o 
necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema 
Europeo de Cuentas. 
d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla del gasto y del límite de deuda.” 
 
La remissió, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, s´ha d’efectuar 
per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema 
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que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a 
l’efecte. 
 
D’acord amb la normativa exposada: 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar, el marc pressupostari a mig termini en el que se 
emmarcarà l’elaboració dels Pressupostos anuals, recollint les línees 
fonamentals dels Pressupostos per els exercicis següents. 
 
SEGON.- Remetre’l, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, per 
mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest Resolució al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, 
en la primera sessió que es celebri. 
 
 
 
Alcúdia, 13 de març de 2017 
 
El Batle,                                              Davant meu, 
                                                                    El Secretari, 
 
Antonio Mir Llabres. 
 
 
                
                                       
 
. 
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Estimació Drets reconeguts nets.        
        

Ingressos Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 
% taxa 
variació 
2019/2018 

Any 
2019 

% taxa 
variació 
2020/2019 

Any 2020 

Ingressos corrents 
35.742.601,96 -0,52 35.556.315,71 0,00 

35.556.3
15,71 0,00 35.556.315,71 

Derivats de l’evolució tendencial (no afectats 
per modificacions politiques) 35.742.601,96 -0,52 35.556.315,71 0,00 

35.556.3
15,71 0,00 35.556.315,71 

Derivats de modificacions de polítiques (*) 
0 0 0 0 0 0 0 

Mesura 1: Pujades tributàries, supressió 
d’exempcions i bonificacions voluntàries 0 0 0 0 0 0 0 

Ingressos de capital  
1.673.464,76 -8,79 1.526.285,64 -41,37 

894.888,
81 0 894.888,81 

Derivats de l’evolució tendencial (no afectats 
per modificacions politiques) 1.673.464,76 -8,79 1.526.285,64 -41,37 

894.888,
81 0 894.888,81 

Derivats de modificacions de polítiques (*) 
0 0 0 0 0 0 0 

Ingressos no financers 
37.416.066,72 -0,89 37.082.601,35 -1,70 

36.451.2
04,52 0 36.451.204,52 

Derivats de l’evolució tendencial (no afectats 
per modificacions politiques) 37.416.066,72 -0,89 37.082.601,35 -1,70 

36.451.2
04,52 0 36.451.204,52 
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Derivats de modificacions de polítiques (*) 
0 0 0 0 0 0 0 

Ingressos  financers 
0 0 0 0 0 0 0 

Derivats de l’evolució tendencial (no afectats 
per modificacions politiques) 0 0 0 0 0 0 0 

Derivats de modificacions de polítiques (*) 
0 0 0 0 0 0 0 

Ingressos totals 
37.416.066,72 -0,89 37.082.601,35 -1,70 

36.451.2
04,52 0 36.451.204,52 

Derivats de l’evolució tendencial (no afectats 
per modificacions politiques) 37.416.066,72 -0,89 37.082.601,35 -1,70 

36.451.2
04,52 0 36.451.204,52 

Derivats de modificacions de polítiques (*) 
0 0 0 0 0 0 0 

        

A) Detall d’ingressos corrents Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 
% taxa 
variació 
2019/2018 

Any 
2019 

% taxa 
variació 
2020/2019 

Any 2020 

Capítol1 i 2: Impostos directes i indirectes 17.981.762,76 0 17.981.762,76 0 
17.981.7
62,76 0 17.981.762,76 

Impost sobre Bens Immobles 14.940.536,76 0 14.940.536,76 0 
14.940.5
36,76 0 14.940.536,76 
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Impost sobre Activitats Econòmiques 708.426,00 0 708.426,00 0 
708.426,
00 0 708.426,00 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 832.800,00 0 832.800,00 0 
832.800,
00 0 832.800,00 

Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana 1.150.000,00 0 1.150.000,00 0 

1.150.00
0,00 0 1.150.000,00 

Impost sobre Construccions Instal·lacions i 
Obres 350.000,00 0 350.000,00 0 

350.000,
00 0 350.000,00 

Cessió d’impostos de  l’Estat 0 0 0 0 0 0 0 
Ingressos de capítols 1 i 2 no inclosos 
anteriorment 0 0 0 0 0 0 0 
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres 
ingressos. 10.161.680,00 0 10.161.680,00 0 

10.161.6
80,00 0 10.161.680,00 

Capítol 4. Transferències corrents. 5.591.910,20 -3,33 5.405.623,95 0 
5.405.62
3,95 0 5.405.623,95 

Participació en tributs de l’Estat 3.540.000,00 0 3.540.000,00 0 
3.540.00
0,00 0 3.540.000,00 

Resta de Transferències corrents (resto Cap.4) 2.051.910,20 -9,08 1.865.623,95 0 
1.865.62
3,95 0 1.865.623,95 

Capítol 5. Ingressos patrimonials 2.007.249,00 0 2.007.249,00 0 
2.007.24
9,00 0 2.007.249,00 

Total  Ingressos corrents 35.742.601,96 -0,52 35.556.315,71 0 
35.556.3
15,71 0 35.556.315,71 
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B) Detall d’ingressos de capital Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 
% taxa 
variació 
2019/2018 

Any 
2019 

% taxa 
variació 
2020/2019 

Any 2020 

Capítol 6. Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 0 

Capítol 7. Transferències de capital 1.673.464,76 -8,79 1.526.285,64 -41.37 
894.888,
81 0 894.888,81 

Total  Ingressos de Capital 1.673.464,76 -8,79 1.526.285,64 -41.37 
894.888,
81 0 894.888,81 

        
        

C) Detall d’ingressos financers Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 
% taxa 
variació 
2019/2018 

Any 
2019 

% taxa 
variació 
2020/2019 

Any 2020 

Capítol 8. Ingressos per actius financers 0 0 0 0 0 0 0 

Capítol 9. Ingressos de passius financers 0 0 0 0 0 0 0 

Total  Ingressos Financers 0 0 0 0 0 0 0 

11.  
12.  
13.  
Estimació Obligacions reconegudes netes.        
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Despeses Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 

% taxa 
variació 
2019/20
18 

Any 2019 

% taxa 
variació 
2020/201
9 

Any 2020 

Despeses corrents 26.221.392,84 2,16 26.788.161,22 1,98 27.317.808,61 1,98 27.858.138,94 
Derivades de l’evolució tendencial (no 
afectades per modificacions politiques) 26.221.392,84 2,16 26.788.161,22 1,98 27.317.808,61 1,98 27.858.138,94 
Derivades de modificacions de polítiques 
(*) 0 0 0 0 0 0 0 
Despeses de capital 6.369.534,30 -34,66 4.161.543,51 -64,37 1.482.644,29 -45,60 806.563,06 
Derivades de l’evolució tendencial (no 
afectades per modificacions politiques) 6.369.534,30 -34,66 4.161.543,51 -64,37 1.482.644,29 -45,60 806.563,06 
Derivades de modificacions de polítiques 
(*) 0 0 0 0 0 0 0 
Despeses no financeres 32.590.927,14 -5,04 30.949.704,73 -6,94 28.800.452,90 -0,47 28.664.702,00 
Derivades de l’evolució tendencial (no 
afectades per modificacions politiques) 32.590.927,14 -5,04 30.949.704,73 -6,94 28.800.452,90 -0,47 28.664.702,00 
Derivades de modificacions de polítiques 
(*) 0 0 0 0 0 0 0 
Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 
Derivades de l’evolució tendencial (no 
afectades per modificacions politiques) 0 0 0 0 0 0 0 
Derivades de modificacions de polítiques 
(*) 0 0 0 0 0 0 0 
Despeses totals 32.590.927,14 -5,04 30.949.704,73 -6,94 28.800.452,90 -0,47 28.664.702,00 
Derivades de l’evolució tendencial (no 
afectades per modificacions politiques) 32.590.927,14 -5,04 30.949.704,73 -6,94 28.800.452,90 -0,47 28.664.702,00 
Derivades de modificacions de polítiques 0 0 0 0 0 0 0 
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(*) 
        
        
        

A) Detall de despeses corrents Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 

% taxa 
variació 
2019/20
18 

Any 2019 

% taxa 
variació 
2020/201
9 

Any 2020 

Capítol 1. Despeses de personal 10.581.442,76 1 10.688.186,40 2 10.901.850,13 2 11.119.989,13 
Capítol 2. Despeses corrents en bens i 
serveis 15.334.158,08 3 15.794.182,82 2 16.110.066,48 2 16.432.267,81 

Capítol 3. Despeses  financeres 5.230,00 0 5.230,00 0 5.230,00 0 5.230,00 

Capítol 4. Transferències corrents 300.562,00 0 300.562,00 0 300.562,00 0 300.562,00 

Total  Despeses Corrents 26.221.392,84 2,16 26.788.161,22 1,98 27.317.808,61 1.98 27.858.138,94 
        
        
        

B) Detall de despeses de capital Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 

% taxa 
variació 
2019/20
18 

Any 2019 

% taxa 
variació 
2020/201
9 

Any 2020 

Capítol 6. Inversions reals 6.342.834,30 -34,80 4.135.543,51 -64,78 1.456.644,29 -46,41 780.563,06 
Capítol 7. Transferències de capital 26.700,00 -2,62 26.000,00 0 26.000,00 0 26.000,00 
Total  Despeses  Capital 6.369.534,30 -34,66 4.161.543,51 -64,37 1.482.644,29 -45,60 806.563,06 
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C) Detall de despeses financeres 

 
Any 
2017 

% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 
% taxa 
variació 
2019/2018 

Any 
2019 

% taxa 
variació 
2020/201
9 

Any 2020 

Capítol 8. Actius financers  0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Aportacions patrimonials  0 0 0 0 0 0 0 
Altres despeses en actius financers  0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Capítol 9. Passius financers  0 0 0 0 0 0 0 
Total  Despeses Financeres  0 0 0 0 0 0 0 
14.  
15.  

Saldos i altres magnituds Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 
% taxa 
variació 
2019/2018 

Any 2019 
% taxa 
variació 
2020/2019 

Any 2020 

Saldo operacions corrents 9.521.209,12   8.768.154,49   8.238.507,10   7.698.176,77 
Derivades de l’evolució tendencial (no 
afectades per modificacions politiques) 9.521.209,12   8.768.154,49   8.238.507,10   7.698.176,77 
Derivades de modificacions de 
polítiques (*) 0   0   0   0 
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Saldo operacions de capital -4.696.069,54   -2.635.257,87   -587.755,48   88.325,75 
Derivades de l’evolució tendencial (no 
afectades per modificacions politiques) -4.696.069,54   -2.635.257,87   -587.755,48   88.325,75 
Derivades de modificacions de 
polítiques (*) 0   0   0   0 
Saldo operacions no financeres 4.825.139,58   6.132.896,62   7.650.751,62  7.786.502,52 
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Derivades de l’evolució tendencial (no 
afectades per modificacions politiques) 4.825.139,58   6.132.896,62   7.650.751,62  7.786.502,52 
Derivades de modificacions de polítiques 
(*) 0   0   0   0 
Saldo operacions financeres 0   0   0   0 
Derivades de l’evolució tendencial (no 
afectades per modificacions politiques) 0   0   0   0 
Derivades de modificacions de polítiques 
(*) 0   0   0   0 
Saldo operacions no financeres 4.825.139,58   6.132.896,62   7.650.751,62  7.786.502,52 
(+/-) Ajustos per el càlcul de cap. o neces. 
Financ. SEC95 -2.100.000,00  -2.100.000,00   -2.100.000,00   

-
2.100.000,00 

Capacitat o necessitat de finançament 2.725.139,58   4.032.896,62   5.550.751,62   5.686.502,52 
Deute viu a 31/12 0 0 0 0 0 0 0 
A curt termini 0 0 0 0 0 0 0 
A llarg termini 0 0 0 0 0 0 0 
Rati Deute viu/Ingressos corrents 0 0 0 0 0 0 0 
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INTERVENCIONS: 
 
El senyor infrascrit exposa breument el punt de l’ordre del dia. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que sols és donar compte de 
l’aprovació del marc pressupostari així com ens obliga la llei 2012 pels 
pròxims tres anys. És una projecció de pressupost actual i no és vinculant. 
Esperem que hi pugui haver canvis en la regla de la despesa i en la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si algú vol fer alguna intervenció. 
 
El senyor Joan Seguí, secretari de l’entitat local, exposa que sols es tracta de 
donar compte. 
 
VOTACIÓ: 

 
Seguidament els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió 
Informativa, per unanimitat se’n donen per assabentats. 
11. Propostes i Mocions d’urgència. 
Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels assistents es passa 
a dictaminar els següent assumpte. 

 11.1 Proposta de nomenament de nou membre del Patronat de la 
Fundació de la Biblioteca d’Alcúdia. 
Es presenta proposta de batlia de data 3 d’abril de 2017, la qual diu: 

 
“D’acord amb l’article 38 c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF), correspon al Ple de l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves 
competències, resoldre el nomenament dels representants de la Corporació en 
tota classe d’òrgans col·legiats en que aquesta hagi d’estar representada. 
 
De conformitat amb l’article 11 dels vigents estatuts del patronat de la Fundació 
de la Biblioteca d’Alcúdia, el Patronat estarà integrat per un màxim d’onze 
patrons, tots ells membres de la Corporació, entre els quals hi ha d’haver un de 
cada grup municipal. 
 
En sessió extraordinària celebrada en data 6 de juny de 2016, el Ple de 
l’Ajuntament va acordar nomenar com a membre del Patronat a la regidora del 
grup Municipal Guanyem Sra. Noelia Broncano Hernandez, que va acceptar el 
càrrec com a membre del Patronat. 
Arran de la renúncia al seu càrrec presentada per la Sra. Noelia Broncano 
Hernández, a la sessió plenària ordinària celebrada en data 6 de març de 2017, 
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en aquesta sessió plenari el Sr. José Muñoz Pulido ha pres possessió del seu 
càrrec en substitució d’ella. 
 
Per consegüent, aquesta batlia sotmet a consideració del plenari l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Nomenar com a membre del patronat de la Fundació de la Biblioteca 
d’Alcúdia el regidor del Grup Municipal Guanyem Sr. José Muñoz Pulido. 
 
SEGON.- Donar trasllat del nomenament al patronat de la Fundació als efectes 
oportuns.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que atès que en José ha pres possessió 
de l’acta de regidor el que proposam és designar-lo com a membre del 
Patronat de la Biblioteca i la Fundació de Can Torró, que és un càrrec que ja 
tenia na Noelia. Pensam que com a substitut de na Noelia també li farà il·lusió 
formar part d’això. 
 
L’infrascrit manifesta que abans de designar-lo, primer s’ha de votar la 
urgència i després s’ha de votar la moció d’urgència. 
 
El senyor batle insta al senyor secretari a que ho expliqui. 
 
El senyor infrascrit exposa que es tracta d’una moció d’urgència i el motiu de la 
urgència és que avui ha pres possessió i el Patronat de la Fundació queda ara 
amb un membre menys. I com ha pres possessió el nou regidor per substituir 
na Noelia l’Ajuntament l’hauria de nomenar membre de la Fundació de la 
Biblioteca de Can Torró. Prèviament s’ha de votar la urgència d’aquesta 
moció. 
 
El senyor batle insta a votar la urgència. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta abans 
descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 
Per part de l’infraescrit es formula la pregunta al Sr. José Muñoz Pulido si 
accepta el càrrec com a membre del patronat de la Fundació de la Biblioteca 
d’Alcúdia, manifestant el Sr. Muñoz, que si accepta el càrrec com a membre de 
la Fundació. 
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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 3 d’abril de 
2017 i que es corresponen a la relació des del núm. 168/2017 de data 14 de 
febrer de 2017 fins el núm. 483/2017 de data 31 de març de 2017. 
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha precs i preguntes. 
 
La senyora Carme García manifesta que li agradaria que el senyor batle li 
pogués explicar a l’oposició, o a jo en concret, i un poc al poble, com està el 
tema del cable d’alta tensió. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que sí. Com sabeu, hi havia un projecte 
de cablejat d’alta tensió, fet per Red Eléctrica, i aquest projecte tenia totes les 
autoritzacions i benediccions per estar tramitat. Hi ha un tema molt sensible al 
Port d’Alcúdia, sobretot era molt sensible perquè inicialment en aquest projecte 
el cable passava i en revoltava el que era l’escola Norai, el PAC i també 
l’escoleta. Tot i això, degut a que hi havia molta gent interessada, moltes 
signatures interessades, i davant l’alarma social que això va provocar, quan 
nosaltres entràrem intentàrem, primer de tot aturar el cable, es feren moviments 
i es va aturar pel tema de renous. Es va fer un decret aturant a aquesta gent. 
Aleshores, es feren gestions per mirar d’aturar-ho. Hem tingut diverses 
reunions amb la Conselleria de Territori, amb el Consell,... inclús hem tingut 
reunions amb la presidenta del Govern i hem intentat que això no passàs ni per 
l’escoleta, ni per l’escola Norai, ni tampoc pel PAC. En conseqüència hi havia 
una situació alternativa. La idea inicial nostra i el que voldríem és que hagués 
passat per fora del casc urbà del Port d’Alcúdia. Això no ha estat possible 
econòmicament ni perquè Red Eléctrica no ho acceptava lògicament. I llavors 
es va arribar a una solució un poc menys greujosa i és aconseguir evitar que 
passi per l’escoleta, pel Norai i pel PAC. Llavors al cantó del Miramar al carrer 
Teodoro Canet continuaria recte fins a l’estació de GESA. Per tant, no es pot 
evitar la totalitat del que nosaltres voldríem, però sí que almenys aquella 
preocupació inicial que va ocasionar una determinada alarma social, almenys 
això està solucionat inicialment el que és escoleta i Norai. No passarà pel 
Norai, no passarà pel PAC i no passarà per l’escoleta. Hi ha dues reformes i es 
canvia el model. Això és tot com està en aquests moments. 
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La senyora Carme Garcia diu que moltes gràcies. I una altra cosa, no és 
exactament una pregunta però sí una reflexió que pens que a dia d’avui el 
problema més greu o el que més sentim al carrer dels alcudiencs que és el 
problema dels lloguers. Això, xerrant clar, ha petat, perquè està desmesurat 
totalment. M’imagin que tots els que estem aquí i els que mos senten sabem 
que s’estan demanant per una habitació 600 i 700 euros. En conseqüència a la 
gent la traiem d’alguna manera al carrer, perquè no els hi renovam els 
contractes. Jo aquests dies, a la guarderia en concret, han vingut mamàs 
embarassades que no els hi han renovat el contracte, plorant desesperades, 
que a mi m’imagin que tots ho sabem. Els nostres joves, sobretot els nostres 
joves que han de llogar una casa ho tenen totalment impossible. Se n’estan 
anant als pobles dels voltants, i inclús els pobles dels voltants estan 
saturadíssims amb la gent que hi arriba. Els hotelers m’imagin que també 
hauran de dir alguna cosa, perquè la gent que venia a fer la temporada, jo sé 
de quantitat de gent que no pot venir, no perquè no pugui, sinó perquè no han 
trobat a on poder dormir. S’estan demanant unes barbaritats, i sobretot pens 
que s’està creant un poc de malestar entre tots aquests pisos, sobretot, no dic 
cases, però sobretot els pisos, de petites i mitjanes comunitats que molts 
veïnats els estan llogant per vacacionals, sense cap mesura d’altres coses, 
gent que entra, surt, i bono que hi ha veïnats ja que s’estan discutint, barallant, 
i, no sé, anem a veure,... sé que des de s’Ajuntament no està en la mà 
d’arreglar això, però no sé si hauríem de fer alguna passeta en davant. Anem a 
veure. L’any passat era un problema. Enguany és un gran problema. I jo 
m’imagin que per desgràcia l’any que ve serà molt més gran. Meam a veure si 
tenim pensat alguna cosa. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que és una suggeriment que compartim, és 
un problema que compartim, evidentment és vera que Alcúdia avui. Jo també 
he vist el telediari i les notícies, i Alcúdia encara, dolent, però encara. Però he 
vist que a Eivissa i segons quins municipis turístics és terrible, perquè ja s’estan 
pagant fins a 800 euros per una habitació. I per un balcó. És a dir, es lloga un 
balcó i un matalàs per 800 euros, una barbaritat. Això on ha anat? Això ha anat 
amb una contradicció normativa, perquè a vegades la normativa de la llei del 
sòl ha de ser més clara, perquè no volem més construcció per un lloc, perquè 
veiem que ja es construeix massa, però a la vegada demanam construccions 
per habitatges. Això és una contradicció. O volem o no volem. Per altra banda 
tenim, lògicament no es competència municipal però, la gent que té propietats, 
el dret de la propietat el té i el qui té una casa a lo millor lli és més rentable, a 
una casa em refereixo a un pis, perquè les cases vacacionals tenen un tipus de 
regulació i els pisos tenen un altre tipus de regulació. Les cases vacacionals i 
els pisos vacacionals avui en dia els propietaris s’estimen més llogar als 
estrangers que a la gent treballadora perquè en treuen més rendiment. I des 
del punt de vista humà és lògic, que tothom vol treure més rendiment i això du 
que no hi hagi habitatges a Alcúdia. En aquests moments no hi ha habitatges a 
Alcúdia. Tu dius a l’escoleta, però aquí hi ha carreró de gent que venen a xerrar 
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amb el batle i puc dir que efectivament és així, hi ha un problema gros. Això a 
lo millor es podrà arreglar quan parlem de la zonificació dels habitatges 
vacacionals, que mos arribarà això. Per una banda n’hem de parlar i hem 
d’estudiar a meam quina mesura se pren. Però avui per avui, com que no és 
competència municipal, tens drets que s’enfronten. Per una banda hi ha la 
propietat privada que l’hem de respectar. Nosaltres no som ningú per a dir a un 
propietari envers de llogar-lo a aquesta gent lloga’l a un altra. No tenim 
competències ni ho podem fer. Hem de respectar la propietat. Per altra banda 
tenim que no hi ha urbanitzacions que puguin fer habitages. Quan s’han de fer 
habitatges i pisos la normativa posa bastants impediments. No volem 
creixement, prou, prou, prou, i això du llavors a aquestes conseqüències. No és 
un tema que pugui resoldre l’Ajuntament. No tenim habitatges socials per 
desgràcia. I això és un tema que haurem d’arreglar i que haurem de posar 
damunt la taula i entre tots, escoltant tothom, i no només noltros sinó Govern 
Balear, Consell, Ajuntaments, tota la normativa s’haurà de revisar perquè és 
vera i és un problema. Que aquest problema no només el pateixen els 
treballadors. Sí que hi ha gent que ve a fer feina aquí i guanya 1000 euros i 
n’ha de pagar 700 de lloguer d’habitatge, que és una barbaritat, que així la gent 
no vindrà a fer feina. I si no venen a fer feina els hotels i les empreses tampoc 
tindran gent per poder fer feina. Jo avui me deia un senyor que no troba cap 
cuiner. I clar, si ha de pagar 800 euros de lloguer i en cobra 1500 lògicament 
aquest senyor no ve. Se’n va a un altre lloc. No tenim competència, hem de fer 
un pensament, hem de fer una reflexió, estic d’acord amb tu, entre tots els 
partits polítics i entre totes les entitats que hi poden dir alguna cosa (Govern, 
Consell, Ajuntaments,...). però sempre i quant hem de tenir en compte que hem 
de respectar la propietat privada. És així. Si hi ha algú més que vulgui 
intervenir? 
 
El senyor Pere Malondra exposa que s’ha dit que no és un prec, és un 
problema que jo crec que preocupa a tots. De fet, cada dia als diaris surten 
notícies amb aquest sentit, ja sigui de l’Ajuntament de Palma o del Govern que 
està intentant regular el màxim possible tot aquest tema, perquè la veritat és 
que es fa bastant complexa perquè a més a més hi ha una llei que és la LAU, la 
Llei d’Arrendaments Urbans, que depèn de l’estat. Això fa que sigui una mica 
molt més difícil, per dir-ho d’alguna manera, regular en aquest cas els 
allotjaments turístics o els arrendaments dels allotjaments turístics. Sí que és 
vera que és una cosa que ens preocupa a tots. En aquest cas no hi ha cap 
partit que això no li preocupi, perquè és una cosa que està al carrer i que 
complica, i que pot complicar molt més el fet de poder donar els serveis als 
turistes. Això ho fa molt més complicat. Si no hi ha gent que vulgui fer la feina, 
donar el servei als turistes, els turistes deixaran de venir perquè estaran mal 
atesos i jo crec que és un peix que es mossega la coa. Sí que sé que s’està 
fent feina dels del Govern que sí que són els qui ho poden regular una mica. I 
esperam que a través d e l’estat amb la modificació de la LAU i la regularització 
que es faci dels allotjaments turístics aquí es pugui, si no enguany com a mínim 
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per a l’any que ve, que els problemes siguin molts menys dels que hi ha ara, 
perquè és cert que preocupa i el problema pot ser molt greu. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que en qualsevol cas no és competència 
municipal, però crec que de part nostra entre tots farem el possible per mirar de 
pal·liar aquesta situació. 
 
La senyora Carme García exposa que jo ho he dit d’entrada que no, però clar, 
la gent està preocupada. Jo, per exemple, al meu barri, i en Toni ho deu saber 
més, perquè la policia t’haurà informat, aquests dies han intentat pegar potada 
per entrar a ses cases, i a Alcúdia això no s’havia sentit mai. Mai, llevat 
d’aquests dos darrers anys. Clar, és un problema que avui en dia a la gent li 
preocupa. El Partit Socialista està al govern. Veig que en Pere alguna cosa 
més ja sap, ja ens ha anat avançant, però sí que pens que, com heu dit voltros, 
que és una cosa que aquí tothom ha de fer pinya. Perquè això està... la gent, 
com tu has dit, dels hotels antigament, fa quinze vint anys també donaven 
habitatge al seu personal. Tot això ho han anat llevant per posar més places 
turístiques, que és molt lloable i no ho discutirem. Però què passa? Hi ha una 
gentada que no ve. Cartells de cercar gent per fer feina n’hi ha a tot arreu. 
Enguany feina n’hi haurà “habida y por haber”. Podrem tenir tres i quatre 
“empleos” cada un perquè hi ha molta gent que demana “empleats”. Què 
passa? Que la gent que venia no ve i jo pens que això serà un problema molt 
greu. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, diu que és un problema. Més intervencions o precs i 
preguntes.... Idò aixecam la sessió. Algú del públic vol intervenir referent als 
temes de l’ordre del dia? 
 
Una senyora del públic [dona l’enhorabona] a tot el consistori per aquesta 
vegada haver votat tots a favor, estic contenta. Després, Bàrbara, és vera, s’ha 
aconseguit això. Hi ha una cosa que vos dic cada vegada. Fa dotze anys que la 
teniu dins un calaix. Per favor, continuau respectant la memòria històrica. I una 
altra cosa, moltes gràcies senyor Tomàs per haver presentat aquesta moció. 
Mal de ment no hagi sortit en davant, moltes gràcies. 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, 
essent les 20:45 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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