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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 5 DE 
JUNY DE 2017 
 
NÚM: 7 
DATA: 5/06/2017 
CARÀCTER: ORDINÀRIA  
COMENÇA: 20:05 h. 
ACABA: 21:05h.    
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 5 de juny 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 acta sessió anterior. 
2. Examen i aprovació proposta d’acord reconeixement extrajudicial 

de crèdit núm. 3/2017. 
3. Examen i aprovació proposta d’acord de la modificació 

pressupostaria 20/2017 per crèdit extraordinari finançat amb baixa. 
4. Examen i aprovació proposta d’acord modificació Relació Llocs de 

Treball. 
5. Examen i aprovació proposta d’acceptació Informe al·legacions i 

desistiment modificació puntual NS núm. 8.  
6. Examen i aprovació proposta d’acord pròrroga excepcional 

d’encomanda per a la prestació del servei de conservació i 
entreteniment de l’enllumenat Públic. 

7. Examen i aprovació proposta de les Normes de Concessió dels 
distintius “Alcúdia per a tots”. 

8. Examen i aprovació proposta sobre l’inici d’elaboració del Pla 
Municipal de Drogues d’Alcúdia (2017-2020). 

9. Examen i aprovació proposta de les bases reguladores de 
subvencions de programes de suport a l’ensenyament obligatori 
duts a terme en els centres escolars d’Alcúdia 2017. 

10.  Examen i aprovació proposta de les bases reguladores de les 
subvencions per al foment del Teatre Escolar adreçades als 
centres escolars d’Alcúdia i a les associacions de pares i mares 
per a l’exercici 2017.  

11. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal PSIB-
PSOE per que s’aprovin les esmenes presentades a la Llei de 
pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2017. 

12. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal El Pi 
proposta per les Illes per a la lluita contra l’ocupació il·legal 
d’habitatges. 

13. Propostes i Mocions d’urgència. 
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II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 

1. Decrets de Batlia. 
 

2. Precs i Preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Examen i aprovació acta sessió anterior. 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle 
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a 
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 4 de maig 
de 2017.  
 
Passat a votació i no havent-hi formulat cap observació, s’aprova per 
unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta sotmesa a consideració. 
 
2. Examen i aprovació proposta d’acord Reconeixement extrajudicial de 
crèdit núm. 3/2017. 
 
Es presenten proposta de la regidora d’Hisenda de data 25 de maig de 2017, 
la qual diu: 
 
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis de l’Ajuntament 
d’Alcúdia i del Consorci de Promoció Exterior, presentades a l’aprovació del 
Ple, amb imports respectivament de 29.137,60euros i 2.896,40euros. 
 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 25 de maig de 2017. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Consorci de Promoció Exterior, presentades a 
l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 29.137,60euros i 
2.896,40euros  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. 
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Quart.- Donar compte d’aquest acord a la Junta Rectora del Consorci de  
Promoció Exterior , a la primera sessió que es celebri.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyora Joana Maria 
Bennasar. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que duem a aprovació un 
reconeixement extrajudicial de crèdit de l’Ajuntament d’un import de 29.137,60 
euros i un del Consorci de Promoció Exterior de 2.896,40 euros. Són factures 
que han arribat dins l’exercici 2017 però que corresponen a l’exercici de 2016. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que les factures me pareix que les teniu 
tots, hi ha la relació. Hi ha algun aclariment? Podem passar a votació? 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
3. Examen i aprovació proposta d’acord de la modificació pressupostària 
20/2017 per crèdit extraordinari finançat amb baixa. 
 
Es presenta proposta de la regidora delegada d’Hisenda de data 30 de maig 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 d’obres, Joan Gaspar Vallori. 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 30 de maig de 2017. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 20/2017, que consta de les parts 
següents: 
 
Crèdit Extraordinari 
 
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses: 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ AUGMENT 
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OP 425 623001 INSTAL·LACIO PUNTS DE RECARREGA 
VEHICLES 3.468,64 

 
Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses: 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ  DECREMENT 

AG 932 227082 CONVENI MULTES 3.468,64 

 
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 les Illes Balears, 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 batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyora Joana Maria 
Bennasar. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar manifesta que es du a aprovació una 
modificació de crèdit de 3.468,64 euros. Disminuïm la partida del conveni de 
multes i es crea la d’instal·lacció punts de recàrrega de vehicles, perquè a 
través d’una subvenció del Consell de Mallorca hem comprat una moto i un 
cotxe cent per cent elèctrics, però no ens subvencionaven els punts de 
recàrrega. 
 
El senyor batle demana si hi ha algun aclariment. Passam a votar. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
4. Examen i aprovació proposta d’acord modificació Relació Llocs de 
treball. 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que quan es tracta aquest punt, s’incorpora  a la 
sessió la regidora Sra. Aguas Santas Lobo Benitez. 
Es presenta proposta de Batlia de data 26 de maig de 2017, la qual diu: 
“El catàleg de llocs de treball de l’ajuntament d’Alcúdia fou aprovat pel plenari 
municipal en data 6 de setembre de 2001 i, a dia d’avui, continua vigent sense 
perjudici d’haver’s-hi incorporat petites modificacions. 
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No obstant això, el Plenari, en sessió extraordinària de dia 29 de juliol de 

2016, va aprovar una Relació de Llocs de Treball però la seva aplicació ha 
quedat diferida en atenció a un especial principi de prudència, que ja fou 
reflectit en el punt tercer de l’Acord que disposava que les modificacions 
proposades s’aplicarien en funció de la disponibilitat legal i reglamentària. 
 

Aquesta Batlia, en data 08.05.2017, va rebre requeriments dels regidors 
d’Urbanisme, i de Sanitat, en què es sol·licitava la modificació del catàleg de 
llocs de treball i de la relació de llocs de treball (RLT) per tal d’aconseguir una 
optimització dels recursos humans de què disposa aquest Ajuntament, 
mitjançant la redefinició de les funcions d’alguns llocs de treball i la supressió o 
modificació d’altres. 

 
En data 10.05.2017, es va dictar Providència per part d’aquesta Batlia 

sol·licitant informes de Secretaria i Intervenció sobre la modificació proposada i 
així,  

 
Atès l’informe de Secretaria, de data 23.05.2017 que informa 

favorablement la modificació proposada per tractar-se d’adequacions 
retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles 
pel contingut dels llocs de treball, i realitzades sobre la base d’una correcta 
valoració objectiva dels llocs de treball, i en atenció als criteris d’especialització, 
responsabilitat, competència, com a criteris determinants del complement de 
destinació,¡, així com als criteris de dificultat tècnica, dedicació, perillositat i 
penositat, com a criteris determinants del complements específic, en els termes 
legalment exigits, 

 
Atès l’informe d’Intervenció, de data 25.05.2017, que informa 

favorablement la modificació proposada, 
 
I tenint en compte els fonaments fàctics i jurídics que es desenvolupen 

en els informes abans esmentats, i que fan referència, especialment, a la Llei 
5/2015, de 30 d’octubre, del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprovà el Text refós de 
règim local, art. 3, 4 i 7 del RD 861/1986, i l’art. 19. Dos i Setè de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, dels Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
Sense perjudici del que resulti de sotmetre la proposta a  la Mesa de 

negociació, en atenció a allò que disposa l’art. 37 del RDLegisl 5/2015, de 30 
d’octubre,  

 
I en atenció a la competència que, en la matèria, correspon al Plenari de 

la Corporació, atès l’art 22.2.i) de la LBRL, aquesta Batlia PROPOSA AL 
PLENARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA la modificació del catàleg i de la 
relació de llocs de treball, mitjançant l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
 PRIMER: Amortitzar, per raó de jubilació, el lloc de treball ATS Sanitat, 
que figura actualment en el catàleg amb el codi 7000, amb efectes en el dia 
que es produirà aquella jubilació, dia 08.07.2017. 
 
 SEGON: Crear un lloc de treball de Tècnic d’Administració General  
(TAG) adscrit al Departament de Sanitat i Benestar Social, sense perjudici de 
poder desenvolupar tasques de suport en les demés Àrees i Departaments de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents, amb el codi 7000, amb efectes a partir 
de dia 09.07.2017. 
 
 La descripció d’aquest lloc de treball serà la que segueix: 
 

- CODI 7000. 
- Grup A1. 
- Complement de Destí, nivell 25. 
- Complement Específic anual: 13.973,12 euros. (catorze pagues) 

 
 Les funcions pròpies d’aquest lloc de treball seran les següents: 
 
Responsabilitats generals: 

 
- Responsabilitzar-se de l’assessorament jurídic, impuls i coordinació de la 

tramitació dels expedients administratius de l’àrea  de Sanitat i Benestar Social, així 
com envers les demés tasques de suport que siguin encomanades respecte de les 
demés Àrees i Departaments de l’Ajuntament i ens dependents.  

 
Treballs més significatius: 

 
- Control, assessorament i tramitació expedients titularitat dels drets 

funeraris. 
 
- Assessorament i impulsió de les diferents tramitacions administratives a 

seguir en els expedients de les àrees de Sanitat i Benestar Social, així com la 
supervisió de les resolucions, certificats, notificacions i en general, la 
documentació que genera cadascuna de les mateixes, sense perjudici del 
desenvolupament d’aquestes tasques, així com el control, assessorament i 
tramitació, envers els expedients propis de les demés Àrees i Departaments de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents, com a suport de cada una d’elles.  

 
- Impuls i assessorament de les modificacions de normatives municipals 

referides a l’àrea de Sanitat i Benestar Social, Cementiri i Serveis Funeraris, 
sense perjudici de desenvolupar aquesta tasca envers les demés Àrees i 
Departaments de l’Ajuntament i els seus ens dependents, com a suport de 
cada una d’elles en aquesta funció. 
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- Col·laboració i impuls dels expedients de contractació i seguiment dels 

contractes de serveis propis de l’àrea de Sanitat i Benestar Social, sense 
perjudici de desenvolupar aquesta tasca envers les demés Àrees i 
Departaments de l’Ajuntament i els seus ens dependents, com a suport de 
cada una d’elles en aquesta funció 
 

- Impuls i col·laboració en la implantació de l’administració electrònica de 
l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 

- Qualsevol altres funcions de caràcter anàleg, pròpies del grup i nivell del 
lloc de treball, que li siguin atribuïdes, de forma ordinària. 
 

 
TERCER: Modificar la descripció de les tasques pròpies del lloc de 

treball TAG Coordinador de l’Àrea d’Urbanisme (codi 3000), i incrementar el 
complement de destinació i específic, amb efectes per a dia 01.07.2017. 
Consegüentment, es proposa modificar el catàleg de relació de llocs de treball 
en els següents termes: 

 
- CODI 3000. 
- Grup A1. 
- Complement de Destí, nivell 25. 
- Complement Específic anual: 22.289,12 euros. (catorze pagues) 

 
 Les funcions pròpies d’aquest lloc de treball seran les següents: 
 

Responsabilitats generals: 
 
- Responsabilitzar-se de la direcció i coordinació de les seccions organitzatives 

que integren el departament d’urbanisme i medi ambient:  
 
. Secció de Planejament i desenvolupament urbanístic. 
. Secció de Llicències d’obra. 
. Secció de Llicències d’activitats. 
. Secció de Disciplina Urbanística. 
 

Treballs més significatius: 
 

- Coordinar els tècnics i personal administratiu que integra les diferents 
seccions del departament en el desenvolupament de les seves funcions. 

 
- Assessorament i impulsió de les diferents tramitacions administratives a 

seguir en els expedients de les seccions, així com la supervisió de les 
resolucions, certificats, notificacions i en general, la documentació que 
genera cada unitat. 
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- Coordinar i/o executar en matèria administrativa aquells expedients que 

comporten una relació entre organismes oficials aliens a la corporació i 
l'Ajuntament, talment com Consell Insular, Comunitat Autònoma,  Estat, 
Autoritat Portuària de les Illes Balears, etc. 

 
- Emetre o supervisar informes jurídics en els expedients de llicència d’obra, 

comunicacions prèvies, aprovació de projectes d’execució, pròrrogues, 
transmissions, certificacions final d’obra i llicències primera ocupació, 
devolució d’aval del serveis urbanístics, caducitats i, en general,  aquells 
que es derivin dels expedients de llicències d’obra. 

 
- Emetre o supervisar informes jurídics en els expedients d’activitat, tals 

com activitats innòcues, menors i majors, transmissions, activitats 
musicals, dret d’admissió, publicitat. 

 
- Proposar la resolució de recursos, o supervisar les propostes de resolució 

de recursos, que s’interposin en els expedients de llicències 
urbanístiques. 

 
- Tramitació de les cessions de terrenys públics derivades del compliment 

de normativa urbanística i promoure la seva inscripció registral. 
 
- Informar urbanísticament o supervisar els informes dels projectes d’obres 

pròpies de l'Ajuntament i dels ens dependents.  
 
- Preparar els assumptes, en coordinació amb Secretaria, que hagin de 

ésser sotmesos a la resolució d’òrgans unipersonals o col·legiats. 
 
-  Promoure l’elaboració de reglaments i ordenances en matèria 

d’urbanisme. 
 
- Col·laboració i supervisió en l’emissió d’altres informes del departament. 
 
- Instruir dels expedients de disciplina urbanística. 
 
-  Supervisar els expedients de modificació del planejament municipal, així 

com impulsió de l’execució dels convenis urbanístics aprovats. 
 
- Informar i assessorar els càrrecs electes i directius sobre els resultats 

assolits en la gestió del departament i sobres assumptes de la seva 
competència. 

 
- Assessorar a les Comissions Informatives en les matèries pròpies del 

departament i, si escau, exercir ocasionalment la Secretaria de les 
mateixes. 
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-  Suport i assessorament urbanístic de les entitats dependents de 

l'Ajuntament. 
 
- Assistir i participar en les comissions, reunions o grups de treball als quals 

sigui designat/da assumint la coordinació administrativa de l’ajuntament. 
 
- Realitzar les actuacions necessàries per donar compliment al dret de 

participació ciutadana en tots aquells instruments que afectin a temes 
urbanístics. 

 
- Promoure i impulsar la implantació de l’administració electrònica i 

digitalització dels expedients de l’Àrea, inclosos els de planejament. 
 
- Cooperar en la coordinació amb la resta de departaments. 

 
- Coordinar i dirigir el personal administratiu adscrit al departament. 
 
- La signatura de les comunicacions i trasllats de tràmit que es generin al 

departament, així com la compulsa, per delegació de Secretaria,  de la 
documentació del departament. 
 

- Qualsevol altres funcions de caràcter anàleg, pròpies del grup i nivell del 
lloc de treball, que li siguin atribuïdes, de forma ordinària. 

 
 QUART: Incrementar el complement de destinació i específic del lloc 
de treball d’Inspector d’Obra i Activitats (codi 2141), amb efectes per a dia 
01.07.2017 i, consegüentment, modificar el catàleg de relació de llocs de treball 
en els següents termes: 
 

 
 - Codi 2141 
 - Grup C1 

- Complement de Destí, nivell 18. 
- Complement Específic anual: 7.864,42 euros (catorze pagues). 

 
  

 CINQUÈ.- Publicar l’acord que s’adopti al BOIB, i remetre còpia  a 
l’Administració estatal i autonòmica en el termini de trenta dies.  

 
 
No obstant, el Ple acordarà.” 
 
INTERVENCIONS: 
 

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 

 
 

 11 

El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que aquesta modificació del catàleg de 
tres punts, de tres apartats per un lloc afecta al TAC coordinador de l’Àrea 
d’Urbanisme, donat el volum que tenim. També hi ha la plaça de delineant que 
va quedar absorbida i la vàrem modificar a inspector de llicències i activitats i 
llavors hi ha una altra plaça que també s’exhaureix que és la plaça que tenia en 
Manolo Saura perquè se jubila el mes de juliol i aquesta plaça de tècnic, d’ADS 
que teníem no té sentit ara i passa a ser un tècnic d’administració general que 
pugui fer el de Sanitat, Benestar Social i altres funcions que li corresponguin. 
Algun aclariment? 
 
El senyor secretari infrascrit manifesta que aquesta amortització també té 
efectes des de dia o a partir de dia 9 de juliol de l’any 2017. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
5. Examen i aprovació proposta d’acceptació Informe Al·legacions i 
desistiment modificació puntual NS núm. 8. 
 
Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 26 de maig de 
2017, la qual diu: 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 29 de juliol aprovà inicialment la 
Modificació núm. 8 de les Normes Subsidiàries de planejament municipal 
redactada pels serveis tècnics de Planificació Urbanística, pel que fa a la 
implantació d’un Sistema General d’aparcaments públics dins l’àmbit de la 
parcel·la 32 del polígon 1, actualment qualificada com Àrea de Transició 
d’harmonització dins sòl rústic comú. 
 
Atès que l’expedient  ha estat exposat a informació pública durant un termini de 
QUARANTA-CINC  (45) DIES, havent-se publicat el corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 107 de 27.08.16), i en el periòdic 
“Diario de Mallorca” de dia 30.8.16 (pàg. 9). La documentació completa  ha 
estat exposada digitalment en el tauler d’anuncis de la pàgina web de 
l’Ajuntament  durant el període comprès entre el 30.08.16 i el 26.10.16, segons 
consta a l’informe de data 26.10.2016 del tècnic d’informàtica municipal obrant 
a l’expedient. 
 
Atès que com a  resultat de la informació pública s’han presentat les següents 
al·legacions dins el termini de la informació pública: 
 
· Al·legació del senyor Josep Alonso Aguiló presentada el dia 21 de setembre 
de 2016 (R.E. núm. 7669). 
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· Al·legació de la senyora Francisca Llompart Mateos presentada el 23 de 
setembre de 2016 (R.E. núm. 7755). 
 
Atès que considerant l’avançat estat en que es troben les obres de restauració 
del Baluard del Rei i de la Reina, així com l’afecció que aquesta obra esta tenint 
sobre tot l’entorn del camí de Ronda i, també la localització d’altres finques amb 
més capacitat que causarien un menor impacte en el conjunt històric, en data 
24 de maig de 2017 aquesta batlia ha dictat providència la qual ordena que per 
part de l’Ajuntament es procedeixi al desestiment en continuar amb la 
tramitació de la modificació núm. 8 de les Nn Ss que té per objecte la 
implantació d’un Sistema General d’aparcaments públics en una finca a obtenir 
per expropiació. 
 
Atès que pel que fa a les al·legacions presentades i a les consultes  realitzades 
amb els organismes públics afectats per la modificació,  en data 26 de maig de 
2016 l’arquitecte municipal ha lliurat informe tècnic, el contingut íntegre del qual, 
tot seguit, es transcriu: 
 
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL 
 
ASSUMPTE: RELATIU A LES AL·LEGACIONS I INFORMES D’ORGANISMES 

A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 8 DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’ALCÚDIA. 

  
1. AL·LEGACIONS  
 
1.1. Josep Alonso Aguiló (NR 7669, de 21.09.16).  
 
Al·lega en relació amb la normativa citada en la modificació que requereix 
actualització i falta d’ajust de l’informe d’intervenció. A més: falta d’un estudi de 
necessitats d’aparcament i de planificació integral, així com l’aprovació d’un pla 
especial del casc històric.  
 
Contestació: com se cita en la memòria, l’aprovació i execució d’un projecte de 
remodelació dels baluards del recinte emmurallat, s’han suprimit un nombre 
considerable de places d’aparcament. En aquest context, ha estat iniciativa 
municipal impulsar la creació de noves borses amb places d’aparcament públic 
al voltant del nucli. Aquesta política va encaminada també a poder materialitzar 
un casc històric per als vianants. 
 
Si bé és cert que, una vegada ajornada la redacció del pla especial de 
protecció del casc, la mateixa requereix d’un pla estratègic de mobilitat 
coordinat amb el model de ciutat futura que es pretén com s’ha exposat des 
d’aquest departament. No obstant això, l’adquisició de les finques situades al 
voltant dels baluards, ja siguin per a la finalitat immediata d’aparcament i futura 
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com a espais lliures públics és una primera fase convenient en aquest objectiu 
final de dissenyar i millorar la ciutat. 
 
Proposta: estimar parcialment l’al·legació, en el sentit de desistir de la 
tramitació d’aquesta modificació puntual, encara que per motius diferents als 
al·legats. 
 
1.2. Francisca Llompart Mateos (NR 7755, de 23.09.16). 
 
Se sol·licita que l’ajuntament classifiqui la parcel·la com a sòl urbà. 
 
Contestació: si bé el planejament del 84 tenia classificada aquesta parcel·la 
com a sòl urbanitzable (sector 4), les Normes Subsidiàries del 87 ho van 
desclassificar com a conseqüència de les prescripcions de la CPU donada la 
seva possible incidència en el conjunt històric. D’altra banda, el Pla territorial 
insular de Mallorca va qualificar aquesta àrea com a zona ATH impossibilitant 
la seva classificació com a sòl de creixement residencial fins a haver esgotat 
totes la superfície d’ATC del municipi. A més, en qualsevol cas, actualment ja 
no és possible la classificació directa com a sòl urbà pel que ha de mantenir-se 
com a sòl rústic.  
 
Proposta: desestimar l’al·legació. 
 
2. INFORMES D’ORGANISMES  
 
Consell de Mallorca. Departament de Territori i Infraestructures (NR 8676, 
de 20.10.16). 
 
S’emet aquest informe segons determina l’article 54.5 de la LOUS i 156.1 del 
RLOUSM del Servei Tècnic i Jurídic d’Urbanisme, amb les següents 
consideracions: 
 
Es tracta d’una modificació estructural pel que la seva aprovació definitiva 
correspondria si escau al CIM. A més: 
 
- justificar i definir els accessos. 
- definir les proteccions del baluart i accessos. 
- proposta orientativa de la disposició de les places d’aparcament. 
- complir amb l’article 62.4 del RLOUSM. 
- ampliar l’estudi econòmic incloent el cost d’accessos  través del sòl urbà. 
- incorporar informe d’intervenció sobre la suficiència pressupostària. 
 
Vista la voluntat municipal de desistir en la continuïtat d’aquesta modificació per 
motius aliens als assenyalats en l’informe, no és necessari escometre el 
compliment i modificació del mateix. 
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Govern de les Illes Balears. Institut de la Dona (NR 8312, de 10.10.16). 
 
S’informa favorablement. 
 
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Comissió Medi Ambient 
(NR 1088, de 13.02.17). 
 
 S’informa no subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària la 
modificació puntual. 
 
Alcúdia, 26 de maig de 2017.- Antoni Ramis Ramos: ARQUITECTE 
MUNICIPAL.” 
 
 
Atès, així mateix l’informe lliurat per l’arquitecte municipal en data 26 de maig 
de 2017 pel que fa al desestiment de la tramitació de la modificació puntual 
núm. 8 de les Nn SS., el contingut íntegre del qual, tot seguit es transcriu: 
 
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL 
 
ASSUMPTE: INFORME RELATIU AL DESISTIMENT DE LA TRAMITACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 
DE PLANEJAMENT D’ALCÚDIA. 

  
La modificació puntual núm. 8 de les NS de planejament es va aprovar inicialment el 29 
de juliol de 2016 (BOIB n. 107, de 23.08.16 i correcció d’errors en el BOIB n. 109, de 
27.08.16) i el seu objecte era implantar un sistema general d’aparcaments públics 
sobre una finca adjacent al camí de Ronda per compensar la reducció de places com a 
conseqüència de les obres de restauració del baluard del Rei i de la Reina. Durant la 
seva tramitació s’han presentat dues al·legacions a la informació pública i han emès els 
informes: l’Institut de la Dona i el Consell insular de Mallorca. D’altra banda, la 
Comissió de Medi ambient l’ha exonerat de la tramitació medi ambiental. 
 
Segons la providència de Batlia de 24 de maig de 2017, la Corporació municipal té la 
intenció ara de desistir de la tramitació d’aquesta modificació, per la qual cosa a 
aquests efectes s’emet el següent informe tècnic: 
 
A aquests efectes, en relació amb el desistiment en la tramitació, és necessari 
assenyalar que el període d’informació pública ha finalitzat i que les al·legacions 
presentades han estat contestades en l’informe tècnic emès amb aquesta mateixa data. 
D’altra banda, dels organismes consultats durant aquest període, cap dels informes 
rebuts han estat contraris a l’aprovació de la modificació, si bé l’informe del CIM fa 
referència a la necessitat d’estudiar els accessos, indicar les places a obtenir i justificar 
la disponibilitat econòmica per escometre l’expropiació dels terrenys. No obstant això, 
la Comissió de Patrimoni Històric encara no s’ha pronunciat, sent, preceptiu, en aquest 
cas, el seu informe favorable per continuar amb la tramitació, pel que l’acord de 
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desistiment s’ha de comunicar, al menys, a aquest organisme i al Departament de 
Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. 
 
Quant a la justificació del desistiment, la providència fa referència a la localització 
d’altres finques que complirien amb la finalitat de la modificació puntual i que 
causarien un menor impacte en el conjunt històric. No obstant això, hi ha que tenir en 
compte també que la Comissió de Patrimoni Històric no ha emès encara l’informe 
preceptiu i vinculant i que les obres de recuperació, millora i adequació de l’entorn 
dels baluards del Rei i de la Reina estan ara en un avançat estat d’execució, sense que 
encara s’hagi resolt en l’esmentat projecte l’accés rodat a la finca objecte de la 
modificació i que hauria de servir com a aparcament públic.  
 
Aquesta situació retarda la continuïtat en la tramitació de la modificació i crea una 
incertesa sobre el seu objecte i finalitat, per la qual cosa seria millor abordar-la des 
d’una perspectiva més àmplia un cop tots els treballs de recuperació dels baluards 
hagin finalitzat i pugui, si escau, integrar-se en una segona fase del projecte ja sigui 
per a la destinació que la modificació havia previst de poder-se resoldre la 
problemàtica dels accessos, per formar part d’un sistema general d’espais lliures 
públics o una altra finalitat dins de l’entorn del conjunt històric que ara és objecte de 
recuperació. 
 
Per això, s’informa favorablement la proposta de Batlia de desistiment de la 
modificació puntual 8 de les NS que, si escau, podrà formar part d’una altra 
modificació posterior a resultes del projecte que s’està executant a la zona i del que, 
finalment, de dur-se a terme una ampliació del mateix, la Comissió de Patrimoni 
Històric del Consell de Mallorca, resolgui. 
 
Alcúdia, 26 de maig de 2017.- Antoni Ramis Ramos: ARQUITECTE MUNICIPAL.” 
 
 
Atès l’informe emès pels serveis jurídics en data 26 de maig de 2017, el 
contingut íntegre del qual, tot seguit es transcriu: 
 
“Informe jurídic.-  Desistiment de la tramitació de l’expedient de la modificació 
puntual de les NNSS núm. 8 

Atès que com a conseqüència  de la corresponent Providència de Batlia de data 1 de 
juliol de 2016 l’arquitecte municipal  va redactar  el projecte de modificació puntual 
núm. 8 de les vigents NNSS de planejament d’Alcúdia l’àmbit de la qual és el 
corresponent a la parcel·la 32 del Polígon 1 d’una superfície de 3.744m2 (segons el 
cadastre) que es qualificà com a Sistema General  d’aparcaments públics.  L’esmentat 
projecte de modificació puntual de les NS va ser aprovat inicialment pel Ple de  
l’Ajuntament en sessió de data 29 de juliol de 2016. 

Atès que l’expedient de modificació puntual es va sotmetre a informació pública 
mitjançant la publicació al BOIB núm.107 de data 27.08.2016 i en el “diario de Mallorca 
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“ de dia 30 d’agost de 2016 (pag.9). La documentació completa va ser exposada 
digitalment en el tauler d’anuncis de la pàgina Web de l’Ajuntament. 

Atès el contingut de la certificació emesa pel Sr. Secretari de l’Ajuntament acreditatiu 
de que durant el termini de informació pública de l’expedient es varen presentar dues 
al·legacions formalitzades pel Sr. Josep Alonso Aguiló en data 21 de setembre de 
2016 RE núm. 7669 i per la Sra. Francisca Llompart Mateos en data 23 de setembre 
de 2016 RE 7755) 

Atès que en data 26 de maig de 2017 l’Arquitecte municipal ha emès informe relatiu a 
les esmentades al·legacions i en relació als informes  d’organismes, en el que 
proposa, per una part, estimar parcialment l’al·legació presentada pel Sr. Josep Alonso 
Aguiló perquè es considera que amb caràcter previ es fa necessari la formulació d’un 
pla estratègic  de mobilitat coordinat amb el model de futura ciutat i, per tant, 
proposaria desistir de la tramitació de l’expedient de modificació puntual; i d’altre 
banda,  proposa la desestimació de l’al·legació de la Sra. Francisca  Llompart que 
interessava la classificació dels terrenys objecte de la modificació com a sòl urbà, 
perquè el Pla Territorial de Mallorca va qualificar els terrenys como a ATH 
impossibilitant la seva classificació  com a sòl de creixement residencial fins haver 
esgotat totes les superfície d’ATC del Municipi. 

Atès que en data 24 de maig de 2017 es va dictar providència de Batlia en el que 
ordena l’emissió dels informes procedents per poder desistir de la tramitació de 
l’expedient de modificació puntual núm. 8 de les Normes Subsidiàries per l’avançat 
estat de les obres de restauració del Baluard del Rei i de la Reina, així com l’afecció 
que aquesta obra està tenint sobre tot l’entorn del camí de Ronda, així com la 
localització d’altres finques amb més capacitat i que causarien menor impacte en el 
conjunt històric. 

Atès que en data 26 de maig de 2017  s’ha emès informe per l’arquitecte municipal 
que aconsella el desistiment del procediment de modificació puntual núm. 8 de les 
NNSS perquè d’una banda l’informe previ elaborat pel CIM fa referència a la necessitat 
d’estudiar els accessos, indicar les places a obtenir i justificar la disponibilitat 
econòmica; i de l’altre, que les obres de recuperació, millora i  adequació  de l’entorn 
dels Baluards del Rei i de la Reina estan ara  en un avançat estat d’execució, sense 
que encara s’hagi resolt en l’esmentat projecte l’accés rodat a la finca objecte de la 
modificació i que hauria de servir d’aparcament públic. 

Atès el que determina l’article 84 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre del procediment 
administratiu Comú de les Administracions públiques, S’INFORMA FAVORABLEMENT 
sotmetre a la consideració del Ple de l’Ajuntament el desistiment de la tramitació de 
l’expedient de modificació puntual núm. 8 de les Vigents Normes Subsidiàries de 
Planejament, que haurà de ser aprovat per la majoria absoluta del nombre legal dels 
seus membres,  de conformitat amb el que determina l’article 22.2.c) de la Llei 7/1995, 
de 2 d’abril , reguladora de Bases de Règim Local en relació a l’article 94.3. m) de la 
Llei 20/2006, de 15 desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears i la 
notificació de l’acord de desistiment a la Comissió Insular  de Patrimoni històric i a la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme perquè se’n donin per 
assabentades i puguin donar per conclòs el procediment i arxivar l’expedient. 
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No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri acordarà.Alcúdia 
a 26 de maig de 2017.- Serveis Jurídics: E.Ochogavía”. 

Atès que d’acord amb el que disposa l’article 3 b)  del Real decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, de règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional  en data 26 de maig de 2017 el secretari 
de l’Ajuntament ha extès la nota de conformitat amb l’informe del 26 de maig 
dels serveis jurídics. 

Atès que la competència per acordar tant l’aprovació provisional i, en seu cas, 
desistir, correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb l’atribució conferida per 
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
segons l’article 47.2.ll) de la norma esmentada, i art. 94.3.m) de la Llei 20/2006, 
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en relació al 
contingut de l’art. 54 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl i, 
156 del reglament que la desenvolupa a Mallorca. 
  
En ús de les atribucions que tinc delegades  en virtut   del Decret de Batlia   de 
16  de  juny  de  2015 (registre de decrets núm. 864 data 18.06.15), PROPÒS 
elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament el següent    
 
A  C  O  R  D  :  
 
Primer.- Com a conseqüència de la informació pública a la qual ha estat 
sotmesa la modificació núm. 8 de les Normes Subsidiàries del planejament 
municipal redactada pels serveis tècnics del departament de planificació 
urbanística, relativa a la implantació d’un Sistema General d’aparcaments 
públics dins l’àmbit de la parcel·la 32 del polígon 1, actualment qualificada 
d’Àrea de Transició d’Harmonització dins sòl rústic comú, i també el  document 
ambiental estratègic juliol de 2016 que l’acompanya, acordar, d’acord amb els 
informes tècnics i jurídics de dia 26 de maig de 2017: 
 

a) Estimar parcialment l’al·legació R.E. NÚM. 7669 presentada pel senyor 
Josep Alonso Aguiló en el sentit de desistir de la tramitació d’aquesta 
modificació puntual. 
 

b) Desestimar l’al·legació R.E. núm. 7755 presentada per la senyora 
Francisca Llompart Mateos. 

 
Segon.- Desistir expressament de la tramitació el procediment d’aprovació de la 
Modificació núm. 8 de les Normes subsidiàries del planejament municipal 
redactada pels serveis tècnics del departament de planificació urbanística, 
relativa a la implantació d’un Sistema General d’aparcaments públics dins 
l’àmbit de la parcel·la 32 del polígon 1, actualment qualificada d’Àrea de 
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Transició d’Harmonització dins sòl rústic comú, i també el  document ambiental 
estratègic juliol de 2016 que l’acompanya. 
 
Tercer.- Suspendre els efectes jurídics que l’aprovació inicial adoptada pel Ple a 
la sessió del dia  29 de juliol de 2016 suposà i, en conseqüència, aixecar i deixar 
sense efectes la suspensió de llicències que estava lligada a n’aquesta 
aprovació inicial. Als efectes de garantir l’efectivitat dels efectes d’aquesta 
suspensió, publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Quart.- Arxivar el procediment d’aprovació de la Modificació núm. 8 de les 
Normes subsidiàries del planejament d’Alcúdia que va començar amb 
l’aprovació inicial adoptada pel Plenari a la sessió de dia 29 de juliol de 2017.` 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord en el butlletí oficial de les Illes Baleares, en un 
dels diaris de major circulació de les Illes, i també al web de l’Ajuntament 
d’Alcúdia. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord a la Comissió Insular de Patrimoni històric i, a la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyor Joaquín Cantalapiedra. 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que dia 29 de juliol es va dur a 
aprovació inicial la modificació número 8 de les Normes Subsidiàries per la 
implantació d’un sistema general d’aparcaments a una parcel·la qualificada 
com a àrea de transició d’harmonització dins sòl rústic comú. Aquesta 
modificació número 8 va estar exposada públicament per un període de 45 
dies, es van presentar dues al·legacions, i d’aquestes dues al·legacions una es 
va estimar parcialment i l’altre es va denegar. En principi la idea de 
l’Ajuntament, o batlia ha dictat providència, en la qual s’ordena que es 
procedeixi al desistiment pel motiu que s’han trobat altres finques més adients 
per aquesta comesa i, a part d’això, les altres finques que hem trobat tindrien 
menor impacte sobre el conjunt històric. A part d’això, la comissió de patrimoni 
històric encara no ha emès informe damunt aquesta finca per un tema d’accés 
que pareix ésser que era problemàtic i per tant batlia, o l’Ajuntament, ha trobat 
oportú desistir d’aquesta modificació número 8 de les Normes Subsidiàries i 
aquest solar no s’emprarà com a aparcament municipal. 
 
El senyor batle demana si hi ha algun aclariment. Passam a votar. 
 
 
VOTACIÓ: 
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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 abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 
 
6. Examen i aprovació proposta d’acord pròrroga excepcional 
d’encomanda per a la prestació del servei de conservació i entreteniment 
de l’enllumenat Públic. 
 
Es presenta proposta de batlia de data 24 de maig de 2017, la qual diu: 
 
“Atès que, d’acord amb l’article 3 dels seus Estatuts, l’Empresa Municipal de 
Serveis d’Alcúdia, S.A.U., té la condició de mitjà propi i, entre d’altres, 
constitueixen el seu objecte social la gestió de serveis municipals i el 
manteniment i explotació de les platges d’Alcúdia.  
No obstant això, arran de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, la gestió 
de serveis públics de competència municipal a través d’EMSA només es pot 
dur a terme quan quedi acreditat, mitjançant memòria justificativa elaborada a 
dit efecte, que resulta més sostenible i eficient que la gestió pel propi 
Ajuntament. D’altra banda, la condició de mitjà propi d’EMSA per a la gestió 
d’aquests serveis exigeix que compti amb mitjans personals i materials 
suficients per a la seva prestació.  
Atès que, el contracte de serveis de conservació i entreteniment de l’enllumenat 
públic del terme municipal d’Alcúdia, que EMSA té subscrit amb Alcudia Luz, 
S.L., des de 2 de gener de 2007, exhaurí la seva durada màxima en data 31 de 
desembre de 2014.  
Atesa la pròrroga extraordinària acordada entre EMSA i Alcúdia Luz, en data 8 
de juny de 2016, que finalitzà el passat 31 de desembre de 2016. 
Atesa la segona pròrroga extraordinària acordada entre EMSA i Alcúdia Luz, 
adoptada en data 22/12/2016, arrel de l’adopció dels Acords per part del Ple de 
l’Ajuntament, de data 21 de desembre de 2016, la durada de la qual 
s’exhaureix en data 30 de juny de 2017. 
Atès que en data 18 de desembre de 2014 s’adoptaren, en sessió ordinària del 
Plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia, els següents acords:  
“PRIMER.- Autoritzar a l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A., 
Sociedad unipersonal, perquè prorrogui el vigent contracte de servei de 
conservació i entreteniment de l’enllumenat públic del terme municipal 
d’Alcúdia, de 2 de gener de 2007, fins a l’adjudicació d’un nou contracte amb 
aquest objecte per l’Ajuntament i, com a termini màxim, fins el proper dia 30 de 
juny de 2015. 
SEGON.- Encomanar a l’empresa municipal, amb caràcter provisional, 
excepcional i pel termini màxim d’un any, la gestió dels serveis de conservació i 
entreteniment de l’enllumenat públic; neteja manual i mecànica de platges, 
explotació dels serveis de temporada de les platges; retirada i transport de 
fang, i neteja de xarxa de clavegueram, d’estacions de bombament, d’estació 
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depuradora d’aigües residuals i xarxa d’aigües pluvials, del terme municipal 
d’Alcúdia.” 
Atesos, així mateix, els acords presos per l’Ajuntament en Ple, en data 22 
d’abril de 2015, del següent tenor literal:  
 
“PRIMER.- Donar-se per assabentat el Ple d’aquest Ajuntament de l’estat en el 
qual es troben els contractes de prestació de serveis de conservació i 
entreteniment de l’enllumenat públic i del servei de manteniment dels parcs i 
jardins dels nuclis urbans d’Alcúdia, zones A, B i C del terme municipal. 
 SEGON.- Prorrogar amb caràcter provisional i excepcional l’encomana de 
serveis que fou conferida a EMSA en l’anterior sessió de Ple de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, de data 18 de desembre de 2014, en relació al contracte de prestació 
del servei de conservació i entreteniment de l’enllumenat públic del terme 
municipal d’Alcúdia, de 2 de gener de 2007, fins a data de 31 de desembre de 
2015.(...) 
Atesos, en el mateix sentit, els acords presos per l’Ajuntament en Ple, en data 
14 de desembre de 2015, del següent tenor literal:  
“PRIMER.- Prorrogar amb caràcter provisional i excepcional l’encomana de 
serveis conferida a EMSA en l’anterior sessió de Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia 
de 22 d’abril de 2015, en relació al contracte de prestació de servei de 
conservació i entreteniment de l’enllumenat públic del terme municipal 
d’Alcúdia, de 2 de gener de 2007, fins a 30 de juny de 2016.  
SEGON.- Prorrogar, així mateix, amb caràcter provisional i excepcional 
l’encomana conferida a EMSA, mitjançant acord de Ple de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, en data 22 d’abril de 2015, en relació al servei de manteniment de 
parcs i jardins dels nuclis urbans del municipi d’Alcúdia (Zones A, B i C), per tal 
que pugui exhaurir el termini màxim de la pròrroga inicialment prevista en el 
contracte vigent, és a dir, fins a 10 de juny de 2016.  
TERCER.- Encomanar a l’empresa municipal, amb caràcter provisional, 
excepcional i pel termini màxim d’un any, la gestió dels serveis de neteja 
manual i mecànica de platges; gestió material i cobrament als usuaris dels 
serveis de temporada de les hamaques i para-sols de les platges; retirada i 
transport de fangs; neteja de clavegueram, d’estacions de bombament, 
d’estació d’aigües residuals i xarxa d’aigües de pluvials; i la vigilància i 
seguiment dels contractes de neteja i recollida de residus sòlids; tots ells 
abastant el terme municipal d’Alcúdia.  
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa municipal.” 
Atès el posterior acord de ple de l’Ajuntament de 6 de juny de 2016, pel qual es 
prorrogaren les encomanes conferides a EMSA de forma extraordinària i 
provisional, per poder estendre les prestacions dels contractes de conservació i 
manteniment de l’enllumenat públic del terme municipal d’Alcúdia i del servei de 
manteniment de parcs i jardins dels nuclis urbans del municipi d’Alcúdia, fins a 
data 31 de desembre de 2016, així com els acords del Ple de l’Ajuntament, de 
data 21 de desembre de 2016, en virtut dels quals s’estengueren les 
prestacions del contracte de conservació i manteniment de l’enllumenat públic 
del terme municipal d’Alcúdia, fins a data 30 de juny de 2017.  
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Atenent a que a data d’avui, el Departament de Contractació de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, està duent a terme les tasques vinculades a la conformació de 
l’expedient administratiu de contractació per tal de procedir a l’adjudicació 
municipal d’un nou contracte que doni cobertura a la prestació del servei de 
conservació i entreteniment del municipi d’Alcúdia. 
Tot i que s’ha reflectit en l’expedient que la pròrroga en la prestació del servei 
de conservació i entreteniment de l’enllumenat públic pot suposar un 
incompliment dels principis que regeixen en matèria de contractació del sector 
públic, i fent una valoració circumstanciada dels elements que concorren, en el 
present supòsit preval el principi de continuïtat en la prestació del servei públic 
en termes de seguretat i qualitat adequades. En aquest sentit, l’article 35.3 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que si la declaració 
administrativa de nul·litat d'un contracte produeix un greu trastorn al servei 
públic, pot disposar en el mateix acord la continuació dels efectes d'aquell i 
sota les mateixes clàusules, fins que s'adoptin les mesures urgents per evitar el 
perjudici. 
Així, d’acord amb l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’enllumenat públic és un servei públic d’obligada 
prestació per a aquest Ajuntament, i per tant ha de ser prestat en condicions 
adequades de seguretat i continuïtat, que ha de garantir aquesta Corporació. 
Conseqüentment, i vist l’anterior, aquesta Batlia PROPOSA elevar al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
PRIMER.- Prorrogar amb caràcter provisional i excepcional l’encomana de 
serveis conferida a EMSA en l’anterior sessió de Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia 
de 22 d’abril de 2015, en relació al contracte de prestació de servei de 
conservació i entreteniment de l’enllumenat públic del terme municipal 
d’Alcúdia, de 2 de gener de 2007, fins que s’adjudiqui el procediment de 
licitació que està tramitant l’Ajuntament, o com a màxim fins a 31 de desembre 
de 2017. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa municipal.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyora Joana Maria 
Bennasar. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar manifesta que duem a aprovació la pròrroga 
de l’actual contracte de l’enllumenat públic per sis mesos més fins dia 31 de 
desembre de 2017. Actualment els plecs ja estan signats i s’està preparant 
document únic europeu, que aquesta setmana mateix s’enviarà a publicar al 
butlletí europeu. Després hi ha 41 dies d’exposició pública i esperem aquesta 
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vegada no esgotar la pròrroga i que el contracte estigui adjudicat abans de 
finals d’any. 
 
El senyor batle demana si hi ha algun aclariment. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió informativa i vist 
l’informe desfavorable emès pel Secretari d’aquest Ajuntament, conformat per 
Intervenció de data 24 de maig de 2017, per unanimitat, acorden aprovar la 
proposta abans descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 
7. Examen i aprovació proposta de les Normes de Concessió dels 
distintius “Alcúdia per a tots”. 
 
Es presenta proposta del 5è tinent batle de Turisme, Obres Pròpies i Relacions 
Institucionals de data 25 de maig de 2017, la qual diu: 
 
“Aquest any 2017 l’Ajuntament d’Alcúdia ha començat a desenvolupar un nou 
projecte turístic anomenat “Alcúdia per a tots”, amb l’objectiu de millorar 
l’accessibilitat del municipi, fent-lo més inclusiu, pels nostres visitants i també 
pels propis residents. 
 
El turisme accessible per a tots és una forma de turisme que implica un procés 
de col·laboració entre els interessats per permetre a les persones amb 
necessitats especials d’accés, com la mobilitat, la visió, l’audició o la cognició, 
facilitar de manera independent, amb igualtat i dignitat, gràcies a una oferta de 
productes, serveis i entorn de turisme dissenyats de manera universal. 
 
Des de l’Ajuntament d’Alcúdia consideram que s’ha de crear aquest distintiu 
“Alcúdia per a tots”, per reconèixer a les empreses i establiments locals que 
treballen per l’accessibilitat universal, per tenir un municipi més inclusiu. 
 
Per tot això, es va elaborar unes normes reguladores per la concessió de dit 
distintiu, en el que també s’adjuntava com annex, un document de compromís 
que haurà de signar cada empresa participant dins el programa. Dites normes 
reguladores varen ser penjades a la web municipal i enviades als membres del 
Consell Assessor de Turisme i a les empreses participants a les jornades de 
formació, en compliment de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, regula en el seu article 
133 la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes 
amb rang de Llei o reglament, senyalant que amb caràcter previ a l’elaboració 
de la norma, es substanciarà una consulta pública prèvia en la que es recollirà 
l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que 
potencialment poden veure’s afectades per la mateixa. 
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Passats el temps de consulta les normes reguladores del distintiu “Alcúdia per 
a tots”, durant un període de 15 dies naturals, no hi ha hagut cap consideració 
ni comentari a dites normes. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Aprovar les normes reguladores de concessió del distintiu “Alcúdia per a 
tots”, del següent tenor: 
 
“NORMES REGULADORES PER L’OBTENCIÓ DEL DISTINTIU “ALCÚDIA 
PER A TOTS” 
 
Aquest any 2017 l’Ajuntament d’Alcúdia ha començat a desenvolupar un nou 
projecte turístic anomenat “Alcúdia per a tots”, amb l’objectiu de millorar 
l’accessibilitat del municipi, fent-lo més inclusiu, pels nostres visitants i també 
pels propis residents. 
 
El turisme accessible per a tots és una forma de turisme que implica un procés 
de col·laboració entre els interessats per permetre a les persones amb 
necessitats especials d’accés, com la mobilitat, la visió, l’audició o la cognició, 
facilitar de manera independent, amb igualtat i dignitat, gràcies a una oferta de 
productes, serveis i entorn de turisme dissenyats de manera universal. 
 
Des del món turístic es reconeix que les persones amb discapacitat tenen els 
mateixos drets a les oportunitats i serveis turístics: viatgers independents, 
instal·lacions accessibles, personal amb formació adequada, informació fiable i 
marketing inclusiu. 
 
El concepte d’accessibilitat moltes vegades s’ha vinculat erròniament a 
persones que es desplacen amb cadira de rodes, però en realitat són molts 
més col·lectius que tenen necessitats especials. Parlam de facilitar l’accés a 
persones o col·lectius que precisen qualcun requisit més que altres usuaris per 
l’ús i poder gaudir d’un destí, espai o activitat. 
 
El primer pas per ells és el moment d’informar-se d’una destinació o activitat on 
es vital tenir dades completes, detallades i reals sobre el grau d’accessibilitat, 
no necessàriament perquè es tengui que oferir una ajuda o infraestructura 
concreta, sinó perquè en tenguin coneixement previ de la situació i sàpiguen 
quina expectativa tenir al respecte (si hi poden anat sols, ni necessiten 
acompanyant,...).  
 
Moltes d’aquestes persones ja ens visiten i es tracta de posar al seu abast la 
possibilitat de realitzar activitats, visites amb seguretat i també crear productes 
adaptats a ells.  
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Tota la societat, en el seu conjunt, es beneficia de les millores que es van fent a 
tots els municipis, per tenir un entorn més accessible. 
 
Cal destacar l’alta fidelització amb una destinació si compleix totes les seves 
necessitats, la desestacionalització, ja que no sol viatjar en temporada alta, 
l’ampliació de clients solen venir acompanyats, el benefici social, ja que 
s’aconsegueix la integració, i la millora global de la qualitat del destí. 
 
Des de l’Ajuntament d’Alcúdia consideram que s’ha de crear aquest distintiu 
“Alcúdia per a tots” per reconèixer les empreses i establiments locals que 
treballen per l’accessibilitat universal, per tenir un municipi més inclusiu. 
 
Per tot això, les condicions per aconseguir aquest distintiu, són: 
 

- La signatura d’un compromís, davant l’Ajuntament d’Alcúdia, de 
bones pràctiques amb l’atenció a persones amb discapacitat i, si 
escau, la progressiva adaptació dels espais del seu establiment. 
(Annex 1) i la participació a les jornades de formació sobre 
discapacitat organitzades per l’Ajuntament d’Alcúdia (aquestes 
jornades han estat organitzades per primera vegada l’any 2017, es 
celebraran anualment, sempre i quan hi hagi empreses 
interessades). 

 
- La validesa del segell “Alcúdia per a tots” serà de dos anys. Un cop 

passat aquest temps, l’empresa que ho vulgui mantenir haurà de 
tornar a realitzar les jornades de formació i renovar el compromís de 
bones pràctiques. 

 
- L’Ajuntament d’Alcúdia podrà retirar en qualsevol moment el segell si 

es demostra que una empresa no compleix amb el compromís de 
bones pràctiques. 

 
- L’Ajuntament d’Alcúdia podrà auditar en qualsevol moment cada 

empresa adherida al distintiu per poder oferir informació objectiva i 
fiable sobre les condicions d’accessibilitat de les seves instal·lacions i 
serveis. 

 
- L’Ajuntament d’Alcúdia es compromet a promocionar les empreses 

participants dins aquest programa mitjançant l’aparició a la web de 
promoció turística municipal www.alcudiamallorca.com, les guies 
d’informació que pugui editar o qualsevol altre suport que serveixi per 
promocionar el projecte “Alcúdia per a tots” 

 
- Les empreses a les quals se lis atorgui el segell de qualitat rebran un 

diploma acreditatiu i una placa de metacrilat perquè ho puguin posar 
a un lloc visible a la seva façana. (Annex 2). 
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- Els establiments interessats hauran en l’obtenció del distintiu hauran 

d’aportar una declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions 
fiscals amb l’Ajuntament d’Alcúdia, d’estar d’alta de l’impost 
d’activitats econòmiques i de tenir la llicència municipal d’obertura i 
funcionament, o inici o exercici de l’activitat. 

 
Annex 1 
 
COMPROMÍS D’ADHESIÓ AL PROJECTE PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT MUNICIPAL “ALCÚDIA PER A TOTS” 
 
L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament d’Alcúdia ha començat a treballar aquest 
2017 en un nou projecte d’accessibilitat per la nostra destinació, anomenat 
“Alcúdia per a tots”, amb l’objectiu d’atreure cap el municipi turistes amb 
discapacitat. 
 
Perquè les empreses puguin obtenir el distintiu “Alcúdia per a tots” i vegin 
reconeguts els seus esforços cap a l’accessibilitat universal i la voluntat de 
desenvolupar bones pràctiques en el tracte a persones amb discapacitat, 
l’empresa XXXXX signa aquest compromís amb l’Ajuntament d'Alcúdia, 
assumint el compliment dels punts que es detallen a continuació: 
 
1.- Compromís a planificar, si escau, i dur a terme millores a les seves 
infraestructures, productes, serveis i informació, amb la finalitat d’eliminar o 
minimitzar les barreres d’accés i contribuir al turisme accessible per a tots. 
 
2.- El personal de l’empresa sotasignant es compromet a tractar a les persones 
amb discapacitat amb cortesia i eficàcia, oferir informació completa sobre els 
serveis i instal·lacions de que disposen, al manco en les dues llengües oficials 
de les Illes Balears i en anglès, i facilitar-li l’accés als serveis no accessibles. 
 
3.- També, s’haurà d’informar a les persones amb discapacitat sobre ajudes a 
la mobilitat, dispositius tècnics i tecnologies de suport, així com altres formes 
d’assistència, serveis i instal·lacions de suport que disposi l’establiment. 
 
4.- Es reconeix la igualtat de drets: totes les persones tenen el dret a disfrutar 
del turisme, sigui quin sigui el seu transfons o habilitats, i es treballarà per 
promoure aquest dret. 
 
5.- S’ha de garantir que el dret de tots a gaudir del turisme sigui una realitat i 
que el compromís dels Governs i les empreses de millorar l'accés per tots es 
recolzi en mesures concretes. 
 
6.- Aplicar els principis del disseny per a tots en el desenvolupament 
d’infraestructures, productes i serveis turístics, i en la millora dels existents.  
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Per això, l’Ajuntament d'Alcúdia, mitjançant el Departament d’Obres Pròpies, 
oferirà assessorament tècnic gratuït a les empreses que ho demanin. 
 
7.- Treballar transversalment l’accessibilitat en la política amb la que tothom 
pugui gaudir d'una experiència turística sense contratemps i encoratgin la 
cooperació entre tots els agents involucrats perquè sigui possible formular 
polítiques i pràctiques empresarials coherents i actualitzades en l’esfera del 
turisme accessible. 
 
8.- Les persones que han realitzar la formació presencial tendran el compromís 
de traslladar el coneixement i la informació rebuda a la resta de personal de 
l’empresa.  
 
A més, l’empresa haurà d’anomenar un responsable, comunicant-ho a la 
Regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alcúdia, per dur el seguiment d’aquest 
projecte, de manera conjunta amb l’Ajuntament d'Alcúdia, que es compromet a 
organitzar una reunió anual per analitzar amb totes les empreses participants el 
funcionament del projecte, dubtes que puguin sorgir,  informació sobre 
discapacitat,... 
 
9.- L’empresa també es compromet a emplenar una plantilla d’autoavaluació 
d’accessibilitat del seu establiment, que aportarà l’Ajuntament d'Alcúdia amb 
l’objectiu d’informar al client sobre els serveis i instal·lacions.  
Aquesta informació podria ser ampliada amb una auditoria sobre accessibilitat, 
amb l’objectiu de tenir una base dades actualitzada amb finalitats de 
desenvolupar accions promocionals, promoguda per l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 
10.- L’Ajuntament d’Alcúdia es compromet a continuar desenvolupant aquest 
projecte amb les següents actuacions previstes per aquest 2017: organitzarà a 
l'octubre un famtrip, perquè agències i companyies de turisme especialitzades i 
persones reconegudes dins el sector puguin conèixer Alcúdia i les seves 
condicions per aquest tipus de visitant.  
 
A més a la web turística www.alcudiamallorca.com  es dedicarà una secció 
específica d'informació del municipi per a persones amb discapacitat que 
vulguin conèixer-lo així com també hi apareixeran les empreses involucrades 
dins el projecte. La informació estarà disponible en 6 idiomes.  
 
S'adaptaran els mateixos idiomes per a persones sordes a  l'App municipal 
“Alcudia Tour” (si no la coneixes la pots descarregar gratuïtament a Apple Store 
o Google Play). A la vegada, s' editarà material imprès per anar a fires de 
turisme, oficines d'informació, etc en una estratègia de promoció transversal. 
 
En darrer terme, es farà el diagnòstic, anàlisis i propostes de millora de 
diferents llocs del municipi per adaptar-los a persones amb discapacitats, com 
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el casc antic, la Ciutat Romana de Pol·lèntia, els edificis municipals, totes les 
platges del municipi, el Passeig Marítim i els trams I i II de la Platja d'Alcúdia. 
L'objectiu final es poder tenir dissenyades, adaptades i senyalitzades dues o 
tres rutes accessibles i una informació fidel perquè es puguin informar 
adequadament abans o durant el viatge. 
  
Antonio Mir Llabrés  Joan Gaspar Vallori Guayta Per l’empresa 
Batle d’Alcúdia  Regidor de Turisme   XXXXXXAnnex 
2

 
2.- Publicar dit acord en a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcúdia.” 

INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyor Joan Gaspar Vallori. 
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El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que aquest any 2017 l’Ajuntament 
d’Alcúdia ha començat a fer feina amb un nou projecte turístic anomenat 
“Alcúdia per a tots” amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat de tot el municipi i 
fer-lo més inclusiu pels visitants i pels propis residents. Creiem que una de les 
potes d’aquest projecte és la creació d’aquest distintiu, Alcúdia per a tots, per 
conèixer tant a les empreses com establiments locals que treballen per 
l’accessibilitat universal fent un municipi més inclusiu. El que férem amb 
aquestes normes de concessió d’aquest distintiu és, seguint la nova llei de 
procediment administratiu, va ser publicar-les a la pàgina web municipal, 
després també es varen enviar a tots els membres del consell assessor de 
turisme i a totes les empreses participants a les Jornades de Formació per a 
que poguessin fer les aportacions que considerassin adients. Passat el termini 
que es va donar per a que es fessin aportacions comentar que no hem rebut 
cap consideració ni comentari a les normes, per tant es proposa l’aprovació tal i 
com se vos ha passat a la proposta. I bé, el que hi ha és un seguit de les 
condicions que necessiten les empreses per a poder obtenir aquest distintiu, 
com la signatura d’un compromís d’atenció a persones discapacitades, 
l’adaptació dels espais del seu establiment, la participació a les jornades de 
formació que vàrem fer. I després també coment un poc la validesa que tindrà 
el segell, que serà per dos anys, i també les diferents actuacions a les quals es 
compromet l’Ajuntament per promocionar aquest turisme inclusiu i també les 
empreses que hi participen, com la aparició a la pàgina web o també a les 
guies d’accessibilitat que també ja hi estam fent feina. Com a annex hi ha el 
compromís, que més o manco recull el que hem anat comentant, el compromís 
que han de signar les empreses que hi volen participar, de millora 
d’accessibilitat, de tractar les persones amb discapacitat amb cortesia, de 
formació cap a les persones amb discapacitat sobre ajudes a la mobilitat, 
dispositius tècnics i tecnologies que tinguin les pròpies empreses. Després 
també com a novetat, sobretot a les petites i mitjanes empreses, l’Ajuntament 
oferirà assessorament per a les empreses que vulguin habilitar algun espai per 
persones amb diferents discapacitats. Ja s’està fent feina amb una guia 
accessible on també a part de tots els espais municipals hi haurà també les 
empreses privades i bé, al final també hi ha un petit resum del que estam fent 
des de l’Ajuntament, que ja més o manco ho he comentat. A part, estam 
adaptant l’aplicació municipal per a persones cegues i per a persones sordes i 
ja el que tenim és un diagnòstic, un anàlisi i propostes de millora a diferents 
espais municipals amb la voluntat de poder fer un projecte d’inversió per 
millorar totes aquestes zones i espais que necessiten millorar en quant a 
accessibilitat. Ja dic, és els primers mesos que estam desenvolupant aquest 
projecte però l’objectiu és que tingui continuïtat durant els pròxims anys. 
 
El senyor batle demana si hi ha algun aclariment. 
 

VOTACIÓ: 
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
8. Examen i aprovació proposta sobre l’inici d’elaboració del Pla 
Municipal de Drogues d’Alcúdia (2017-2020). 

Es presenta proposta de la regidora delegada de Benestar Social, Igualtat i 
Sanitat de data 26 de maig de 2017, la qual diu: 
 
“D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local, 
que regula les competències  de les corporacions locals, així com la Llei 4/2005, de 
29 d’abril, sobre drogodependències i altres addicions a les Illes Balears, que 
estableix a l’art. 45 com a actuacions de tots els municipis en el seu àmbit territorial: 

a) participar en la planificació i la coordinació d les actuacions en matèria de 
drogues que es duen a terme en el seu àmbit territorial. 

b) Desenvolupar politiques especifiques de prevenció en matèria de 
drogodependències, fonamentalment en l’àmbit familiar i comunitari. 

c) Procurar la integració social dels consumidors de drogues i desenvolupar els 
plans de formació professional i d’ocupació d’aquest col·lectiu. 

d) Vetllar, en el marc de les seves competències pel compliment de les diferents 
mesures de control que estableix la present llei i la legislació estatal. 

 
Vist que el consum de drogues representa un dels pobles més destacats des de el 
punt de vista social i de la salut, i que constitueix un fenomen multicausal i 
multidimensional perquè les seves conseqüències es manifesten tant el ela vessant 
física com en la psicològica  i en la social. 
 
Vistes les recomanacions de l’OMS sobre educació i promoció de la salut, que 
atorguen molta importància a les iniciatives en aquest camp 
 
Vist que el Pla Nacional sobre drogues del Ministeri de Sanitat i Consum, així com el 
Pla d’actuació en drogodependències i addicions de les Illes Balears, del Govern de 
les Illes Balears i el Pla sobre drogodependències i altres addiccions  de Mallorca, 
del Consell de Mallorca, assenyalen  la importància de promoure els plans  locals de 
drogodependències , potenciant especialment el seu papar com a plans de 
prevenció comunitària. 
 
Vist que l’administració local pot desenvolupar plans que, per tal d’afavorir 
dinàmiques preventives, impliqui a les diferents àrees municipals que tenen com a 
objectiu fonamental promoure la qualitat de vida de la població. 
 
Vist que el Pla municipal sobre drogodependències es el marc formal, estructural i 
també simbòlic en que s’articulen els programes específics. 
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Vist que l’abordatge de les drogodependències ha de comprendre mesures a l’àmbit 
de la salut, els serveis socials, l’educació, l’oci i la seguretat ciutadana,entre d’altres, 
i ha de formular accions de prevenció, tractament i reinserció social, a fi de facilitar 
una integració dels recursos existents, que eviti la duplicitat de serveis i 
intervencions 
 
El contingut del Pla municipal sobre drogodependències i conductes addictives 
d’Alcúdia, plasmarà en un document escrit que les òrgans de govern municipal 
subscriuran com un reflex de la seva voluntat política en el marc de les 
competències que les lleis atribueixen a les administracions locals. 
 
Vist que per l’elaboració del pla sobre drogodependències i conductes addictives 
d’Alcúdia és prioritari constituir la Comissió política i que s’aprovi pel Ple de 
l’Ajuntament el compromís de donar-hi suport polític, tècnic i econòmic per un 
període de quatre anys ( 2017-2021) i, un cop aprovat pel Ple municipal es podrà 
començar a treballar a nivell tècnic amb la constitució de la comissió tècnica 
corresponent. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels ACORDS següents: 
 
1.- Aprovar l’elaboració del Pla Municipal sobre drogodependències i conductes 
addictives d’Alcúdia. 
 
2.- Aprovar la creació i composició de la comissió política de seguiment del Pla 
Municipal, amb la composició següent: 
 
Sr. Antoni Mir Llabrés, que actuarà com a president 
Sra. Aguas Santas Lobo Benitez, que actuarà com vicepresidenta 
Sra. Barbara Rebassa Bisbal, regidora d’educació 
Sr. Pere J. Malondra Sanchez, regidor de Participació Ciutadana 
Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy, regidor d’esports i joventut 
Sra. Josefina Linares Capó, regidora PP 
Sr. Tomàs Adr5over Albertí, regidor Gent per Alcúdia 
Sra. Carme Garcia Cerda, regidora Junts per Alcúdia 
Sr. José Muñoz Pulido, regidor Guanyem Alcúdia 
 
El regim jurídic de funcionament serà el que estableix la Llei 20/2006 municipal i de 
regim local de les Illes Balears, per als òrgans col·legiats, amb les especificacions 
següents: 

1. La convocatòria de les sessions l’ha de fer el president/a, o el 
vicepresident/a per delegació d’aquest. 

2. les reunions ordinàries en sessió plenària es celebraran com a  
mínim un cop l’any. 

3. establir que les funcions de la comissió son les següents: 
a. acordar criteris i aspectes de cooperació anual 
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b. fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions que es duguin 
a terme 

c. nomenar la comissió tècnica 
d. proposar els projectes que es considerin necessaris per al 

Pla municipal sobre drogodependències i conductes 
addictives per un periode de quatre anys (2017-2021) 

 
4. Aprovar el compromís de l’Ajuntament d’Alcúdia de donar suport 

polític, tècnic i econòmic al Pla municipal sobre drogodependències 
i conductes addictives per un període de quatre anys (2017-021). 

5. Comunicar aquest acord a les parts interessades” 
 
INTERVENCIONS: 

 
L’infrascrit, senyor Joan Seguí, intitula la proposta i exposa que únicament ressaltar 
tal i com es va exposar a la comissió informativa que la comissió aquesta queda 
integrada pel batle, Antoni Mir Llabrés, n’Agüi, na Bàrbara, en Pere Malondra, en 
Joaquín Cantalapiedra, na Josefina Linares, en Tomàs Adrover, Carmen García i en 
José Muñoz Pulido. És la comissió que formarà part per iniciar la redacció d’aquest 
pla municipal. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si van bé aquestes incorporacions que havíem 
parlat el dia de la comissió informativa. A continuació dona la paraula a la senyora 
Aguas Santas Lobo. 
 
La senyora Aguas Santas Lobo manifesta que vist que el consum de drogues 
representa un dels problemes més destacats des del punt de vista social i de la 
salut i que constitueix un fenomen multicausal i multidimensional, perquè les seves 
conseqüències es manifesten tant a la vessant física, com a la psicològica i social. 
Vistes les recomanacions de la OMS sobre educació i promoció de la salut que 
atorguen molta importància a les iniciatives en aquest camp. Vist que l’abordatge de 
les drogodependències ha de comprendre mesures a l’àmbit de la salut, els serveis 
socials, l’educació, l’oci, i la seguretat ciutadana, entre d’altres, i ha de formular 
accions de prevenció, tractament i recepció social a fi de facilitar una integració amb 
els recursos existents que evitin la complicitat dels serveis i intervencions. Vist que 
per Vist que per l’elaboració del pla sobre drogodependències i conductes additives 
d’Alcúdia és prioritari constituir la Comissió política i que s’aprovi pel Ple de 
l’Ajuntament el compromís de donar-hi suport polític, tècnic i econòmic per un 
període de quatre anys ( 2017-2021) i, un cop aprovat pel Ple municipal es podrà 
començar a treballar a nivell tècnic amb la constitució de la comissió tècnica 
corresponent. Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords 
següents: Aprovar l’elaboració del Pla Municipal sobre drogodependències i 
conductes additives d’Alcúdia, I aprovar la creació i composició de la comissió 
política de seguiment del Pla Municipal. 
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El senyor secretari infrascrit apunta que és amb la composició que abans hem 
comentat. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que vol agrair a la senyora Aguas Santas 
Lobo l’esforç que fa de parlar el català, perquè sé que ella és de llengua castellana, 
però agrair que es parli el català en aquesta proposta fent un esforç. Bé crec que 
d’aquesta comissió és lo lògic i és lo raonable que tots els partits polítics i tot 
l’Ajuntament estigui representat, perquè és un problema que ens afecta a tots, és un 
problema molt important, i jo crec que és bo que tots hi estiguem ficats i així tots hi 
tinguem representants, i si hi ha algú més que hi vulgui entrar tampoc hi ha cap 
problema en incorporar-lo ja que es tracta d’un problema important. Algun 
aclariment? 
 
VOTACIÓ: 

 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 

9. Examen i aprovació proposta de les bases reguladores de subvencions 
de programes de suport a l’ensenyament obligatori duts a terme en els 
centres escolars d’Alcúdia 2017. 
 
Es presenta proposta de la regidora delegada d’Educació de data 30 de maig 
de 2017, la qual diu: 
 
“ Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de 
foment de determinats programes d’interès general i, fins i tot, un procediment 
de col·laboració entre l’Administració pública i els particulars per a la gestió 
d’activitats d’interès públic. 
 
En aquest sentit l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant les 
bases reguladores de subvencions de programes de suport a l’ensenyament 
obligatori duts a terme en els centres escolars d’Alcúdia, estableix el 
procediment que ha de regular les subvencions abans esmentades. 
 
Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, 
concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels 
objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 

 
Consideracions jurídiques 
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1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 

2. Reglament General de Subvencions 887/2006, de 21 de juliol. 
 

3. Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament 
d’Alcúdia (BOIB 176 de 1 de desembre de 2015). 
 

4. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2017, aprovat 
definitivament dia 24 de gener de 2017, en el què figura la partida 
pressupostària EN 326 489000 “Aportacions als Centres Escolars”, amb una 
dotació econòmica de 43.800,00 €.  
 

5. Bases d’execució del pressupost general de l’any 2017. Secció 2a. Règim de 
subvencions. Base 31a. Aportacions i subvencions. 
 

6. Pla estratègic de subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple dia 15 de febrer de 
2017 i publicat al BOIB núm. 33 de 18 de març de 2017. 
 
Per tot això propós al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia que adopti els següents:  

 
Acords 

 
1. Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions de Programes de suport a 

l’ensenyament obligatori duts a terme en els Centres Escolars d’Alcúdia, amb el 
següent tenor literal:  
 
“Bases reguladores de les subvencions de suport de l’ensenyament obligatori 
organitzades per als centres escolars d’Alcúdia. Exercici 2017 
 
Base primera: Finalitats 
  
L’escola com a tal, és un laboratori on l’alumne rep una gran quantitat 
d’informació,  de coneixements, d’aptituds i de valors que són la base  de la 
nostra societat democràtica i de la nostra cultura. 
 
Els alumnes, gràcies als programes educatius que desenvolupen els centres 
escolars (natació, batejos nàutics, treball per ambients i projectes, foment de la 
lectura, noves tecnologies, medi ambient...) i  que compten amb el suport 
d’entitats públiques i privades, poden gaudir d’un ampli ventall de possibilitats 
que milloraran les seves competències i la seva formació acadèmica.  
 
Base segona: Dotació pressupostària  
 
Per aquesta finalitat en Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de 
l’exercici 2017, aprovat definitivament dia 24 de gener de 2017 figura la partida 
pressupostària EN 326 489000 Aportacions als Centres Escolars amb una 
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dotació econòmica de 43.800,00 € (Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions).  
 
Base tercera: Objecte  
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les subvencions Foment de 
Programes Educatius que tinguin com a finalitats: 
 
• Programes educatius  en general (medi ambient, de suport, de 
convivència, intercanvis...) 
 

• Programes destinats a afavorir l’esport escolar (natació escolar en horari 
lectiu, batejos nàutics...) 
 

• Dotació de recursos d’aula  (biblioteca, ludoteca, material de música, 
material de plàstica etc...). 
 

• Millora de les instal·lacions del centre educatiu (Inversió) 
 

• Projectes d’innovació educativa: jocs de pati, racons, centres d’interès, 
etc... 
 

• Programes de reutilització de llibres de text. 
 

• Equipament i adquisició de material informàtic  i audiovisual: noves 
tecnologies. 
 

• Material didàctic en general.  
 

• Participació Mostra Escolar de Nadales Curs 2016-2017. 
 
 
Base quarta: Entitats beneficiàries 
 
Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions els Centres Educatius 
d’Infantil, Primària i Secundària del municipi d’Alcúdia, públics o concertats, que 
compleixin els requisits següents: 
 
• Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre que correspongui. 
• Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar. 
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• No tenir finalitat de lucre. 
• Tenir seu social i actuació al municipi d’Alcúdia. 
• Estar inscrites en el Registre de Centres, Serveis i Entitats de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes i altres registres de les administracions públiques que correspongui. 
• Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors. 
• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Alcúdia i no 
trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions 
públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu. 
• No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Base cinquena: Naturalesa de la subvenció 
 
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i excepcional 
i anul·lables, són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les 
causes previstes en la llei o en aquestes bases. No generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.  
Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre 
l’entitat beneficiària per al mateix projecte sempre que el total de les ajudes o 
subvencions rebudes no superi el pressupost del projecte educatiu 
subvencionat. 
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte 
educatiu subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat 
beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons 
propis, d’acord amb el que estableix la base tretzena (justificació i pagament de 
la subvenció). 
En el cas de no executar-se el 100% de la quantia del pressupost presentat, la 
quantia de la subvenció es veurà reduïda en la mateixa proporció. 
 
Base sisena: Publicació de la convocatòria i inici del procediment 
 
La convocatòria i les seves bases i la iniciació del procediment de concessió 
de subvencions es produeix d’ofici, l’aprovació d’aquestes bases pel Ple de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, que després seran publicades al BOIB, al tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS 
i a la pàgina web www.alcudia.net  per tal que es puguin presentar les 
sol·licituds durant el termini establert a la Base Novena.  

 
 

Base setena : Sol·licitud i documentació 
 
Els Centres Educatius interessats que compleixin els requisits que determinen 
aquestes bases han de presentar la següent documentació: 
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1. Sol·licitud, d’acord amb el model adjunt com a annex 1. 
 
2. Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 2). 
 
3. Projecte d’activitats a desenvolupar al centre educatiu durant l’any 
2016 (annex 3). 

 
4. Pressupost d’ingressos i despeses del 2017, ha d’estar vinculat amb 
l’objecte de la convocatòria. 
 
5. Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat sol·licitant i del DNI del 
representant legal que signa la sol·licitud.  
 
6. Fotocòpia compulsada del nomenament del representant legal. 
 
7. El centre educatiu haurà d’adjuntar un certificat expedit per la secretaria 
del propi centre en el què hi figuri: 
 
• El número real d’alumnes matriculats a data d’1 de juny de 2017.  
• El número real d’alumnes que assisteix als cursos de natació escolar 
durant el darrer trimestre del curs. 
• El número real d’alumnes que han realitzat el bateig nàutic. 
• El número de grups que han participat en la Mostra Escolar de Nadales 
del curs 2016-2017. 
 
8. Declaració expressa en la qual s’han de fer constar totes les ajudes i 
subvencions sol·licitades i/o concedides per qualsevol institució pública o 
privada per a la mateixa finalitat (annex 4). 
 
9. Certificat bancari, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha 
d’ingressar l’import de la subvenció que es pugui concedir (annex 5). 
  
Base vuitena:  Despeses subvencionables i import 
 
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de 
2003, General de Subvencions són despeses subvencionables aquelles: 
 
• Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, 
difondre i executar el projecte, que s’hagi dut a terme durant la temporalització 
prevista a la Base novena i respongui a la naturalesa del projecte educatiu 
subvencionat.    
• Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera, 
i en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs. 
• Que no superin el valor de mercat. 
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No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
 
• Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al 
valor de mercat. 
• Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica i de gestió, les 
despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan 
directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a 
terme. 
• Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els 
recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de 
procediments judicials. 
• Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 
• Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon e  Internet. 
 
La naturalesa dels projectes educatius queden recollides a la Base Segona 
d’aquestes bases i l’ import de la subvenció es calcularà en base als següents  
criteris: 
 
A) QUANTIA SUBVENCIÓ PER NATACIO ESCOLAR. 
 
Es subvencionarà el 100% del cost de l’activitat. L’import destinat a aquesta 
activitat és de 19,94 euros per alumne com a màxim.  
 
El pressupost destinat a subvencionar l’activitat de natació escolar és de 
7.300,00 €. 
 
B)QUANTIA SUBVENCIÓ PER A BATEJOS NÀUTICS. 
 
El pressupost destinat a subvencionar l’activitat de batejos nàutics és de 
5.500,00 €. 
 
La quantia de la subvenció es determinarà dividint el pressupost destinat a 
l’activitat entre el número d’alumnes, amb un màxim de 9,68 € per alumne. 
 
C/ MOSTRA ESCOLAR DE NADALES   
 
Es subvencionarà amb un import de 90 euros per curs que hagi participat en la 
Mostra Escolar de Nadales del curs 2016-2017, organitzada per l’Ajuntament 
d’Alcúdia.  
 
El pressupost destinat a subvencionar la Mostra Escolar de Nadales és de 
8.000,00 €. 
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Les quanties atorgades per la participació a la Mostra Escolar de Nadales 
hauran de ser destinades a finançar projectes educatius d’acord amb l’objecte 
d’aquesta convocatòria (Base tercera). La justificació dels mateixos hauran de 
seguir el procediment establert a la base tretzena. 
  
D) RESTA  D’ACTIVITATS. 
 
Per a la resta d’activitats educatives es destinarà un total de 23.000,00 €. 
 
Aquest import es distribuirà proporcionalment al nombre d’alumnes matriculats 
al conjunt de centres educatius sol·licitants de la subvenció. 
 
L’import resultant de la suma dels tres conceptes anteriors no podrà ser 
superior als 8.760,00 € per centre.  
 
Les entitats beneficiàries de subvencions estan obligades a presentar la 
corresponent justificació de l’activitat subvencionada i a acreditar, abans de 
l’ordenació del pagament que estan al corrent de les seves obligacions fiscals 
amb l’Ajuntament. 
 
Quan l’entitat beneficiària sigui deutora de l’Ajuntament, com a conseqüència 
d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació. 
 
En cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat 
de l’import de la subvenció atorgada, l’Ajuntament d’Alcúdia tramitarà d’ofici la 
reducció de l’import de la subvenció en la mateixa proporció que existeixi entre 
l’import a justificar i aquell import ben justificat. 
 
En cas que la suma de les subvencions rebudes per l’activitat de que es tracti 
superi el cost de la mateixa, la subvenció atorgada es reduirà 
proporcionalment. 
 
Si el crèdit pressupostari resulta insuficient per cobrir les sol·licituds de despesa 
presentades a subvenció es procedirà a reduir el percentatge subvencionat. 
 
Base novena: Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al Batle de l’Ajuntament d’Alcúdia i 
s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’hi especifica a la 
base setena d’aquestes Bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol 
dels llocs previst a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a 
partir del dia següent a la publicació de la convocatòria d’aquestes bases 
al BOIB i durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament d’Alcúdia. 

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 

 
 

 39 

 
Base desena: Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i 
resoldre el procediment 
 
La iniciació del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, 
l’aprovació d’aquestes bases pel Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, que després 
seran publicades  al BOIB  i al tauló d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix una Comissió tècnica  
d’avaluació que la integren les persones  relacionades tot seguit i és 
l’encarregada de la instrucció del procediment integrada per : 
La tècnica de Cultura i Educació o persona en qui delegui. 
TAE d’Intervenció o persona en delegui. 
Secretari: Auxiliar administratiu de l’Àrea de Cultura (amb veu però sense vot). 
A la Comissió tècnica d’avaluació li correspon examinar les sol·licituds 
presentades i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la 
proposta de resolució per part del Regidora Delegada d’Educació, d’acord amb 
els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes Bases.  
 
En qualsevol cas, la Comissió  tècnica d’avaluació pot realitzar totes les 
actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i 
comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la 
resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents 
per resoldre. 
 
D’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, si la instància o la 
documentació són incorrectes o incompletes,  l’òrgan competent (Comissió 
tècnica d’avaluació) concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar 
deficiències. Si dins aquest termini, l’entitat interessada no fa la rectificació 
reclamada o no presenta els documents requerits, l’Ajuntament d’Alcúdia 
després d’haver-ne pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la 
seva petició.  
 
El termini màxim per resoldre és de sis mesos comptadors des de l’endemà de 
la data de finalització del termini de presentació de la justificació, i és el termini 
màxim que marca la Llei 38/2003 General de Subvencions. Una vegada 
transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució 
expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, 
que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des 
que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu 
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davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos 
des que s’ha notificat. 
 
Base onzena: Obligacions de les entitats beneficiàries 

 
Són obligacions dels Centres Escolars beneficiaris de les subvencions: 
 
1. Comunicar a l’Àrea d’Educació l’acceptació o la renúncia de la subvenció en 
els termes de la resolució de la concessió. En qualsevol cas, l’acceptació 
s’entén produïda automàticament si en el termini de quinze dies comptadors 
des que s’hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari. 
 
2. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 
 
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme 
l’Ajuntament d’Alcúdia o qualsevol dels òrgans de control financer competents i 
col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici 
d’aquestes funcions de control. 
 
4. L’entitat beneficiària haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Alcúdia  l’obtenció 
de subvencions o ajudes per a la mateixa  finalitat procedents de qualsevol 
administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. Qualsevol 
alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la 
subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes, 
pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 
 
5. L’entitat beneficiària haurà de disposar dels llibres comptables, registres i 
resta de documentació exigits per la normativa a fi de garantir l’adequat exercici 
de les facultats de comprovació i control i conservar els documents justificatius 
de l’aplicació dels fons rebuts. 
 
6. L’entitat beneficiària haurà de fer constar, si la naturalesa de l’activitat ho fa 
possible, de manera expressa durant l’acció subvencionada i en la difusió 
(cartells, programes, etc.) que se’n faci posteriorment, la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i lliurar una còpia a l’Àrea d’Educació dels materials 
gràfics i audiovisuals relatius a l’activitat subvencionada. 
 
7. L’entitat beneficiària haurà de comunicar, immediatament, qualsevol 
eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament de l’activitat 
subvencionada. 
 
8. L’entitat beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la 
procedència i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionables, quan les 
activitats objecte de la subvenció s’hagin finançat amb fons propis o altres 
subvencions o recursos. 
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Base dotzena : Modificació del projecte 
 
L’entitat beneficiària haurà de sol·licitar autorització prèvia i expressa  per fer 
qualsevol modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds 
de modificació substancial han de ser motivades i s’han de formular 
immediatament després de l’aparició de les circumstàncies que les justifiquin i 
s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin. 
 
Base tretzena :  Justificació  i pagament  
 
El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza dia 31 d’octubre 
(inclòs) i l’entitat beneficiària haurà d’aportar la següent documentació:  
 
1. Memòria de les activitats subvencionades. 
 
2. Memòria econòmica de l’activitat subvencionada integrada per la 
declaració responsable de la realització del projecte, que consti d’una 
relació classificada de despeses i ingressos de les activitats realitzades, amb 
l’aportació de factures o altres documents de valor probatori originals o 
fotocòpies acarades, que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha destinat 
als fins per als quals s’ha concedit la subvenció (annex 6). Les factures hauran 
d’haver estat abonades prèviament per l’entitat i com a prova d’això hauran 
d’anar acompanyades d’un comprovant de transferència bancària o en el 
seu defecte (en metàl·lic)  d’un document acreditatiu del proveïdor que ha 
estat abonada la factura. 
 
3. Autorització del representat legal perquè l’Ajuntament d’Alcúdia pugui 
comprovar si l’escola es troba al corrent en el compliment de les obligacions 
fiscals i tributàries amb l’Ajuntament d’Alcúdia, Hisenda i amb la Seguretat 
Social, que venguin imposades per la normativa vigent (annex 7).  
 
Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, 
es requerirà l’entitat per a que en el termini de 10 dies hàbils esmeni la 
mancança o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa 
desisteix de la subvenció.  
 
La resolució de pagament se efectuarà per l’òrgan competent  i se notificarà a 
l’entitat preceptora. 
 
Base catorzena : Revocació i reintegrament  
 
L’incompliment per part del beneficiari de les obligacions contemplades en 
aquestes bases o incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de qualsevol de les obligacions anteriors 
pot donar lloc a la reducció i/o revocació de la subvenció amb la corresponent 
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devolució de les quantitats percebudes, que es podran recuperar aplicant el 
procediment de constrenyiment i inhabilitant l’entitat beneficiària per rebre 
noves quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder 
exigir les responsabilitats que hi pogués haver d’ordre penal, civil o 
administratiu. 
 
De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que 
no hagin estat comunicats pel beneficiari o l’alteració, per la seva part, de les 
condicions o dels aspectes rellevants del projecte educatiu, que s’haguessin 
tingut en compte per concedir la subvenció, ha de donar lloc a la revocació de 
la subvenció amb la pèrdua del dret a cobrar o, si és el cas, amb el 
reintegrament de la subvenció, d’acord amb allò establert als preceptes 
esmentats en el paràgraf anterior. 
 
No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix 
que ha tingut voluntat de compliment, s’ha de dur a terme una revocació parcial 
de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar 
íntegrament la subvenció. 
 
Base quinzena  : Règim jurídic 
 
En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reglament General 
de Subvenció 887/2006 aprovat el  21 de juliol,  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 
Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, les Bases d’execució del Pressupost 
Municipal per a 2017 i la normativa per a la concessió de subvencions 
públiques així com la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
 
Base setzena : Recursos 
 
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs 
contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. 
No obstant això s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi 
sigui pertinent. Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa, i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Alcúdia, 30 de maig de 2017        
     
La regidora d’Educació,   La tècnica de Cultura, Educació i Festes 
Bàrbara Rebassa Bisbal    M.Carme Suàrez Gómez”    
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“ANNEX I 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES DE SUPORT A 
L’ENSENYAMENT OBLIGATORI DUITS A TERME EN ELS CENTRES 
ESCOLARS D’ALCÚDIA,  ANY 2017. 
 
DADES DEL CENTRE EDUCATIU  
 
NOM:       
 
NIF:       
 
Adreça:       
 
Telèfon:       
 
Representat per:       
 
Núm. d’inscripció al registre:       
 
DECLARACIONS 
 
     , amb NIF       en qualitat de        i en representació de l’entitat 
sol·licitant, 
DECLAR 
Que accept les bases de la convocatòria de subvencions per als PROGRAMES 
DE SUPORT A L’ENSENYAMENT OBLIGATORI DUITS A TERME EN ELS 
CENTRES ESCOLARS D’ALCÚDIA. 
Alcúdia,       d      de 2017 
(Signatura) 
 
Nota: Totes aquestes dades s’inclouran a un fitxer de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b  la llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
ANNEX 2 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 
LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS 
(BOE núm. 276, de 18.11.2003) 
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DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA INSTITUCIÓ, ENTITAT O EMPRESA 
 
Nom de la institució, entitat o empresa:      , NIF:       
 
Adreça/domicili social:      . Codi postal:       
 
Població:      . Telèfon/s:       
 
Adreça electrònica:      . Fax:       
 
 
DADES DE LA PERSONA QUE ACTUA EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA 
INSTITUCIÓ, ENTITAT O EMPRESA 
 
Cognoms i nom:       
 
NIF:       
 
Adreça:      . Codi postal:       
 
Població:       
 
DECLARACIÓ 
 
La persona signant declara que la persona jurídica que representa no es troba 
en cap de les circumstàncies previstes a l'article13, apartats 2 i 3, de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.1 
 
Data:       
 
 
 
 
Segell de la institució, entitat o empresa   Signatura del/de la 
representant legal 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
Article 13.2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora 
de les subvencions que regula aquesta Llei les persones o lesentitats en les 
quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la 
naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativareguladora:a) Haver estat 
condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d'obtenir subvencions o ajuts públics.b) Haver sol·licitat la declaració de 
concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar 
declarats en concurs, estarsubjectes a intervenció judicial o haver estat 
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inhabilitats d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període 
d'inhabilitació fixat ala sentència de qualificació del concurs.c) Haver donat lloc, 
per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma 
de qualsevol contracte subscrit ambl'Administració.d) Que la persona física, els 
administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació 
legal d'altres persones jurídiques,estiguin incursos en algun dels supòsits de la 
Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern de la 
Nació i dels altscàrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
lesadministracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius 
que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règimelectoral general, en 
els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que 
reguli aquestes matèries.e) No estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents, enla forma que es determini per reglament.f) Tenir la 
residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís 
fiscal.g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de 
subvencions en els termes que es determinin per reglament.h) Haver estat 
sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir 
subvencions segons aquesta Llei o la Lleigeneral tributària.No poden accedir a 
la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de 
l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta Llei quanconcorri alguna de les prohibicions 
anteriors en qualsevol dels seus membres.Article 13.3. En cap cas no poden 
obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions 
que regula aquesta Llei lesassociacions incurses en les causes de prohibició 
que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 
de març,reguladora del dret d'associació.Tampoc no poden obtenir la condició 
de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a les quals 
s'hagi suspès el procedimentadministratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat 
indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la 
Llei orgànica1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la 
qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent. 
 
ANNEX 3 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT O EL PROJECTE OBJECTE DE LA 
SUBVENCIÓ . ANY 2017 
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
Nom del centre:       
 
NIF:       
 
Adreça:       
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Telèfon:        
 
Representat per:       
 
 

Informació que s’haurà d’especificar al Projecte a presentar que inclou : 
 
 
1.- Nom del Projecte.  
2.- Objectius. 
3.- Activitats a realitzar. 
4.- Número d’alumnes beneficiaris. 
5.- Durada de l’activitat  (especificar total d’hores curs escolar). 
6.- Pressupost de despeses  i d’ingressos que ocasiona l’activitat . 
   
 
*Vos recordam que el projecte ha d’esser un document a part que contengui 
aquests apartats i en el què s’expliqui detalladament les activitats 
subvencionables. 
Tota la documentació aportada ha d’anar signada. 
 
ANNEX 4 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O 
SUBVENCIÓ, I SI N’ÉS EL CAS, RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS I 
AJUDES SOL·LICITADES O CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DELS 
IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES. 
 
Representant legal de l’entitat sol·licitant 
Nom i llinatges:                    
 
DNI:        
 
Com a representant legal de l’entitat:       
       
amb domicili a:       
 
amb CIF:       
 
Declar sota jurament/promesa que l’entitat que represent: 

  No ha sol·licitat subvencions a cap altra Administració pública per a 
la realització de les mateixes activitats per a les quals formul petició d’ajuda. 

(Si no s’ha sol·licitat cap ajuda, assenyalar amb una X)  
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  Ha sol·licitat, i es troben pendents de resolució, les ajudes 
públiques que s’indiquen a continuació: 
 
Institució:              
Quantitat sol·licitada:       
Data:       
 

  Ha estat beneficiària per a la realització del mateix programa 
d’activitats per al qual se sol·licita subvenció, de les ajudes públiques que es 
detallen a continuació: 
 
Institució:            
Quantitat concedida:       
Data:       
 
Es compromet a comunicar a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, immediatament després d’haver-se-li atorgat, qualsevol ajuda pública 
no descrita en aquest document i que li sigui atorgada per a l’execució de les 
activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció. 
 
Alcúdia,       d      de 2017 
 
(Signatura) 
 
ANNEX 5 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS 
 
DADES DEL PERCEPTOR 
 
CIF/NIF 
PERCEPTOR 
 
      
 
 
LLINATGES I NOM/ DENOMINACIÓ SOCIAL 
 
 
      
ADREÇA 
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LOCALITAT C. POSTAL PROVINCIA 
 

 
      

 
      

 
      

TELÈFON FAX 
 

 
      

 
      

 
 
DADES BANCÀRIES 

                       ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL                         BIC 
            

IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM 
ES                                         

 
Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al 
compte corrent o la llibreta oberta a nom de l’entitat que represent. 
 
 
 
CERTIFICAT DE CONFORMITAT        Alcúdia,       d      de 2017 
DE L’ENTITAT BANCÀRIA: 
 
Aquestes dades coincideixen amb les    El perceptor, 
que consten en aquesta oficina: 
 
El director / el delegat, 
 
 
 
Signatura:            Signatura    
(segell de l’entitat bancària) 
 
ANNEX 6 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT 
 
     ,  com a representant de  l’entitat      ,  amb CIF      ,  
 
en relació a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Alcúdia per dur a terme 
el programa d’activitats       
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Declar sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que l’esmentat projecte subvencionat s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d’ingressos que integren el pressupost 
executat del projecte assenyalat és la que s’adjunta. 
 
(Nota: La relació de despeses ha de reflectir les següents dades de les factures 
o documents acreditatius: les dades fiscals del proveïdor, la identificació de la 
factura, el seu import i la data d’emissió. La relació d’ingressos ha d’assenyalar 
la resta d’ajuts, subvencions o ingressos que hagin finançat el mateix projecte 
subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència). 
 
3.- Que la subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Alcúdia s’ha aplicat a la 
finalitat per a la qual es va concedir i que no supera, amb les subvencions i 
altres ingressos concurrents, el cost del projecte subvencionat. 
 
4.- Que s’adjunten còpies confrontades de la totalitat dels justificants del 
pressupost d’execució del projecte educatiu subvencionat i que, si n’és el cas, 
la resta de documentació relativa al projecte educatiu resten a disposició de 
l’Ajuntament d’Alcúdia a la seu d’aquesta entitat. 
 
 
I perquè consti, sign aquesta declaració a  
Alcúdia,       d      de 2017 
 
ANNEX 7 
 
AUTORITZACIÓ PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA   
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT  
 
NOM O RAÓ SOCIAL:       
 
CIF:       
 
Adreça (a efecte de notificacions):       
 
Localitat:      . C.P.:       
 
Telèfon:       Mòbil:        FAX:       
 
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 
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Nom i llinatges:       
 
DNI:        
 
Telèfon:       Mòbil:          
 
Qualitat de la seva representació:       
 
AUTORITZ  
 
A l’Ajuntament d’Alcúdia, a consultar les dades de l’entitat que represento , per 
comprovar que està al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributaries amb l’Estat, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Alcúdia, 
així com, amb el pagament de les quotes  de la la Seguretat Social. Aquesta 
autorització tindrà la mateixa vigència que el conveni signat entre ambdues 
parts. 
 

 Associacions Culturals   Centres escolars   APIMAS 
 
 
Alcúdia,       d      de 2017 
 
(Signatura) 
 
ANNEX 8 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PROJECTE EXECUTAT PRESENTAT PEL 
CENTRE: 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 

 
DESPESES ANY 2017 
 
Dades fiscals del proveïdor Num fra. Import Data emissió 
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 TOTAL        
 
Data:        
Signat:       
 
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PROJECTE EXECUTAT PRESENTAT PEL 
CENTRE: 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 

 
INGRESSOS ANY 2017  
 
Concepte  Import Data  
                  

 
 

                  
 
 

                  
 
 

                  
 
 

TOTAL        
 
Data:        
Signat:       “ 
  
2. Ordenar la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, BOIB, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva pàgina web 
www.alcudia.net. 
 
3. Ordenar la publicació de la present convocatòria a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, BDNS.” 
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INTERVENCIONS: 
 
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que propòs al ple de l’Ajuntament 
d’Alcúdia l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions dels 
programes de suport a l’ensenyament obligatori de tots els centres escolars. 
Consta d’un total de la subvenció de 43.800 euros. En principi hi ha una quantia 
per a natació escolar on es subvencionen el cent per cent. L’import destinat a 
l’activitat són 19,94 euros per alumne com a màxim, i el pressupost destinat a 
aquesta activitat a natació durant el darrer trimestre de l’any són 7.300 euros. 
Després també hi entra lo dels batejos nàutics, vela, que es fa el darrer 
trimestre també. El pressupost destinat a subvencionar aquesta activitat és de 
5.500 euros i suposa 9,68 euros per alumne. La mostra escolar de nadales 
també està inclosa i es subvenciona amb un import de 90 euros per curs que 
hagi participat a la Mostra Escolar de Nadales del curs 2016-2017 organitzada 
per l’Ajuntament. El pressupost destinat a la mostra de nadales és de 8.000 
euros. Per a la resta d’activitats educatives es destinen un total de 23.000 
euros. De totes maneres l’import resultant de la suma dels quatre conceptes 
anteriors no podrà ser mai superior als 8.760 euros per centre. 
 
El senyor batle demana si hi ha algun aclariment o intervenció. Passam a votar. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
10. Examen Proposta d’aprovació de les Bases reguladores de les 
Subvencions per al foment del Teatre Escolar adreçades als centres 
Escolars d’Alcúdia i a les associacions de pares i Mares per a l’exercici 
2017. 
 
Es presenta proposta del regidor de cultura de data 30 de maig de 2017, la qual 
diu: 
“ Antecedents  

 
Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de 
foment de determinats programes d’interès general i, fins i tot, un procediment 
de col·laboració entre l’Administració Pública i els particulars per a la gestió 
d’activitats d’interès públic. 

 
En aquest sentit l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia convoca aquestes 
bases reguladores de subvencions destinades als Centres Escolars d’Alcúdia i 
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a les Associacions de Pares i Mares, i al mateix temps estableix el procediment 
que ha de regular les subvencions abans esmentades. 
 
Dia 18 de març de 2017 va sortir publicat al BOIB Núm. 33 el Pla Estratègic de 
Subvencions 2017 de l’Ajuntament d’Alcúdia i el Patronat Municipal d’Esports, 
prèvia aprovació en el Plenari de dia 15 de febrer de 2017. 
 
Aquesta convocatòria de subvenció està destinada a cobrir les despeses 
derivades dels tallers de teatre, que realitzen tant les APIMAS en horari 
extraescolar com els Centres Educatius en horari lectiu i que participen en la 
Mostra de Teatre Escolar organitzada per l’Ajuntament d’Alcúdia. 

  
Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, 
concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels 
objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 
 

 Consideracions jurídiques 
 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
2. Reglament General de Subvencions 887/2006, de 21 de juliol. 
 
3. Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament d’Alcúdia (BOIB 176 de 1 de desembre de 2015). 
 
4. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2017, aprovat 
definitivament dia 24 de gener de 2017, en el què figura la partida 
pressupostària CU 334 489001, APORTACIÓ APIMAS FOMENT TEATRE 
ESCOLAR, amb una dotació de 5.400,00 €. 
 
5. Bases d’execució del pressupost general de l’any 2017. Secció 2a. 
Règim de subvencions. Base 31a. Aportacions i subvencions. 
 
6. Pla estratègic de subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple dia 15 de 
febrer de 2017 i publicat al BOIB núm. 33 de 18 de març de 2017. 
 
 
Per tot això propós al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents:  
 

 Acords  
 

1.-Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions adreçades al Foment 
del Teatre Escolar duit a terme en els Centres Escolars d’Alcúdia per les 
Associacions de Pares i Mares d’Alcúdia, en horari extraescolar, o pel personal 
docent, en horari lectiu, amb el següent tenor literal:  
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“Bases reguladores de les subvencions per al Foment del Teatre Escolar, 
adreçades als Centres Escolars d’Alcúdia i a les Associacions de Pares i Mares 
per a  l’exercici 2017 
 
Base primera: Finalitats 
 
L’Ajuntament d’Alcúdia, amb la finalitat de potenciar el teatre des de l’edat 
escolar com a disciplina que ajuda a desenvolupar capacitats intel·lectuals i 
valors entre els individus i que aglutina matèries curriculars de l’ensenyament 
obligatori com la literatura, la llengua, les arts plàstiques, arts audiovisuals i les 
noves tecnologies, crea aquesta línea d’ajuda al foment de les arts escèniques 
entre la població escolar. 
 
L’objecte d’aquestes bases és la de regular les subvencions destinades al 
Foment del Teatre Escolar per a la captació de nous públics.  
En aquest sentit l’Àrea de Cultura organitza cada any una Mostra de Teatre 
Escolar en la què participen tots els centres educatius del municipi i es 
representen espectacles produïts per la comunitat educativa i per les APIMAS. 
Aquestes subvencions són per cobrir les despeses derivades dels tallers de 
teatre, tant de les APIMAS com dels Centres, que es realitzen dins els centres  
escolars. 

 
 Base segona: Objectius  
 

Aquestes bases tenen per objecte la regulació de les subvencions de Foment 
de Teatre escolar en funció dels següents 
Objectius: 

- Fomentar el teatre escolar a través de tallers i cursos com a disciplina amb 
un alt valor educatiu i cultural.  

- Captar nous públics de teatre. 
- Fomentar la participació dels centres educatius en la Mostra Anual de 

Teatre Escolar que se celebra anualment a l’Auditori d’Alcúdia. 
- Donar suport a les APIMAS per tal que puguin oferir teatre escolar dins la 

programació d’activitats extraescolars així com dins l’horari escolar. 
 

Base tercera: Entitats beneficiàries 
 
Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les Associacions de 
Pares i Mares o els centres educatius, que compleixin els requisits següents: 
 

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 

 
 

 55 

• Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre que correspongui. 
 
• Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar. 
 
• No tenir finalitat de lucre. 
 
• Tenir seu social i actuació al municipi d’Alcúdia. 
 
• Estar inscrites en el Registre de Centres, Serveis i Entitats de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i 
altres registres de les administracions públiques que correspongui. 
 
• Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors. 
 
• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Alcúdia i no 
trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions 
públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu. 
 
• No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 

 
Base quarta: Naturalesa de la subvenció 

 
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional 
i anul·lables, són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les 
causes previstes en la llei o en aquestes bases. No generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.  
Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre 
l’entitat beneficiària per al mateix projecte sempre que el total de les ajudes o 
subvencions rebudes no superi el cost del projecte cultural subvencionat. 
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte 
subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària 
ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord 
amb el que estableix la base 13a (Justificació i pagament de la subvenció). 
En el cas de no executar-se el 100% de la quantia del pressupost presentat, la 
quantia de la subvenció es veurà reduïda en la mateixa proporció. 
 
Base cinquena:  Dotació pressupostària  

 
Per aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de 
l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2017, aprovat definitivament dia 24 de 
gener, a la partida pressupostària CU 334 489001, Aportació APIMAS 
FOMENT TEATRE ESCOLAR, per un import de 5.400,00 euros. 
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Base sisena: Publicació de la convocatòria i inici del procediment  
 

La convocatòria, les seves bases i l’inici del procediment de concessió de 
subvencions es produeix d’ofici. El Ple de l’Ajuntament serà òrgan encarregat 
de la seva aprovació. Aquestes seran publicades al BOIB, a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions BDNS, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la 
pàgina web www.alcudia.net, per tal que es puguin presentar les sol·licituds 
durant el termini establert a la Base Novena.  
 
Base setena : Sol·licitud i documentació 
 
Les entitats interessades, que compleixin els requisits que determinen aquestes 
bases han de presentar la següent documentació: 
 
1. Sol·licitud, d’acord amb el model adjunt (annex 1) 
2. Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei  38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (annex 2). 
3. Projecte d’activitats a desenvolupar durant l’exercici 2017 (annex 3). Tots 
els documents han d’anar signats. 
4. Pressupost d’ingressos i despeses del Projecte “Foment de Teatre Escolar” 
2017 signat. 
5. Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat sol·licitant i del DNI del 
representant legal que signa la sol·licitud.  
6. Fotocòpia compulsada del nomenament del representant legal. 
7. Certificat, expedit pel  secretari/a de l’Associació o del centre educatiu, en el 
què hi figuri el número real d’alumnes inscrits en cada taller de teatre escolar 
durant el curs escolar 2016-17 i la data en el moment de sol·licitar la subvenció.  
8. Certificat, expedit pel  secretari/a de l’Associació, en el cas que l’activitat 
l’organitzi l’APIMA, en el què hi figuri el número de socis al corrent de 
pagament de les seves quotes i les efectivament cobrades en l’exercici corrent 
o en l’anterior. 
9. Així mateix declaració expressa en la qual s’han de fer constar totes les 
ajudes i subvencions sol·licitades i/o concedides per qualsevol entitat pública o 
privada per a la mateixa finalitat (annex 4). 
10. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments (annex 5) 

  
 
Base vuitena:  Despeses subvencionables i import 
 
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de 
2003, General de Subvencions són despeses subvencionables aquelles: 
 
• Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, 
difondre i executar el projecte, que s’hagi duit a terme durant la temporalització 
prevista a la Base novena i respongui a la naturalesa del projecte “Foment del 

http://www.alcudia.net/
mailto:ajt@alcudia.net
http://www.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 

 
 

 57 

Teatre Escolar” subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no 
encara les factures o altres documents que les acrediten. 
• Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera, i 
en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs. 
• Que no superin el valor de mercat. 
 
No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
 
• Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al 
valor de mercat. 
• Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, 
les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les 
d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són 
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 
• Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs 
i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials. 
• Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 
• Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon i internet. 
 
La naturalesa dels projectes educatius queda recollida a la Base Segona 
d’aquestes bases i l’import de la subvenció per APIMA o centre educatiu es 
calcularà en base als següents criteris:  
 
Modalitat A. Activitat extraescolar. 
Destinada exclusivament per a les produccions teatrals procedents de l’activitat 
extraescolar que presentin obres a la XIV Mostra de Teatre Escolar. 
 
Línia de subvenció per a les despeses derivades de la realització de 
l’espectacle (escenografia, vestuari i altres) i així com per les despeses 
derivades de la contractació dels monitors per dur a terme l’activitat: fins a 700 
€ per a cada obra. 

 
En cap cas la suma total podrà excedir els 1.200 € per APIMA. 
 
Modalitat B. Activitat escolar. 
Destinada als IES i als centres escolars que presenten obres a la XIV Mostra 
de Teatre Escolar  
Despeses derivades de vestuari, escenografia i altres despeses derivades de la 
realització de l’espectacle ..., es crea un línia de subvenció de 200 € per obra 
presentada a la XIV Mostra de Teatre Escolar. 
 
En cap cas la suma total podrà excedir els 700 € per centre. 
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Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Alcúdia, com a 
conseqüència d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la 
compensació. 
 
Base novena: Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al  batle de l’Ajuntament d’Alcúdia i 
s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 
setena d’aquestes Bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol dels 
llocs previst a l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. El 
termini de presentació de sol·licituds començarà el dia després de la data de 
la publicació de la convocatòria d’aquestes bases al BOIB i acabarà 
transcorreguts 15 dies hàbils posteriors a aquesta data. Durant aquest 
termini les bases estaran publicades en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, així com a la seva pàgina web, www.alcudia.net. 
 
Base desena: Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i 
resoldre el procediment 
 
L’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, 
mitjançant l’aprovació per Ple de les Bases que regulen la convocatòria. 
Una vegada aprovades les Bases reguladores, aquestes seran publicades al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a 
la pàgina web www.alcudia.net. 
La convocatòria d’aquestes subvencions se publicarà a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix una Comissió tècnica  
d’avaluació, què és l’encarregada de la instrucció del procediment i  que la 
integren les persones relacionades tot seguit: 
 
La tècnica de Cultura, Educació i Festes o persona en qui delegui. 
El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui. 
Secretari: Auxiliar administratiu de l’Àrea de Cultura (amb veu però sense vot) 
 
A la Comissió tècnica d’avaluació li correspon examinar les sol·licituds 
presentades i emetre l’acta o l’informe que ha de servir de base per elaborar 
la proposta de resolució per part del Regidor Delegat de Cultura, d’acord amb 
els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes Bases.  
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En qualsevol cas, la Comissió  tècnica d’avaluació pot realitzar totes les 
actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i 
comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la 
resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents 
per resoldre. 
 
D’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, si la instància o la 
documentació són incorrectes o incompletes,  l’òrgan competent (Comissió 
tècnica d’avaluació) concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar 
deficiències. Si durant aquest termini, la entitat interessada no fa la rectificació 
reclamada o no presenta els documents requerits, l’Ajuntament d’Alcúdia 
després d’haver-ne pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la 
seva petició.  
 
El termini màxim per resoldre és de sis mesos comptadors des de l’endemà de 
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada 
transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució 
expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, 
que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des 
que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos 
des que s’ha notificat. 
 
Base onzena: Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions: 

 
1. Comunicar a l’Àrea d’Educació i Cultura l’acceptació o la renúncia de la 
subvenció en els termes de la resolució de la concessió. En qualsevol cas, 
l’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini de quinze dies 
comptadors des que s’hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari. 
 
2. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 
 
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a 
terme l’Ajuntament d’Alcúdia o qualsevol dels òrgans de control financer 
competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en 
l’exercici d’aquestes funcions de control. 
 
4. L’entitat beneficiària haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Alcúdia  
l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa  finalitat procedents de 
qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. 
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Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de 
la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes, 
pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 
 
5. L’entitat beneficiària haurà de disposar dels llibres comptables, registres i 
resta de documentació exigits per la normativa a fi de garantir l’adequat exercici 
de les facultats de comprovació i control i conservar els documents justificatius 
de l’aplicació dels fons rebuts. 
 
6. L’entitat beneficiària haurà de fer constar, si la naturalesa de l’activitat ho 
fa possible, de manera expressa durant l’acció subvencionada i en la difusió 
(cartells, programes, etc.) que se’n faci posteriorment, la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i lliurar una còpia a l’Àrea d’Educació i Cultura dels 
materials gràfics i audiovisuals relatius a l’activitat subvencionada. 
 
7. L’entitat beneficiària haurà de comunicar, immediatament, qualsevol 
eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament de l’activitat 
subvencionada. 
 
8. L’entitat beneficiària haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Alcúdia  
l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de 
qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. 
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de 
la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes, 
pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 
 
9. L’entitat beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la 
procedència i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionables, quan les 
activitats objecte de la subvenció s’hagin finançat amb fons propis o altres 
subvencions o recursos. 

 
Base dotzena : Modificació del projecte 
 
L’entitat beneficiària haurà de  sol·licitar autorització prèvia i expressa  per fer 
qualsevol modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds 
de modificació substancial han de ser motivades i s’han de formular 
immediatament després de l’aparició de les circumstàncies que les justifiquin i 
s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin. 
Base tretzena :  Justificació  i pagament  
 
El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza dia 29 de 
setembre de 2017 (inclòs) i l’entitat beneficiària haurà d’aportar la següent 
documentació:  

 
4. Memòria de les activitats subvencionades (taller de teatre, obres 
produïdes...) 
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5. Declaració responsable de la realització del projecte subvencionat 
(annex 6) 
 
6. Certificat o Declaració responsable d’estar al corrent de pagament en 
el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, el Govern de 
les Illes Balears, l’Ajuntament d’Alcúdia, així com, amb el pagament de les 
quotes de la Seguretat Social, o bé, autorització per que ho pugui comprovar 
l’Ajuntament (annex 7) 

 
7. Memòria econòmica de l’activitat subvencionada integrada per la 
declaració responsable de la realització del projecte, que consti d’una 
relació classificada de despeses i ingressos de les activitats realitzades, amb 
l’aportació de factures o altres documents de valor probatori originals o 
fotocòpies acarades, que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha destinat 
als fins per als quals s’ha concedit la subvenció (annex 8). Les factures hauran 
d’haver estat abonades prèviament per l’entitat i com a prova d’això hauran 
d’anar acompanyades d’un comprovant de transferència bancària  o en el seu 
defecte (en metàl·lic) d’un document acreditatiu del proveïdor que ha estat 
abonada la factura. 
 
8. Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans 
s’indiquen es requerirà a l’entitat, dins el termini de 10 dies hàbils, que esmeni 
la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que si no ho 
fa desisteix de la subvenció.  
 
9. La resolució de pagament se efectuarà per l’òrgan competent i se 
notificarà a l’entitat preceptora. 

 
Base catorzena : Revocació i reintegrament  
 
L’incompliment per part del beneficiari de les obligacions contemplades en 
aquestes bases o incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de qualsevol de les obligacions anteriors 
pot donar lloc a la reducció i/o revocació de la subvenció amb la corresponent 
devolució de les quantitats percebudes, que es podran recuperar aplicant el 
procediment de constrenyiment i inhabilitant l’entitat beneficiària per rebre 
noves quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder 
exigir les responsabilitats que hi pogués haver d’ordre penal, civil o 
administratiu. 
De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que 
no hagin estat comunicats pel beneficiari o l’alteració, per la seva part, de les 
condicions o dels aspectes rellevants del projecte educatiu/cultural, que 
s’haguessin tingut en compte per concedir la subvenció, ha de donar lloc a la 
revocació de la subvenció amb la pèrdua del dret a cobrar o, si és el cas, amb 
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el reintegrament de la subvenció, d’acord amb allò establert als preceptes 
esmentats en el paràgraf anterior. 
 
No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix 
que ha tingut voluntat de compliment, s’ha de dur a terme una revocació parcial 
de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar 
íntegrament la subvenció. 
 
Base quinzena  : Règim jurídic 
 
En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reglament General 
de Subvenció 887/2006 aprovat el  21 de juliol,  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, el 
Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, les Bases d’execució del Pressupost 
Municipal per a 2017 i la normativa per a la concessió de subvencions 
públiques així com la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
 
Base setzena : Recursos 
 
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs 
contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. 
No obstant això s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi 
sigui pertinent. Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa, i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.    
                  
Alcúdia, 30 de maig de 2017 
 
El regidor de Cultura    La tècnica de Cultura   
Pere Malondra Sánchez   Carme Suárez Gómez” 
 
“ANNEX I 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES FOMENT DE TEATRE 
ESCOLAR ADREÇADES ALS CENTRES ESCOLARS D’ALCÚDIA I A LES 
ASSOCIACIONS DE PARES I MARES PER A L’EXERCICI 2017 
 
DADES DEL CENTRE / ASSOCIACIÓ : 
 
NOM:       
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NIF:       
 
Adreça:       
 
Telèfon:       
 
Representat per:        
 
Núm. d’inscripció al registre:       
 
DECLARACIONS 
 
     , amb NIF      , en qualitat de        i en representació de l’entitat 
sol·licitant, 
DECLAR 
 
Que accept les bases de la convocatòria de subvencions per al FOMENT DEL 
TEATRE ESCOLAR adreçades als CENTRES ESCOLARS D’ALCÚDIA i a les 
ASSOCIACIONS DE PARES I MARES. 
 
 
     ,       d      de 2017 
 
(Signatura) 
 
Nota: Totes aquestes dades s’inclouran a un fitxer de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b  la llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
ANNEX 2 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 
LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS 
(BOE núm. 276, de 18.11.2003) 
 
DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA INSTITUCIÓ, ENTITAT O EMPRESA 
 
Nom de la institució, entitat o empresa           NIF 
      
 
Adreça/domicili social            Codi postal 
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Població              Telèfon/s 
      
 
Adreça electrònica             Fax       
 
 
DADES DE LA PERSONA QUE ACTUA EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA 
INSTITUCIÓ, ENTITAT O EMPRESA 
 
NIF               
 
Cognoms i nom       
 
Adreça             Codi postal       
 
Població       
 
DECLARACIÓ 
 
La persona signant declara que la persona jurídica que representa no es troba 
en cap de les circumstàncies previstes a l'article13, apartats 2 i 3, de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.1 
 
Data:       
 
 
 
 
Segell de la institució, entitat o empresa   Signatura del/de la 
representant legal 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
 
Article 13.2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora 
de les subvencions que regula aquesta Llei les persones o les entitats en les 
quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la 
naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa reguladora:a) Haver estat 
condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d'obtenir subvencions o ajuts públics. b) Haver sol·licitat la declaració de 
concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar 
declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitats d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període 
d'inhabilitació fixat ala sentència de qualificació del concurs c) Haver donat lloc, 
per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma 
de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.d) Que la persona física, els 
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administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació 
legal d'altres persones jurídiques,estiguin incursos en algun dels supòsits de la 
Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern de la 
Nació i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius 
que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règimelectoral general, en 
els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que 
reguli aquestes matèries. e) No estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents, enla forma que es determini per reglament.f) Tenir la 
residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís 
fiscal.g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de 
subvencions en els termes que es determinin per reglament .h) Haver estat 
sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir 
subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària. No poden accedir 
a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de 
l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta Llei quan concorri alguna de les prohibicions 
anteriors en qualsevol dels seus membres. Article 13.3. En cap cas no poden 
obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions 
que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició 
que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 
de març,reguladora del dret d'associació. Tampoc no poden obtenir la condició 
de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a les quals 
s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat 
indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la 
Llei orgànica1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la 
qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent. 
 
ANNEX 3 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT O EL PROJECTE OBJECTE DE LA 
SUBVENCIÓ . ANY 2017 
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
Nom del centre:       
 
NIF:       
 
Adreça:       
 
Telèfon:       
 
Representat per:       
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Informació que s’haurà d’especificar al Projecte a presentar que inclou : 

 
 
1.- Nom del Projecte.  
2.- Objectius. 
3.- Activitats a realitzar. 
4.- Número d’alumnes beneficiaris. 
5.- Durada de l’activitat  (especificar total d’hores curs escolar). 
6.- Pressupost de despeses  i d’ingressos que ocasiona l’activitat . 
   
 
*Vos recordam que el projecte ha d’esser un document a part que contengui 
aquests apartats i en el què s’expliqui detalladament les activitats 
subvencionables. 
Tota la documentació aportada ha d’anar signada. 
 

 
ANNEX 4 

(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O 
SUBVENCIÓ, I SI N’ÉS EL CAS, RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS I 
AJUDES SOL·LICITADES O CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DELS 
IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES. 
 
Representant legal de l’entitat sol·licitant 
Nom i llinatges:                    
 
DNI:       
 
Com a representant legal de l’entitat:       
       
amb domicili a:       
 
amb CIF:       
 
Declar sota jurament/promesa que l’entitat que represent: 

  No ha sol·licitat subvencions a cap altra Administració pública per a 
la realització de les mateixes activitats per a les quals formul petició d’ajuda. 

(Si no s’ha sol·licitat cap ajuda, assenyalar amb una X)  
  Ha sol·licitat, i es troben pendents de resolució, les ajudes 

públiques que s’indiquen a continuació: 
 
Institució:              
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Quantitat sol·licitada:       
Data:       

  Ha estat beneficiària per a la realització del mateix programa 
d’activitats per al qual se sol·licita subvenció, de les ajudes públiques que es 
detallen a continuació: 
 
Institució:            
Quantitat concedida:       
Data:       
 
Es compromet a comunicar a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia, 
immediatament després d’haver-se-li atorgat, qualsevol ajuda pública no 
descrita en aquest document i que li sigui atorgada per a l’execució de les 
activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció. 
 
     ,       d      de 2017 
 
(Signatura) 
 
ANNEX 5 
(Aquest annex es presentarà amb la sol·licitud de la subvenció) 
 
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS 
 
DADES DEL PERCEPTOR 
 
CIF/NIF 
PERCEPTOR 
 
 

      
 
LLINATGES I NOM/ DENOMINACIÓ SOCIAL 
 
 
      
ADREÇA 
 
 
      
LOCALITAT C. POSTAL PROVINCIA 

 
 
      

 
      

 
      

TELÈFON FAX 
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DADES BANCÀRIES 
 

                       ENTITAT 
BANCÀRIA/SUCURSAL                         BIC SWIFT 

            
IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM 

ES                                         
 
Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al 
compte corrent o la llibreta oberta a nom de l’entitat que represent. 
 
CERTIFICAT DE CONFORMITAT            ,       d      de 2017 
DE L’ENTITAT BANCÀRIA: 
 
Aquestes dades coincideixen amb les    El perceptor, 
que consten en aquesta oficina: 
El director / el delegat, 
 
 
Signatura:____________________    Signatura 
(segell de l’entitat bancària) 
 
ANNEX 6 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT 
 
     ,  com a representant de  l’entitat      ,  amb CIF      ,  
 
en relació a la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Alcúdia per dur a terme 
el programa d’activitats      . 
 
Declar sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que l’esmentat projecte subvencionat s’ha realitzat. 
 
2.- Que la relació de despeses i d’ingressos que integren el pressupost 
executat del projecte assenyalat és la que s’adjunta. 
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(Nota: La relació de despeses ha de reflectir les següents dades de les factures 
o documents acreditatius: les dades fiscals del proveïdor, la identificació de la 
factura, el seu import i la data d’emissió. La relació d’ingressos ha d’assenyalar 
la resta d’ajuts, subvencions o ingressos que hagin finançat el mateix projecte 
subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència). 
 
3.- Que la subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Alcúdia s’ha aplicat a la 
finalitat per a la qual es va concedir i que no supera, amb les subvencions i 
altres ingressos concurrents, el cost del projecte subvencionat. 
 
4.- Que s’adjunten còpies confrontades de la totalitat dels justificants del 
pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat i que, si n’és el cas, la 
resta de documentació relativa al projecte cultural resten a disposició de 
l’Ajuntament d’Alcúdia a la seu d’aquesta entitat. 
 
 
I perquè consti, sign aquesta declaració a  
     ,       d      de 2017 
 
ANNEX 7 
 
AUTORITZACIÓ PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA   
 
DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT  
 
NOM O RAÓ SOCIAL:       
 
CIF:       
 
Adreça (a efecte de notificacions):       
 
Localitat:            C.P.:       
 
Telèfon:         Mòbil:         FAX:       
 
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 
 
 
Nom i llinatges:       
 
DNI:       
 
Telèfon:         mòbil:          
 
Qualitat de la seva representació:       
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AUTORITZ  
A l’Ajuntament d’Alcúdia, a consultar les dades de l’entitat que represento, per 
comprovar que està al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries amb l’Estat, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Alcúdia, 
així com, amb el pagament de les quotes de la la Seguretat Social. Aquesta 
autorització vigirà durant l’any 2017.  
 

 Associacions Culturals    Centres escolars      
APIMAS 
 
 
     ,       d      de 2017 
 
(Signatura) 
 
ANNEX 8 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PROJECTE EXECUTAT PRESENTAT PEL 
CENTRE: 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 

 
DESPESES ANY 2017 
 
Dades fiscals del proveïdor Num fra. Import Data emissió 
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 TOTAL        
 
Data:       
Signat:       
MEMÒRIA ECONÒMICA DEL PROJECTE EXECUTAT PRESENTAT PEL 
CENTRE: 
(Aquest annex es presentarà amb la justificació de la subvenció) 

 
INGRESSOS ANY 2017 
Concepte  Import Data  
                  

 
 

                  
 
 

                  
 
 

                  
 
 

TOTAL        
 
Data:      
Signat:      ” 
 
 
2.-Ordenar la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, BOIB, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva pàgina web 
www.alcudia.net. 
 
3.-Ordenar la publicació de la present convocatòria a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, BDNS.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
 
El senyor batle, Antoni Mir, atorga la paraula al senyor Malondra. 
 
El senyor Pere Malondra manifesta que aquesta convocatòria de subvencions 
no té molt de secret. Es ve donant des de fa tretze anys cap aquí. La poden 
sol·licitar tant els centres escolars com les AMIPAS o APIMAS i, com bé diu 
l’enunciat, és pel foment del teatre escolar. Són obres que després es 
presenten a la Mostra de Teatre Escolar i les treiem avui en aquest ple perquè 
com que la mostra va acabar dia 31 que crec que era aquest més passat, així 
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tenen temps i podran cobrar abans tot d’una que ho sol·licitin i que presentin la 
justificació. Per fer-ho aviat i que quedi dins el present curs escolar i puguin 
cobrar la subvenció els qui ho sol·licitin, clar. L’import inicial són 5.400 euros, 
que és el total tant dels que poden demanar la subvenció, tant centres escolars 
com les AMIPAs i bé estan regulades, la primera obra en cas de les AMIPAS 
serien 700 euros i va baixant segons les obres que presentin cada AMIPA. I en 
el cas de les escoles són 400 euros per obra i també va baixant segons les 
obres que presentin fins a un màxim en el cas de les AMIPAS de 1200 euros i 
en el cas dels centres escolars fins un màxim de 700 euros. 
 
El senyor batle, vist que no hi ha aclariments o intervencions insta els regidors 
a votar. 

 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
11. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal PSIB-PSOE 
per que s’aprovin les esmenes presentades a la Llei de pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’exercici 2017. 
 
El portaveu del Grup Municipal del PSIB-PSOE en relació a la Moció de 
referència manifesta que per circunstàncies sobrevingudes i atesa la tramitació 
de l’aprovació de la Llei PGE 2017, es retira la Moció. 
 
Els reunits manifesten la seva conformitat. 
 
12. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal El Pi 
proposta per les Illes per a la lluita contra l’ocupació il·legal d’habitatges. 
 
El Portaveu del grup Municipal El Pi proposta per les Illes presenta Moció de 
data 25 de maig de 2017, la qual diu: 

 
“MOCIÓ PER LA LLUITA CONTRA L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES 
 

ANTECEDENTS 
 

Els darrers temps s’ha produït un important increment de les ocupacions de 
cases i pisos il·legals a les Illes Balears. Una ocupació que molt sovint s’ha vist 
acompanyada d’estafes ja que existeixen màfies que fan contractes de lloguer 
sobre habitatges damunt els quals no tenen cap títol de possessió o propietat. 
 

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 

 
 

 73 

Aquestes ocupacions il·legals no tenen una resposta adequada, àgil i 
contundent, per part de la normativa aplicable. La previsió de l’article 245 del 
Codi Penal i el règim processal per a la recuperació de la propietat s’han 
demostrat absolutament insuficients i d’altra banda existeixen precedents de 
modificació de lleis per accelerar la resposta necessària com ho demostren els 
anomenats judicis ràpids. 
 
Per aquest motiu, el Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS proposa en el 
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 

1. El plenari de l’Ajuntament condemna i rebutja l’ocupació il·legal de cases i 
habitatges a les Illes Balears. 

2. El plenari de l’Ajuntament insta al Govern de l’estat a impulsar els canvis 
normatius i legals que possibilitin que, davant una ocupació il·legal, el seu 
propietari o posseïdor legítim recuperi l’habitatge en un termini urgent i 
immediat de manco d’una setmana.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle atorga la paraula al senyor Domingo Bonnin. 
 
El senyor Domingo Bonnin manifesta que la moció que presentam ve arrel dels 
darrers esdeveniments ja que els darrers temps s’ha notat un increment de les 
ocupacions il·legals a habitatges, cases i pisos, a les Illes Balears. Nosaltres 
entenem que és una preocupació important per nosaltres i el que duem a 
aprovar és una moció que per una banda expressa el rebuig de l’Ajuntament 
d’Alcúdia contra l’ocupació il·legal d’habitatges i també demanam al govern de 
l’Estat impulsar els canvis normatius necessaris perquè una vegada s’hagin 
produït aquestes ocupacions els tràmits per a retornar a la legalitat siguin més 
curts i no s’allarguin en el temps. Simplement és això. Això és el motiu de la 
moció. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, sol·licita als regidors si hi ha alguna intervenció vers 
aquesta moció. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que el seu grup donarà suport a aquesta 
moció perquè evidentment és un problema diari i que a més a més s’està 
produint al nostre municipi. Per tant, jo crec que això és un atemptat contra la 
propietat privada i jo crec que hem de donar suport a aquesta moció, perquè 
veiem que és un problema que està al carrer i ho vivim ja de prop. 
 
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció més i en cas contrari 
passam a votar. 
VOTACIÓ: 
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la Moció abans descrita, amb els acords que hi 
són proposats. 
 

13. Propostes i Mocions d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
 
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ  
 
1. Decrets de Batlia 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle dóna succint 
compte dels decrets de Batlia resolts a la sessió ordinària de data 5 de juny de 
2017 i que es corresponen a la relació des del núm. 590/2017 de data 21 d’abril 
de 2017 fins el núm. 867/2017 de data 2 de juny de 2017. 
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana als regidors si hi ha precs i preguntes a fer. 
 
La senyora Carme García exposa que primer de tot vol fer un prec. Algun de 
vosaltres sap que aquesta setmana passada va caure un cimal bastant gran del 
mercat, dels arbres del mercat. Fa dos o tres anys, me pareix, que els arbres 
no s’han exsecallat i hi ha molts arbres d’aquests que es trenquen més 
fàcilment i estan molt carregats. L’altra dia quan va caure aquesta branca, que 
era bastant grossa, va caure entre una taula on hi havia gent asseguda i un 
grup de nins que estaven jugant. No sé, trob que a lo millor ens convindria 
pegar una ullada, sobretot a aquests que duen ses bolletes que duen molt de 
pes enguany. Si ho podeu mirar.  
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que li contestarà el senyor Domingo Bonnin 
que és qui du EMSA. 
 
El senyor Domingo Bonnin diu que sí, és així. Va caure una branca. No era un 
cimal, era una branca. 
 
La senyora Carme García diu que era molt grossa. Molt gruixada. Jo hi era. 
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El senyor Domingo Bonnin diu que era d’un metre i mig. Un metre i mig. Bé pel 
cas és igual. Hem donat ordres a l’empresa que du el tema de la jardineria 
perquè revisi tots els arbres del passeig. Si n’hi ha algun que tingui perill de 
caure es llevaran les branques que tinguin perill i es farà aquesta actuació. Ja 
s’està fent per part de l’empresa que du el manteniment de jardins. 
 
La senyora Carme García diu que perfecte. Un altre prec que també té relació 
amb el mercat però, amb els dies de mercat. Durant molts d’anys s’ha anat 
demanant o dient als marxandos que per favor aparquin les furgonetes a el que 
són els pàrquings de terra. Per la seva comoditat ells aparquen als carrers 
confrontants al mercat. Dimarts passat hi havia al carrer del Mercat, a la part 
del carrer Mercat i a la part de Quint Cecili Metel hi havia exactament 14 
furgonetes i totes eren del mercat. Si de tant en tant els hi pegau un “toque”, 
perquè sabeu que na Cati els hi pega, és recordar-lis, perquè clar, que passa, 
que queden tots els carrers i Prínceps d’Espanya col·lapsats de ses furgonetes 
i això fa i impedeix que la gent que ve a comprar pugui tenir fàcil accés. Si els 
hi poguéssim tornar a recordar a tots els del mercat que per favor aparquessin 
allà seria més fàcil per la gent. 
 
La senyora Catalina Àngels Pericàs manifesta que recull el seu prec i que pot 
estar segura que aquesta setmana mateix ho faré. Tu saps que es passa cada 
setmana una circular. Tu saps que els hi diem, que els hi tornem a dir, que 
aparquin als aparcaments més grossos i a vegades ens passa això, però recull 
el teu prec. 
 
La senyora Carme García exposa que m’imagin que si aquests darrers dies 
heu anat pel passeig blau de la platja haureu vist que hi ha molts venedors 
ambulants. A més a més, enguany n’hi ha més que l’any passat. L’any passat 
n’hi havia en concret tres i l’altre dia de l’edifici Ciudad Blanca a l’edifici Xara en 
vaig comptar dotze. Sobretot es posen a les sortides de la platja que hi ha als 
hotels. Sé que és una cosa molt difícil, però si de tant en quant hi poguéssem 
anar... perquè cada vegada n’hi ha més. Si ho poguésseu mirar. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que els venedors de la platja, 
l’Ajuntament d’Alcúdia, bé noltros, tots, tenim quatre policies. L’any passat 
anaven de paisà i enguany ens diuen que no poden, que han d’anar d’uniforme. 
Tenim de la plantilla de policies. Per exemple hi ha municipis de la nostre mida 
que tenen molts més policies. El problema dels venedors ambulants... basta 
agafar el diari d’avui i veureu el que passa a Capdepera. Surt un Ajuntament 
com Capdepera, que en tenen dos, i també passa el mateix. Hi ha molta 
proliferació d’aquest tipus de venedors, que a més a més, estant molt 
organitzats. És a dir, es posen uns a una punta i uns a l’altra amb telèfons i 
quan passa la policia s’avisen entre ells, “al tanto” que ve la policia, i és un mal 
bastant endèmic. Inclús hem parlat amb la Guàrdia Civil perquè ens col·labori, 
perquè no tenim plantilla suficient per controlar-ho. Alcúdia és un municipi, i tu 
ho saps, que té una extensió i uns nuclis urbans estesos, tenim Alcanada, 
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tenim Bonaire, tenim Sa Marina, tenim el Barcarès, tenim el Moll, tenim la platja 
i tenim inclús ja hem detectat focus de venedors que ja es situen just davant els 
hotels. Per exemple, davant els hotels Reina ja hi ha una instal·lació quasi 
quasi feta, la policia hi passa dos o tres pics cada dia, però clar, legalment 
només podem confiscar el que venen aquests senyors. Els hi lleves les ulleres i 
els hi lleves el que venen, però al cap de mitja hora hi tornen. I el problema és 
que la policia no pot donar a l’abast de tothom. Hi ha municipis que ho passen 
pitjor que noltros. No és un consol, però és així. I tenim quatre policies. Hem 
reforçat el servei, però aquesta gent està molt organitzada. Hi ha carrers que... 
per exemple a Pere Mas Reus és continuo, va la policia i hi passa un parell de 
vegades. Als Reines és continuo, i a la platja per descomptat, també. Hem de 
fer una gestió, i avanç que ja està feta, amb els hotelers per a que diguin als 
clients que no comprin a aqueixa gent perquè és una cosa il·legal. A més a 
més, és antisanitari, perquè es ven síndria, es ven meló,... vés a saber tu amb 
la calor que fa què hi pot haver... i això és complicat. De totes formes vàrem 
tenir una reunió amb la Guàrdia Civil, amb la Federació Hotelera i els hotelers 
per xerrar d’aquest tema. De fet, inclús per aquest tema, i un altre que també 
ho hem detectat molt, com són les denúncies falses de gastroenteritis, perquè 
s’ha posat molt de moda que ve un estranger aquí, se’n va a la farmàcia, 
compra alguna cosa per l’estómac i diu que té una infecció a l’hotel i se’n van a 
Anglaterra i a Anglaterra reclamen. Això és una picaresca que ens hi hem 
trobat. La setmana passada va venir aquí la presidenta de la Federació 
Hotelera de Mallorca, un capità especialista de la Guàrdia Civil que es dedica 
sols a això, per mirar d’eradicar aquesta situació, perquè, clar, no ens interessa 
de cap manera que a Alcúdia, un turista que ve, els hotelers se’n ressenten i 
queixen molt, perquè quan arriben allà, van a Anglaterra, hi ha especialistes ja, 
hi ha despatxos d’advocats i companyies especialitzades en aquest tipus de 
denúncies i reclamacions. Se la saben ben llarga. Quan arriben allà se’n van, 
diuen que he hagut d’anar a la farmàcia,... i amb simplement això... I perquè 
passa? Això passa perquè al contracte que tenen amb els hotelers el fur, és a 
dir, allà on s’ha de discutir el contracte és a Anglaterra. Clar, aquí com no són 
competents els jutjats d’Espanya, pues és molt més fàcil anar a Anglaterra, hi 
ha els barrys i sol·liciten que ja estan especialitzats en això, i hi ha hagut moltes 
queixes. No només a Mallorca sinó que és un problema endèmic de tota 
Espanya. Sobretot la zona de Marbella, però Balears també està inclòs. Estam 
en contacte amb la Guàrdia Civil, s’estan fent les gestions, no puc dir 
públicament quines accions s’han fetes per no perjudicar la investigació, però sí 
que -i ho sap el regidor de turisme- s’estan fent una sèrie d’actuacions 
concretes per això. I en quant als venedors, clar, ens preocupa, però tenim els 
policies que tenim i quan són a un cap no poden ésser a l’altre. La platja 
d’Alcúdia és bastant llarga i fem el que podem. Ara veurem a meam si la 
Guàrdia Civil col·labora i podem eradicar aquest mal. Però és així, és el que 
dius tu. 
 
La senyora Carme García manifesta que si això és pogués evitar... avui era un 
caos, amb el mal temps i tot. Saps on te dic? 
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El senyor batle, Antoni Mir diu que el tema és que... agraïm el teu prec i el teu 
suggeriment, però tu saps que el tema de transit normalment sempre demanam 
informe a la policia perquè és qui ho organitza. Si és vera, que no ho pos en 
dubte el que dius, que s’hagi de podar l’arbre i s’hagi de llevar dons passarem 
instruccions per a que se llevi. Però de totes formes sí que ho hem de dir al cap 
de policia perquè faci un informe perquè no podem girar el trànsit. Jo de totes 
formes, que la gent hagi anat en direcció prohibida no em constava. Pot ser 
que algú hi hagi passat però no em constava. 
 
La senyora Carme García diu que jo t’explic. És molt senzill. Els que venen del 
pavelló poden veure que no es pot entrar perquè posa un disc amb la fletxa de 
prohibit girar. Però si venen de Màgic no hi ha cap senyal que ho posi. 
Aleshores sí que s’hi fiquen. I s’hi fiquen amb tot el dret perquè no hi ha cap 
disc que ho prohibeixi. Ni al terra, ni prohibit girar, ni disc d’entrar. Bé, avui era 
un caos. Si ho poguésseu mirar... 
 
El senyor batle diu que ho mirarem, ho passaré a n’Abelardo com a cap de la 
Policia que miri aquesta situació. 
 
La senyora Carme Garcia manifesta un altre suggeriment, aquest més senzill. 
Per desgràcia, en aquests darrers mesos s’han hagut de fer molts de minuts de 
silenci per aquests atemptats que hi ha hagut. Jo demanaria a veure si ens 
poguéssem posar tots un poc d’acord i fer-ho com una norma. No sé, si avui hi 
ha un atemptat demà fem el minut de silenci que mos poguéssim “enterar”. Per 
exemple avui jo en concret no m’he assabentat. No hem rebut “whattsapp”, 
quasi sempre sí, però sí per exemple ha sortit a el “facebook”, que jo quan ho 
he vist era el capvespre. Per exemple al de França que varen matar els dos 
policies tampoc me vaig assabentar, però als altres de Londres sí. No sé, si ho 
poguéssim com a fer, per desgràcia, que no n’hi hagués més, no sé... d’una 
manera que tothom, no només els regidors, sinó tota la gent que volgués 
participar, si és possible. 
 
El senyor batle exposa que el tema dels minuts de silenci normalment ho 
coordina la Delegació de Govern i aleshores la Delegació de Govern sol enviar 
un correu a l’Ajuntament, no a nosaltres, a tots els Ajuntaments informant que 
es fa de forma coordinada un minut de silenci a les 12:00 hores per aquests 
atemptats. Clar, tal vegada aquest correu arriba a les 11:00 hores i si no 
s’agafa tot d’una o s’avisa, a lo millor s’avisa tard. Procurarem fer-ho. Ho direm 
a na Teresa que és qui sol rebre aquest tipus d’avisos i correus que procuri 
avisar quant abans, però clar depèn de l’hora que ens arribi el correu. Per 
desgràcia ho hem hagut de fer moltes vegades, perquè com a representant 
institucional ens toca anar als atemptats, i això no és bo. Jo crec que seria bo 
que ens assabentàssim tots, evidentment, i procurarem avisar abans, però això 
no depèn només de nosaltres sinó que també quan ens arriba la instrucció o 
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recomanació, o com li vulguis dir, que tal dia i tal hora es realitza un minut de 
silenci. Procurarem avisar amb més temps. 
 
La senyora Carme García diu que ara vol fer una pregunta al partit del PSIB-
PSOE, perquè de voltros, bé de tu en concret ho sabem perquè ha sortit als 
diaris. Mos agradaria saber l’opinió del tema del Cap des Pinar, per veure si 
estan d’acord amb que no acceptem el conveni, que nosaltres ho entenem 
perquè quan nosaltres governàvem vam intentar fer-ho i evidentment el cost, 
com el senyor batle va dir pels diaris, era inassumible. Però com que estant a 
l’oposició ells trobaven que sí ens agradaria saber l’opinió ara, a veure a 
meam... 
 
El senyor Pere Malondra manifesta que a mi m’ha trobat a les dues bandes, a 
una que el teníem a punt de signar, estava a punt de signar essent batle en 
Miquel Llompart i ara. Sí que és cert que no hi ha una demanda excessivament 
important, jo diria que no hi ha demanda, pràcticament no existeix, per entrar-
hi. Això és una certesa. La meva opinió, o la nostra opinió en el cas del Partit 
Socialista jo crec que si es recuperàs i es signàs jo crec que seria bo. El que 
passa és que hi ha moltes coses a tenir en compte que s’han d’adobar, i 
precisament la darrera vegada per això no es va signar el conveni. Seguiria 
essent, com tots sabeu, una base militar, i en aquest cas els militars no 
amollarien el fil a canvi de res. Tot això du un cost. Tots sabem quina és la 
situació de l’Ajuntament degut a la Llei de la Despesa etc. etc. Que fa que un 
tema com aquest que tanmateix no és un tema important a l’agenda política del 
municipi d’alguna manera pugui quedar enrere. Jo crec que si es parlàs i es 
pogués arribar a una bona situació i trobar un bon enteniment i manteniment 
amb l’exèrcit jo crec que seria bo, sempre i quan l’accés estigues controlat. 
Però record que en aquell moment no es va signar perquè lògicament els 
militars demanaven compensacions per dir-ho d’alguna manera que eren 
inassumibles per part de l’Ajuntament. 
 
La senyora Carme García exposa que ho record perfectament. També record 
que quan na Coloma estava intentant fer el conveni voltros manàveu que sí, 
que el signàssim. Aleshores la pregunta era més ara si hi ha un canvi d’opinió, 
que jo t’entenc perfectament les explicacions que va donar en Toni. Referent a 
que hi ha poca gent que ho demana jo crec que la realitat és que la gent no sap 
què ha de fer per demanar-ho. No hi ha unes directrius de, has de cridar a 
aquest número, aquests dies, aquests,... a lo millor si des de l’Ajuntament 
poguéssim col·laborar amb la gent que hi vol anar i a lo millor penjàssim a la 
pàgina web de l’Ajuntament informació de quins tràmits hem de fer per poder 
visitar el Cap des Pinar, o quins mesos es pot visitar, o què fer i com demanar-
ho, a lo millor sí que hi hauria molta més gent que ho faria, perquè jo don per 
assabentat que la gent no ho demana perquè la majoria de vegades és un no 
per resposta, o perquè criden un número i es queden allà penjats que no poden 
o no contesten. A veure meam exactament què ha de fer un alcudienc o un 
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mallorquí per anar a visitar el Cap des Pinar. Quins tràmits ha de fer? Si a lo 
millor hi hagués més explicació, més... sí senyor secretari, sí. Si tothom sap... 
 
El senyor Pere Malondra manifesta que com pots veure no hem canviat d’idea, 
estam allà mateix. Podria tornar a dir tot el que he comentat però crec que no 
tindria sentit. Jo crec, de totes maneres, que si hi ha un grup de persones que 
hi vol accedir nosaltres podem fer de pont per accedir-hi. L’únic que demanen, 
que nosaltres hem fet alguna activitat allà dins són les matrícules dels cotxes i 
els DNIs de les persones que hi han d’entrar. No és vera que ho posin difícil, de 
fet en aquest sentit ho posen bastant fàcil. A no ser que vulguin fer segons que. 
Si demanes per fer una barbacoa te diran que no, evidentment, no? Però 
nosaltres estam exactament allà mateix. Jo crec que si es pot signar un conveni 
quan sigui oportú i quan sigui beneficiós tant per l’Ajuntament com per la gent 
que hi pugui entrar... però ara mateix no és una cosa importantíssima a 
l’agenda política de l’equip de govern i si es planteja i és beneficiós en aquest 
cas estic d’acord en signar-ho. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que te puc aclarir una cosa, perquè com 
que és un tema que m’ho varen demanar... vaig mirar tot l’expedient i ho tinc 
damunt la taula, o sigui que si sabia que ho havies de demanar t’hagués dut 
l’expedient i haguessis vist el que hi ha. El darrer conveni que hi havia era una 
vertadera barbaritat. Pens jo, des del meu punt de vista. Perquè? Perquè el que 
volia fer era cedir allò per fer una casa residencial pel Govern Balear, és a dir, 
que pogués aquí venir de vacances el Govern Balear, amb lo qual això em 
pareix una barbaritat. Aquest és el darrer document que tenim dins l’expedient. 
Que s’hagin pogut fer negociacions sí, pot ser, però escrit, escrits que van o 
que vinguin aquest és el darrer que hi ha. Això ve d’antic, perquè jo me’n record 
quan vaig esser regidor ja fa trenta anys ja es volia fer una residència per alts 
càrrecs al Cap de Pinar, o pel president del Govern Espanyol es va dir. En 
aquell moment se’ns va dir que no era molt convenient que dins la mateixa 
província hi hagués el president del govern i el rei. Pensa que el rei estiuejava 
aquí a Marivent i no era convenient. Llavors ens van dir que era pel President 
del Govern. Ara el darrer era per fer una residència, per a que ho poguessin 
“disfrutar” altre gent, no pels alcudiencs, sinó per una residència d’alts càrrecs 
del Govern Balear. Em pareix absurd que el Govern Balear hagi de venir a 
“veranear” aquí. No és que tingui res contra el Govern Balear, sigui del color 
que sigui, aquí no xerram de colors ni xerram d’això... per altra banda què és 
que preocupa?. A mi me preocupa que el Cap des Pinar es convertís en una 
“barra libre” i es convertís en el que a vegades tenim a s’Illot. És a dir, qui ho fa 
net? Qui ho guarda? Qui fa foc?... aqueixes coses. Clar, Alcúdia no és el 
“basurer” de la gent. A mi me pareix bé fer un conveni, amb un ordre, que digui, 
mira, vuitanta persones cada setmana, vuitanta persones cada “x” temps. Però 
i qui ho paga a això? Perquè si l’Ajuntament d’Alcúdia, els alcudiencs, hem de 
pagar, com pagam lo de les cuines, per a que vinguin gent de fora poble a 
gaudir-les no me va bé. Crec que defensam els interessos i els doblers dels 
alcudiencs. Què passa amb les cuines de la Victòria? Passa que hi ha un 40 o 
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un 50 per cent de gent que no és d’Alcúdia. Moltes vegades ens trobam que un 
alcudienc ho demana i resulta que està agafat per un senyor de “x” municipi. 
No vull xerrar de cap municipi en concret perquè no vull ferir cap ni un, però de 
Sa Pobla, de Pollença, de per Inca... i els alcudiencs no hi poden anar. Això no 
és just. No és just que nosaltres paguem el llum, paguem el corrent, paguem el 
pintat, que ara hem hagut de pintar les cuines, i ho gaudeixi un altre. Per tant, 
jo crec que hi ha d’haver un ordre. Per tant, què és el lògic i natural? El lògic i 
natural seria si s’ha de fer un conveni per a que la gent del municipi, o inclús de 
fora, ho pugui “disfrutar”, sempre que hi hagi ordre i sempre que això no suposi 
una despesa important pels alcudiencs, endavant. Però per a que vinguin uns 
senyors a “veranear” al Cap des Pinar... escolta, a mi tant m’és si és militar, 
com si és Guàrdia Civil, com si és un de peu. Tothom igual. Sí que volem que 
el Cap des Pinar ho pugui gaudir la gent però amb ordre, no una “barra libre” 
perquè el diumenge ni hi cabrien els cotxes ni hi cabrien els matalassos ni hi 
cabrien les “sombrilles” ni les hamaques. Per tant, és una cosa que és molt 
delicada. Jo crec que inclús “ni si quiera” el govern d’ara sinó tot el consistori 
s’ha d’implicar quant mos diguin. O si trobau que hem de mirar de tornar a 
reprendre les negociacions, però sempre i quan hi hagi ordre. Que els 
alcudiencs paguin les despeses que faci la gent de fora a mi no me satisfà, 
francament. Crec que lo seu és, que ho podem discutir, que la gent ho pugui 
“disfrutar”, però amb un ordre. Pensa que ara quan vas allà et demanen el 
carnet d’identitat, matrícula del cotxe i demés. Jo a vegades hi dic... i perquè és 
que demanau tantes coses? Home pel foc. Pel foc, la “basura”, perquè si dones 
barra lliure un te farà una paella aquí, s’altre farà un caliu allà, l’altre farà una 
torrada aquí d’esà,... i és molt perillós. I és vera. Tenim una cosa meravellosa i 
l’hem de mantenir. Per això. Per tant, si s’ha de reprendre, cap problema ni un. 
Vos convidaríem a tots i ho negociaríem. Però “barra libre”... no. 
 
La senyora Carme García diu que està totalment d’acord. 
 
El senyor Pere Malondra manifesta que només vol fer un aclariment. Bé jo 
desconec el conveni aquest de destinar-ho a alts càrrecs, no sabia que això 
existia. No ho sabia. Crec que és oportú que faci l’aclariment. El conveni que 
nosaltres negociàvem en cap cas tenia res a veure amb això. El conveni que 
nosaltres negociàvem era precisament amb els termes que xerra el batle. En 
aquell moment era que s’hi pogués entrar baix sol·licitud un ciutadà o un 
número de persones limitat cada dia, no es podien passar d’aquest número de 
persones cada dia, i no tenia res a veure amb residències ni en res de tot això. 
 
La senyora Carme García diu que ho record perfectament. 
 
El senyor Pere Malondra continua exposant que això és el que negociàvem 
noltros el que s’havia negociat abans ho desconec i supòs que no tenia res a 
veure amb això. Era sols facilitar als ciutadans que pogués demanar per entrar. 
I a més, era un accés controlat, perquè vull recordar que seguiria essent zona 
militar i et deixarien anar fins a les platges, a dos llocs més, fins al mirador, 
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però no et podries moure lliurement de qualsevol manera per allà dins. Perquè 
a més a més, jo crec que no seria bo ni seria controlable i si s’espenya o es 
pega foc un espai com aquest, com diu el batle, seria una desgràcia 
importantíssima. És a dir, el conveni que nosaltres negociàvem era aquest que 
jo he dit ara i no un conveni de residència per alts càrrecs. Això en cap cas. En 
això és evident que no hi estaríem d’acord. 
 
La senyora Carme García exposa que només me queden dues preguntes. Una, 
molt fàcil. Ciudad Blanca. Jo dic Ciudad Blanca perquè és el passeig que jo 
solc fer. De Ciudad Blanca a l’edifici Xara 18 munts amb pedres de propaganda 
d’aquests senyors. Ciudad Blanca a Bellevue 24 munts i a més ja de dos llocs 
diferents, uns d’aquests i ara també un restaurant que deu repartir aquest 
mateix perquè els posa allà mateix. Sé que és difícil, perquè quan nosaltres 
governàvem ja hi havia aquest problema, però que enguany se veu que sa 
persona que han contractat fa molta de feina. Està ple per tot. Per tot amb 
exageració. Ara n’hi ha dos que s’anuncien així. Saps? Amb aquests munts 
posen un munt, posen la pedra i n’hi ha... n’hi ha un aquí, un aquí on estàs tu, i 
cada tres quatre metres hi ha “folletos” d’aquests. Ja és exagerat. La brutor que 
fan. N’hi ha per tot. Pel carrer Diana... n’hi ha per tot, absolutament per tot. Són 
munts de “folletos” d’aquests que hi ha quinze “folletos” amb una pedra al 
damunt. Als quatre, cinc o sis metres 30 “folletos” amb una altra pedra damunt. 
I ara hi ha un restaurant també, juntament amb aquest que també s’anuncien 
amb el mateix sistema. I torna a estar ple. Està per tot. Ses avingudes,... per tot 
està ple. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que m’agrada que me facis aquesta 
pregunta perquè és un tema que jo, a més, hi he anat personalment. I jo anava 
darrera una senyora que anava posant i jo anava darrera a peu i li anava 
llevant. Sí, si, va ser devora el Carabela, vaig veure que col·locava i jo, que 
havia anat a veure les obres, em demanava i aquesta senyora què fa. I jo vaig 
anar darrera ella. I ella posava i jo llevava, ella posava i jo llevava. Se me gira... 
i és vera, és curiós... i se me gira i me diu: “-Què haces?” I jo: “usted què hace? 
Esto es publicidad que está prohibida”. Hi ha unes normes. I me diu: “Es que de 
algo tengo que comer”. I li dic, “pues, tenga un trabajo normal, pero no un 
trabajo ilegal, porqué está usted haciendo publicidad ilegal y no lo debe de 
hacer”. I “acto seguido” es va aturar i després, jo crec que vàrem caminar 
cinquanta metres, no vàrem caminar 2 mil metres. Ella se’n va dar compte i ho 
va llevar. “Acto seguido” vaig parlar amb n’Abelardo. Hem dut un inspector de 
transports, ha vingut a Alcúdia precisament per veure si els autobusos estan o 
no en regla. L’autobús sí que estava en regla el que no tenen és permís de 
parada. Els hotels són sobretot allà on els agafen. I té tres expedients 
sancionadors que el cap de la policia local ja ha fet l’informe. Ja té un expedient 
obert. El problema que tenim, que l'any passat ja el vàrem començar a 
perseguir... -perquè això no és d’enguany, ni de l’any passat, supòs que ve 
d’anys anteriors- és que a aquesta empresa no li trobàvem el domicili. Perquè 
si et fitxes a  la publicitat no hi ha domicili. Vam haver d’anar a investigar a 
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veure qui era. Mos varen dir, vam trobar una gestoria d’Inca amb el domicili que 
posaven, vam parlar amb la gestoria i no els coneixen de res. I ara veurem a 
meam si amb aquest inspector de transports i n’Abelardo aconseguim que 
almenys se’ls hi puguin continuar els expedients. Per clar, el problema d’això és 
que si obris un expedient sancionador has de saber a qui va. I són societats 
d’aquestes fantasmes i has de saber a qui va, perquè avui es diuen això i 
demà... perquè això és un nom comercial. Skandinavia és un nom comercial. Si 
tu obres un expedient a un nom comercial no cobres mai. I al damunt que et fan 
la punyeta, parlant malament, a damunt t’enreden els funcionaris que llavors no 
es cobren. El que hem de fer és perseguir-los i estam al damunt d’això i 
n’Abelardo fa els informes.  
 
La senyora Carme García diu que fa la darrera. Si algú mos pogués explicar al 
poble d’Alcúdia perquè el cementiri ha canviat tant la fisonomia amb aquesta 
obra que han posat aquestes totxanes que no té res a veure amb el que és 
l’arquitectura alcudienca o mallorquina. Que han posat, no sé ara com se diu, 
enlloc de la teula mallorquina. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori comenta que la façana del Cementiri està 
catalogada i per tant s’ha hagut de fer en base a la normativa actual que tenim 
nosaltres. Dir també que aquest projecte ha passat per la Comissió de 
Patrimoni Històric del Consell de Mallorca i, per tant, el que s’ha fet és el que 
estava autoritzat dins el fet que era una obra d’urgència, perquè la cúpula ens 
la vàrem trobar que queia, que estava xapada. Hem hagut de posar també 
alguns elements per suportar el pes de la cúpula i “bueno”, a algú li agradarà i a 
algú no. Nosaltres per seguretat vàrem fer aquesta intervenció. Dir que tenim 
els permisos que havia passat la Comissió de Patrimoni, les Normes Municipals 
i creiem que està molt millor ara que com estava, que era un perill per la gent. 
 
La senyora Carme García diu que sense cap dubte, però sorprèn que per tot hi 
ha la teula mallorquina i allà no. Han posat aquest totxo vermellot que trenca tot 
el que és... no sé és una cosa un poc estranya.  
 
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que per gustos colors. Ja et dic. Noltros 
trobam que està... hem fet l’obra que és l’important i la veritat és que ara ja està 
obert i estam molt contents amb el resultat. 
 
La senyora Carme García exposa que ja que vàrem tenir tant temps l’”andamio” 
posat hagués anat bé que al moment de pintar les lletres del cementiri 
municipal, que només hi ha una lletra pintada, ja que ha esta més de mig any 
l’”andamio” posat. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que “bueno” s’”andamio” posat ha estat allà 
posat durant un parell de mesos perquè l’empresa que feia l’obra no seguia les 
ordres de la direcció facultativa i per tant va haver de desmuntar dues vegades, 
o dues vegades i mitja, la coberta que havia fet. Per això  nosaltres volíem que 

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 

 
 

 83 

es fes bé, així com deia el projecte, i per això es va fer desmuntar més de dues 
vegades tot el que hi havia allà. 
 
La senyora Carme García diu que no m’has contestat però perquè no varen 
pintar ses lletres ja que estava muntat l’”andamio”. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que no formava part del projecte. Nosaltres 
ens hem centrat sobretot, com he dit abans, en la cúpula, que era un perill, que 
hi havia un crui molt important. I, de totes maneres, en poder ho pintarem. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana una pregunta, ja que has estat regidora. 
Cada quant se pinten ses lletres del cementiri? Ho sabeu? 
 
La senyora Carme García diu buff, es capaç de fer cinquanta anys. 
 
El senyor batle diu que és capaç de fer cinquanta anys? Idò tu essent com has 
estat la regidora del cementiri aquests quatre anys enrere ho haguessis pogut 
pintar també, ja que hi eres. Si fa cinquanta anys que no s’ha pintat i tu has 
estat responsable fins fa dos anys... ho haguessis pogut pintar, tenies temps. 
 
La senyora Carme García, diu que si, segur que si, jo només he dit que 
aprofitant que ha estat tant temps posat s’”andamio” haguéssem pogut pensar 
a pintar-les. Només he dit això. 
 
El senyor batle diu que no estava al projecte. 
 
La senyora Carme Garcia, diu que ja ho sap, però que era un moment pintar-
les. De totes maneres sí que te diré, ja que has dit lo dels quatre anys de 
regidora, que hi vaig fer molta de feina dins el cementiri. 
 
El senyor batle diu que no he dit lo contrari jo. 
 
La senyora Carme García diu que va ser un dels llocs, i el secretari ho sap, on 
en vàrem fer molta. I en queda molta per fer de feina. I ja que ho hem dit, 
queden tombes per molts poquets anys. Acabau de fer la feina que vàrem 
deixar mitja enllestida perquè ens trobarem d’aquí tres o quatre anys que no 
tindrem tombes. Si no començam les neteges serà un problema greu. Ja que 
hem tret el tema del cementiri. Però bono, ja he acabat per avui. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna pregunta més. 
 
La senyora Laura Serra diu que és una pregunta i després un prec. Hem vist a 
la premsa aquests dies i també volíem demanar i que ens expliqueu voltros 
perquè la platja d’Alcúdia ha perdut el distintiu de la bandera blava. El perquè. 
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El senyor batle, Antoni Mir, demana si la pregunta és perquè es va perdre la 
bandera blava? Ho podem explicar. La bandera blava tu saps que se fa en 
base a unes analítiques i es fa en base a unes circumstàncies de serveis, és a 
dir, has de tenir uns determinats serveis, que a Alcúdia els tenim tots, i hi havia 
de les quatre o cinc analítiques n’hi ha una, me pareix que era la del dia 6 de 
maig si no vaig malament, una analítica que no era correcta. Aquesta analítica 
es va fer, si te’n records, el dia següent de l’IRONMAN que mos va ploure molt 
perquè l’IRONMAN es va fer amb un aiguat de por. Estam xerrant de l’any 
2016, no estam xerrant d’enguany 2017. Aquest dia, 7 maig de 2016 va ploure 
molt. La platja d’Alcúdia tenia cinc analítiques amb qualificació d’excel·lent i 
aqueixa no era bona. I es per mor de les aigües pluvials que va anar malament. 
Va passar el mateix al port de Pollença, que també ha passat el mateix, la 
platja de Taramels i també a Palma va passar el mateix. Aquest dia l’analítica 
no va ser bona i en conseqüència mos varen llevar la bandera blava. Pensem 
també que no és la primera vegada que perdem la bandera blava. L’any 2004 i 
2005 també la perdem. Però bé el que hem de fer és que això ens esperoni per 
millorar, resar perquè no ens facin analítiques un dia que pugui passar això, 
perquè mos tornaria a passar, a noltros i a qualsevol municipi. I en 
conseqüència això és la situació. De totes formes està documentat. Si vols el 
pròxim ple te puc mostrar l’analítica quina és, perquè nosaltres la tenim 
documentada, perquè nosaltres vàrem demanar una explicació. I a l’explicació 
ens varen dir, de serveis que donau, perfecte, teniu el número de socorristes 
que toca, que toca no, més del que toca, teniu... tot ho tenim perfecte i de les 
analítiques, que me pareix que són cinc, n’hi havia quatre d’excel·lents i una 
que no era bona. Per tant, mos varen llevar la bandera blava. 
 
La senyora Laura Serra manifesta que no és perquè no mos fiem de que sigui 
aquest el resultat, sinó que, no vull veure cap analítica, sinó simplement he 
llegit la notícia, ho sé per la notícia, i explica que per exemple per a l’ISO 9001 i 
la 14001 que són les que tenim eren favorables, no aquestes analítiques, per 
això hi va haver una sorpresa a l’Ajuntament per part dels tècnics que duen 
aquest tema. Per poder dur-ho endavant. Simplement és dir que sentit ja, i el 
prec era que heu de seguir fent feina per a que no torni passar i recuperar-la. 
 
El senyor batle diu que si mos plou un dia d’aquestes barrumbades i l’analítica 
la fan el dia següent desgraciadament mos tornarà a passar perquè hi ha coses 
que noltros, ni voltros, ni ningú pot preveure, que és el tema que quan venen 
aquestes pluvials que venen així, pues venen així. En principi les primeres 
aigües que es fan, desembossen i demés. Esperem que no ens facin l’analítica 
en aquestes dates. 
 
La senyora Laura Serra diu que esperem-ho i que la puguem tornar a 
recuperar. I després, un altra tema és per el tema de Sanitat. I el tema és que, 
“bueno”, me comenten els ciutadans que no, a veure si han començat o no i 
voldria saber el tema de fumigació per les “cucaraches”. 
 

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 

 
 

 85 

La senyora Aguas Santas Lobo manifesta que si, “ya han comenzado. Lo 
primero que hemos hecho ha sido atender las demandas de todos los usuarios, 
tanto por línea verde como telefónicamente, como por instancias. 
Immediatamente se han puesto en contacto con ellos, via teléfono. Eso se 
hace, bueno, todo el año. No tengo los datos aquí pero ya han iniciado, 
sobretodo en los puntos más problemáticos, por todo Alcudia, playa y todo lo 
que tiene que ver con el centro. Sí ya ha empezado. Además tengo... si quieres 
te puedo pasar el planing con las zonas y fechas concretas que estan haciendo 
las intervenciones”. 
 
La senyora Laura Serra exposa que “simplemente quería saber si ya habían 
empezado la fumigación”. Per la meva part res més. 
 
La senyora Josefina Linares manifesta que voldria fer una pregunta. És que 
hem vist al registre d’entrada que ha entrat d’Autoritat Portuària que vos volen 
iniciar un expedient sancionador, si ens podríeu explicar què ha passat. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori comenta que estic content que me facis aquesta 
pregunta perquè podrem explicar com ha funcionat un poc tot. El que mos 
tornen a iniciar és un expedient que ja es va resoldre i ja es va abonar, que és 
de la multa que ens varen posar l’any 2016. El que també hem vist, revisant la 
documentació, és que ells tenien sis mesos per a resoldre aquest expedient i 
que han estat set mesos i mig i per tant el que farem ara és reclamar aquests 
doblers perquè creiem que ens el han cobrat indegudament. 
 
La senyora Josefina Linares diu que perfecte. També esper que s’hagin 
demanat tots els permisos, igual que quan demanau cadafals,... 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori manifesta que ja ho tenim, ho tenim tot demanat. 
 
La senyora Josefina Linares demana si el de sant Pere també. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que sí, de dia 1 de juny fins dia 31 d’octubre. 
Ja ho tenim per registre, sí. 
 
La senyora Josefina Linares diu que perfecte, moltes gràcies. 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, 
essent les 21:05 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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