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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
5 DE JULIOL DE 2017 
 
NÚM: 8 
DATA: 5/07/2017 
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA  
COMENÇA: 21:00 h. 
ACABA: 21:45h.    
Lloc: Sala de sessions 
 
 
Assistents: 
 
 
Batle:      Antonio Mir Llabrés 
 
 
Tinents de Batle :   Pere J. Malondra Sánchez  

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

Catalina Àngels Juan Pericàs  
Catalina Moll Isern 

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

José Muñoz Pulido 
  

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
Secretari:    Joan Seguí Serra 
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A Alcúdia, el dia 5 de juliol de dos mil desset quan són les 21:00 hores, es 
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt 
anotats, a fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, 
sota la presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit 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. 4/2017. 
3. Examen i aprovació proposta d’acord modificació Reglament 

Municipal del Transport Urbà d’Autotaxi i Galeres. 
4. Examen i aprovació proposta modificació pressupostària núm. 

22/2017 per crèdit extraordinari finançat amb baixa. 
5. Examen i aprovació proposta modificació pressupostària núm. 

26/2017 per crèdit extraordinari finançat amb baixa.  
6. Examen i aprovació proposta d’acord modificació plantilla 

orgànica del pressupost 2017. 
7. Examen i aprovació presentació de la candidatura de la Fundació 

Yannick i Ben Jakober-Museu Sa Bassa Blanca als Premis de 
Turisme de les Illes Balears. 

8. Examen i aprovació proposta d’adhesió a la declaració 
institucional amb motiu del dia internacional de l’orgull LGTBI 28 
de juny de 2017. 

9. Examen i aprovació proposta de suport al petit comerç i de lluita 
contra la venda ambulant il·legal. 

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

1. Decrets de Batlia. 
 

2. Precs i Preguntes. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Examen i aprovació acta sessió anterior. 
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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 5 de juny 
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. 4/2017. 
 
Es presenten proposta de la regidora d’Hisenda de data 28 de juny de 2017, la 
qual diu: 
 
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis de l’Ajuntament 
d’Alcúdia i del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia, presentades a 
l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 19.751,51euros i 
660,66euros. 
 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 28 de juny de 2017. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia, 
presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 
19.751,51euros i 660,66euros i , que s’adjunten com a annex. 

 
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent. 
 
Tercer.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient 
corresponent, prenent-se  nota per la Intervenció municipal i notificant-se als 
interessats. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord a la Junta Rectora del Consorci Ciutat 
Romana de Pol·lèntia, a la primera sessió que es celebri.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa el reconeixement a crèdit que es du 
a sotmetre a votació, indicant que el reconeixement extrajudicial de crèdit que 
es du a terme per part de l’Ajuntament correspon a les taxes que es paguen a 
l’Autoritat Portuària per fer la Fira de la Sípia dels anys 2015 i 2016. 
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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 modificació Reglament 
Municipal del Transport Urbà d’Autotaxi i Galeres. 
 
Per part del Sr. Batle i arran d’un escrit presentat per D. Gabriel Moragues Rigo 
en representació de la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca, 
i als efectes de que pugui ser estudiat, retirà el present punt de l’ordre del dia 
amb assentiment unanim.  
 
4. Examen i aprovació proposta modificació pressupostària núm. 22/2017 
per crèdit extraordinari finançat amb baixa. 
Es presenta proposta de la Regidora d’Hisenda de data 19 de juny 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 de la regidora de Benestar Social, Igualtat i Sanitat de 5 de 
juny de 2017. 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 19 de juny de 2017. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 22/2017, que consta de les parts 
següents: 
 
Crèdit Extraordinari 
 
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses: 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ AUGMENT 
SA 164 625017 EQUIPAMENT CEMENTERI 2.000,00 
 
Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses: 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ  DECREMENT 

SA 164 227996 SERVEI DE CEMENTERI 2.000,00 
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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: 
 
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa la proposta. 
 
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 modificació pressupostària núm. 26/2017 
per crèdit extraordinari finançat amb baixa. 
 
Es presenta proposta de la regidora  delegat d’Hisenda de data 28 de juny 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 de l’Àrea de Sanitat de 28 de juny de 2017. 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 28 d’abril de 2017. 
 
 
PROPÒS a aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 26/2017, 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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SA 312 120003 SOUS FUNCIONARIS SANITAT A1 7.450,00 
SA 312 121006 COMPLEMENT DE DESTÍ FUNC. SANITAT 3.800,00 
SA 312 120096 COMPLEMENT DESTÍ PAGA EXTRA SANITAT 650,00 
SA 312 121016 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNC. SANITAT 7.000,00 
SA 312 121036 COMPLEMENT RESIDÈNCIA FUNC. SANITAT 600,00 
SA 312 120066 TRIENNIS SANITAT 10,00 
 
 
Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses: 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ  DECREMENT 
SA 312 130002 RETRIBUC. PERS. LABORAL FIX, SANITAT 13.900,00 

SA 312 130022 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 
PERSONAL LABORAL SANITAT 1.100,00 

SA 312 160004 QUOTES SEGURETAT SOCIAL SANITAT 4.510,00 
 
 
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: 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa la proposta de modificació 
pressupostària donat que té a veure amb una reconversió d’una plaça que es 
va fer al plenari passat, a l’àrea de Sanitat i adaptam el pressupost. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió informativa per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta abans descrita, amb els acords que hi 
són proposats. 
 
6. Examen i aprovació proposta d’acord modificació plantilla orgànica del 
pressupost 2017. 

 
Es presenta proposta de batlia de data 24 de maig de 2017, la qual diu: 
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“Atesa la modificació de la relació de llocs de treball aprovada pel Plenari de la 
Corporació en la sessió de 5 de juny de 2017, per la que es va amortitzar la 
plaça d’ATS Sanitat i es va crear un lloc de treball de Tècnic d’Administració 
General adscrit al departament de Sanitat i Benestar Social. 
 
Atesa la proposta de modificació de crèdit 26/2017 que dota de consignació 
pressupostària necessària i suficient aquesta modificació de la plantilla 
orgànica de l’Ajuntament. 
 
PROPÒS a aquest plenari: 
 
Primer.- La modificació de la plantilla orgànica de l’Ajuntament inclosa al 
Pressupost General de 2017 en els següents termes: 
 

- Eliminar de la plantilla la plaça següent: 
B) PERSONAL LABORAL: 
 
B.1. De duració indefinida:         NÚM.      GRUP 
 

B.1.7. Tècnic sanitari    1 2 
 

- Afegir una plaça al personal funcionari escala administració general, 
subescala tècnica: 

A) PERSONAL FUNCIONARI 
A.2. Escala d'administració general   NÚM.      GRUP 

 
A.2.1. Subescala tècnica   5            A1 

 
Segon.- De conformitat amb el que disposa 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: 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa la proposta. 
 
La senyora Coloma Terrasa puntualitza que es tracta del grup A1. 
 
 
VOTACIÓ: 
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta abans descrita, amb els acords que hi 
són proposats. 
 
7. Examen i aprovació presentació de la candidatura de la Fundació 
Yannick i Ben Jakober-Museu Sa Bassa Blanca als Premis de Turisme de 
les Illes Balears. 
Es presenta proposta del Regidor delegat de l’Àrea de Turisme, Obres Pròpies i 
Relacions Institucionals de data 20 de juny de 2017, la qual diu: 
 
“El 27 de maig de 2017 es publicava al BOIB la resolució del president de 
l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) la convocatòria pública per a la 
concessió́ dels Guardons "Premis Turisme de les Illes Balears" per a l'any 
2017. 
 
Els premis del turisme de les Illes Balears són unes distincions que tenen per 
finalitat reconèixer les actuacions, en diverses vessants, de persones, 
empreses i institucions, tant públiques com privades, a favor del turisme, i servir 
d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que 
contribueixin a millorar la imatge turı́stica de les Illes Balears i dels seus serveis 
turı́stics. 
 
Un dels principals emblemes culturals i patrimonials del nostre municipi és la 
Fundació Yannick i Ben Jakober – Museu Sa Bassa Blanca, constituïda a l'any 
1993, és una Fundació cultural privada que té com a objecte principal la 
conservació i restauració de béns del Patrimoni Històric Espanyol i del foment 
de les Belles Arts en general i de la pintura i escultura en particular, mitjançant 
l'exposició de les seves obres i la difusió i el coneixement de la matèria i 
intercanvi artístic. 
 
En quan als espais hi destaquen l'edifi de l'egipci Hassan Fathi, on hi ha una 
col·lecció d'art modern o contemporani, on es poden observar obres d'artisten 
marroquins de la regió d'Essaouira, de l'artista Rebecca Horn, dibuixos de 
Domenico Gnoli. A l'antic aljub hi ha l'exposició anomenada “Nins”, on es pot 
veure una part de la col·lecció de retrats de joves de totes les èpoques: nins del 
segle XVI al segle XIX, molts d'ells reials o aristocràtics. 
 
També hi trobam l'espai Sokrates, una cripta misteriosa on hi trobam diferents 
obres d'artistes com Miquel Barceló. La temàtica d'aquesta sala gira entorn a la 
instal·lació d'un espai de meravelles del nostre temps, inspirada en la fórmula 
d'Einstein que defineix la relació espai-temps. A n'aquest lloc hi ha una cortina 
de vidre Swarovski, composada per 10.000 peces, el fòssil d'un rinoceront 
llanut siberià i diferents peces etnogràfiques, que interactuen amb les obres 
contemporànies. 
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Altres espais que hi ha a la Fundació són el jardí de roses, el parc de les 
escultures, on la majoria són dels propis Yannick i Ben Jakober o 
l'Observatori/Càmara Obscura. 
 
La Fundació Yannick i Ben Jakober – Museu Sa Bassa Blanca constitueix un 
dels recursos culturals i museístics més importants de les Illes Balears, tant per 
les seves col·leccions expositives, tant com pel paratge on està situada, essent 
completament respectuosa amb l'entorn que l'envolta. 
 
Atès que les Bases Reguladores dels Premis de Turisme de les Illes Balears hi 
ha un guardó "a la millor iniciativa de turisme sostenible" (és el reconeixement a 
la millor pràctica sostenible de turisme de les Illes Balears, entenent com a tal 
l'estı́mul als actors que demostren un ferm compromís amb la conservació́ i 
preservació́ del patrimoni cultural i natural, en el seu quefer turı́stic). 
 
Per tot lo dit anteriorment, es proposa al Ple de l'Ajuntament d'adopció dels 
següents acords: 
1.- Proposar al Govern de les Illes Balears la candidatura de la Fundació 
Yannick i Ben Jakober – Museu Sa Bassa Blanca als Premis de Turisme de les 
Illes Balears en la categoria de millor iniciativa en turisme sostenible. 
2.- Donar-ne trasllat a l'Agència de Turisme de les Illes Balears.” 
 
ESMENA: Seguidament el Regidor Joan Gaspar Vallori Guayta, presenta una 
esmena a la proposta en el sentit que l’expresada Fundació Yannick i Ben 
Jakober – Museu Sa Bassa Blanca, també pogués optar a la categoria 
experiéncia Turística. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa la proposta de candidatura, indicant que 
volen afegir a la proposta el guardó a l’experiència turística. 
 
La senyora Coloma Terrasa demana si el que es fa és ampliar la proposta 
respecte a la proposta que va anar a comissió. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que sí. 
 
El senyor batle, Antonio Mir, diu que té més possibilitats si s’opta a dues 
categories. 
 

VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa i l’esmena, 
per unanimitat, acorden: 
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 1.- Proposar al Govern de les Illes Balears la candidatura de la Fundació 
Yannick i Ben Jakober – Museu Sa Bassa Blanca als Premis de Turisme de les 
Illes Balears en la categoria de millor iniciativa en turisme sostenible i a la 
categoria experiéncia Turística.  
 
2.- Donar-ne trasllat a l'Agència de Turisme de les Illes Balears. 
 
8. Examen i aprovació proposta d’adhesió a la declaració institucional 
amb motiu del dia internacional de l’orgull LGTBI 28 de juny de 2017. 

Es presenta proposta de Batlia de data 23 de juny de 2017, la qual diu: 
 
“Vist l’escrit presentat  per la federació Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) en motiu del día internacional de l’orgull LGTBI 28 de juny de 2017 que 
a continuación es transcriu: 
 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI 

28 de junio de 2017 
 

Desde que en 1969 se produjeran los disturbios de Stonewall en Nueva York 
(Estados Unidos) la comunidad mundial celebra, cada 28 de junio, una jornada 
de reflexión con el objetivo de visibilizar valores universales tales como la 
igualdad, el respeto, la diversidad, la libertad y la no discriminación.  
 
A pesar del progresivo reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI 
en el sistema de protección de derechos de las Naciones Unidas en los últimos 
treinta años y particularmente, en Europa, no es menos cierto que, hoy en día, 
la diversidad sexual sigue siendo víctima de una brutal intolerancia y 
discriminación sufrida, en diferentes formas y manifestaciones, por lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales e intersexuales. 
 
A día de hoy, los Gobiernos locales españoles estamos a la vanguardia en el 
reconocimiento legal de los derechos del colectivo LGTBI pero lamentamos que 
el reconocimiento de estos derechos no se haya producido a nivel universal, ni 
de manera plena.  
 
Es necesario avanzar hacia el reconocimiento y protección universal de la 
diversidad sexual, desarrollando políticas públicas e implementando servicios 
que aseguren la igualdad efectiva de todas las personas, con independencia de 
su orientación sexual e identidad de género, como elemento esencial para la 
convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.  
 
Y, precisamente, es en ese contexto de igualdad efectiva donde los Gobiernos 
Locales, puerta de entrada directa y real del sentir de la ciudadanía, estamos 
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llamados a jugar un papel clave para garantizar la convivencia ciudadana y la 
no discriminación de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales. 
 
Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares reclamamos 
nuestro papel como agentes  esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas 
trasversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato y la no 
discriminación. 
 
Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y 
nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad.  

- Reconocemos la necesidad de invertir en políticas en favor de la 
diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su 
orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de 
programas y proyectos de atención, información, formación y 
sensibilización que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios 
seguros para la diversidad sexual. 
 

- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en 
consecuencia, con el principio de igualdad efectiva entre las personas, 
del que forma parte la diversidad sexual, así como de la no 
discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de 
género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo que 
reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de 
las barreras que aún perviven hoy en día. 
 

- Manifestamos nuestra preocupación y condena ante el aumento de 
número de agresiones hacia personas LGTBI en nuestro país y 
trabajaremos desde nuestro ámbito para responder adecuadamente a 
esta situación, especialmente mediante la información y formación de la 
Policía Local. 
 

- No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese 
motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de 
las competencias en esta materia así como de suficientes medios y 
recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la 
implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias 
para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros 
pueblos y ciudades.” 
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Aquesta batlia proposa a l’Ajuntament Ple la adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER:  l’Ajuntament d’Alcúdia s’adhereix a la declaració institucional amb 
motiu del dia internacional de l’orgull LGTBI promoguda per la FEMP. 
 
SEGON: Notificar l’acord a la Federació espanyola de Municipis i Províncies 
(FEMP) 

 
No obstant  l’Ajuntament Ple amb el seu superior criteri acordarà” 

INTERVENCIONS: 

 

El senyor batle, Antonio Mir, exposa la proposta. 
 
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 suport al petit comerç i de lluita contra 
la venda ambulant il·legal. 
Es presenta proposta de Batlia de data 23 de juny de 2017, la qual diu: 

 
“Vista la proposta de suport al petit comerç i de lluita contra la venda ambulant 
il·legal, formulada per PIMECO que s’adjunta, sobre la necessitat de que 
l’Ajuntament adopti mesures contra l’activitat dels venedors ambulants il·legals 
per evitar els perjudicis al petit comerç així com la competència deslleial. 

Aquesta batlia proposa a l’Ajuntament Ple la adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER: -L’Ajuntament d’Alcúdia expressa el seu compromís en la defensa del 
petit i mitjà comerç local pel paper dinamitzador que juga tant des del punt de 
vista social com económic. 

SEGON: -L’Ajuntament d’Alcúdia condemna la venda ambulant il.legal pel 
perjudici que ocasiona al petit comerç, per la competència deslleial que suposa 
i també per la mala imatge que transmet del municipi. 

TERCER: -L’Ajuntament d’Alcúdia assumeix el compromís de lluitar activament 
contra la venda ambulant il.legal realitzant tots els esforços dels serveis 
Municipals necessaris per evitar que es dugui a terme. 
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QUART: -L’Ajuntament d’Alcúdia es compromet a dur a terme una campanya 
destinada a informar als ciutadans i també, si escau, als turistes de la il·legalitat 
que cometran adquirint productes a les parades ambulants il·legals. 

No obstant l’Ajuntament Ple amb el seu superior criteri acordarà.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle exposa la moció. 
 
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. 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. 868/2017 de data 2 de juny 
de 2017 fins el núm. 1093/2017 de data 5 de juliol de 2017. 
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor José Muñoz exposa que “en el puerto de Alcudia, donde han puesto 
ahora unos contenedores de basura, donde está el pàrking de Cerdà, calle la 
Mar, que no tiene salida, y entonces recogen la basura de nueve a nueve y 
media y hay dos restaurantes allí, y si recogen por las noches de nueve a 
nueve y media molestan a los que están allí cenando. Además, después los 
restaurantes de alrededor tiran la basura ahí y está hasta el otro día”. 
 
El senyor batle, Antonio Mir, exposa que “vamos a tomar nota y decirlo a la 
empresa que tiene concertado el servicio que cambie el horario, porqué 
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evidentemente no es razonable cuando un señor está comiendo en una terraza 
que recojan la basura”. 
 
El senyor José Muñoz exposa que “si pudiera ser a las doce o doce y media de 
la noche... además, allí no tiene salida y tiene que hacer maniobras el camión y 
demás”. 
 
El senyor Domingo Bonnin manifesta que “se hacen dos recogidas diarias. Lo 
que sí no me parece correcto, y hablaremos con la empresa es el horario que 
me está usted indicando. Comprobaremos si es efectivamente ese horario y lo 
cambiaremos”. 
 
La senyora Maria del Carme García vol fer un agraïment a n’Agüi perquè el 
PAC d’Alcúdia ja ho estan pintant. Després una pregunta les platges dels cans, 
o la platja, un poquet d’informació de com està. 
 
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “recientemente hace una semana, 
o así, hemos tenido confirmación que la playa ya sería viable. Se está iniciando 
la pequeña preparación, con cosas adelantadas, papeleras, cartelería, en 
cuestión de una semana o diez días la tendremos a pleno funcionamiento”. 
 
La senyora Maria del Carme García demana si ens podeu informar sobre 
aquests pilons que s’han posat al mercat si estaran tots els dies o no. Perquè 
per exemple el dissabte horabaixa estaven posats i hi va haver un cotxe que 
quan va anar a entrar per allà, no era un veïnat evidentment, anava a treure 
doblers de Sa Nostra, així que... imagina’t enlloc de ficar-se per on sempre es 
sol ficar aquesta persona va a travessar pel passeig Pere Ventayol, va a 
travessar tot el Passeig Pere Ventayol, amb aquells nins que estaven jugant a 
pilota i es va aturar davant una tenda de roba que fa cantonada allà. A mem 
si... diumenge al mercat es veu que es va acubar una dona i l’ambulància 
tampoc hi va tenir accés. A veure meam com està un poc això. 
 
El senyor batle, exposa que es va fer un ban. Si volem que Alcúdia sigui 
peatonal, ha de ser peatonal. Malgrat facis el ban, és vera que la gent fa el que 
no ha de fer, i entren. Els pilons són precisament per a què no entri la gent. Sí 
que està clar que tant les ambulàncies com la policia tenen clau per llevar els 
pilons, perquè a més a més són desmuntables. No hi ha cap problema ni un. 
Què passa? Que si un se vol passar de llest i entre, pot ser després no pot 
sortir perquè després posen els pilons. Però això és una qüestió de tràmit que 
quan la gent s’acostumi a no entrar no passarà el problema. Hi ha el ban que 
diu que no poden aparcar dins Alcúdia. Jo he anat per carrers que he vist que 
hi ha quatre o cinc cotxes aparcats. La policia hi va, multa i es queixen, però 
clar si volem que Alcúdia sigui peatonal. Si diem no a aparcar, si volem que 
sigui peatonal, què es fa? Es fa una illeta de vianants, que la vàrem aprovar. Si 
aparquen malament o si entren i llavors no poden sortir. Si aquest home ha 
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hagut de donar tota sa volta ha estat perquè ell havia incomplit. Si hagués 
complit no hagués passat. 
 
La senyora Maria del Carme diu que l’ambulància en aquell moment no va tenir 
clau per entrar, sols era una persona acubada. 
 
El senyor batle diu que el PAC i la policia municipal tenen clau. El cap de la 
policia la va facilitar. Si a un moment determinat no n’hi ha pel que sigui es 
telefona a la policia. El que no podem donar és clau a tothom. Si no, no importa 
posar els pilons. Aquests pilons no ens han costat doblers perquè han estat 
subvencionats, hem d’aprofitar la subvenció i hem posat els pilons perquè la 
gent passa i no pot passar. 
 
El diumenge hi havia marxandos que poden entrar a partir de les sis o les sis i 
mitja i eren les set menys deu i no estaven llevats els pilons. Es varen queixar 
molt. Si la persona que s’encarrega poden ser un poc més puntuals perquè 
varen tenir problemes a l’hora d’entrar.  
 
El senyor Domingo Bonnin diu que també és vera que diumenge era el primer 
dia i pot ser hi hagués alguna errada, perquè en principi s’han de deixar oberts 
els dies de mercat. 
 
La senyora Laura Serra realitza un prec i una pregunta. Com es va comentar a 
un altre ple es va fer una pregunta sobre la neteja de camins i volíem saber 
com estava aquest tema si es fa feina o no es fa feina, perquè ens arriben 
moltes queixes. 
 
El senyor Domingo Bonnin exposa que s’estan fent camins nets. No arribam 
per tot, tant per la limitació de personal com la limitació pressupostària. Però sí 
que és cert que es van fent. Aquesta setmana se n’han fet tres o quatre i es 
van fent. No anam al ritme que ens agradaria per mor del que t’estic explicant. 
N’hi ha que no estan fets, però anam fent en la mesura de les nostres 
possibilitats. 
 
La senyora Laura Serra demana per la neteja de carrers. Veiem que els carrers 
principals estan ben nets, xerram d’herbes i dels arbres que estan podats, però 
per exemple hi ha altres carrers com per exemple l’avinguda del Barcarès, on hi 
ha herbes que fan mig metre, el carrer Sa Punta, i tots els carrers paral·lels a 
l’arribada de la benzinera, tot està ple d’herbes quan camines per les voravies i 
m’han demanat a veure si hi ha o no un pla de neteja. 
 
El senyor Domingo Bonnin manifesta que si parlam d’herbes, te puc dir el 
mateix que t’he dit amb els camins. Anam en la mesura de les nostres 
possibilitats. Voltros supòs que sou ben conscients de la situació a nivell de 
personal que tenim a la brigada i a nivell pressupostari les possibilitats que 
tenim. Anam fent. Que no arribam per tot i les queixes també ens arriben a 
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EMSA. Arribam a on podem. Tenim una mancança de personal fabulosa i les 
possibilitats de contractar personal extern també són molt limitades i hi ha 
carrers que estan pitjors que altres, però anam fent en la mesura de les nostres 
possibilitats en tema d’herbes i de camins. 
 
El senyor batle exposa que tenim tretze persones comptant tota la brigada. Si 
el senyor Montoro mos deixava contractar i ens deixava emprar els doblers que 
tenim podríem contractar més gent, podríem crear llocs de feina i podríem 
envestir a tots els carrers a la vegada. Com en aquests moments no es pot 
fer... amb tretze persones és impossible, ara tenim festes, han de posar i llevar 
cadafals, és materialment impossible donar a l’abast a tot. A veure si a un futur 
ho podrem fer. 
 
La senyora Laura Serra manifesta que això és el mateix que ens passava a 
noltros i veig que tot segueix igual. El tema és que jo trob que hi ha carrers que 
s’haurien de prioritzar. Hi ha carrers que hi ha molta afluència i supòs que per 
això hi ha tantes queixes. Tothom mira, tothom veu i tothom passeja. I després 
també faig un prec, que es convindria fer un poc de neteja a la platja del Clot. 
Quan hi ha hagut el temporal i això diuen que hi ha molta alga, si es podria fer 
un poc net, igual com es fa a les altres platges. Això és el que m’han comptat. 
Ja que com sabeu és la platja de la gent d’Alcúdia, hi ha molta afluència i m’ho 
han demanat. 
 
El senyor Domingo Bonnin exposa que jo no he anat a la platja del Clot però les 
notícies que jo tinc és que aquesta setmana passada va quedar neta i es va dur 
arena. Xerram de la platja o xerram dels accessos? A jo me consta que 
aquesta setmana s’ha fet la platja del Barcarès i tota la platja del Clot. 
 
La senyora Laura Serra diu que a jo m’han mostrat fotos, si vos te les pas. 
 
El senyor Domingo Bonnin diu que m’agradaria que les passis perquè la notícia 
que jo tinc és que s’ha feta neta. Si no s’ha feta neta algú no ha complit. 
 
La senyora Laura Serra diu que a veure si es pot fer la neteja com es fa a altres 
platges, això és el que m’han dit. 
 
El senyor Domingo Bonnin, diu que de totes maneres, i no vull que serveixi 
d’excusa, no donam a basto amb l’alga del temporal que encara ens surt cada 
dia moltíssima d’alga i tenim moltes queixes d’això. Suposam que un cop hagi 
sortida tota l’alga que encara cada dia en surt a molts llocs s’anirà regularitzant. 
Però a mi avui mateix m’han dit que s’havia dut arena i s’havia fet la platja neta. 
 
La senyora Laura Serra exposa un altre plec envers la caleta del Mal Pas, 
sabeu quina és? També s’han queixat, m’han mandat fotografies també, que 
està concretament plena de fems. No és ni alga, ni herba ni res, és fems. Algú 
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hi ha anat i tira el fems allà i està ple de fems. M’han comentat a veure si ho 
podia demanar i a veure a meam. 
 
El senyor batle exposa que referent a aquesta caleta i ho dic perquè en Pere hi 
va estar, si ho vol aclarir perquè tu hi has anat... 
 
El senyor Pere J. Malondra manifesta que els dies de mal temps, i ho dic 
perquè això arriba des de la mar i ho dic perquè jo ho vaig viure, les caletes 
d’aquell costat estaven plenes de plastiquet, ... 
 
La senyora Laura Serra diu que no és concretament a la vorera que surt de la 
mar sinó que és quan vas a entrar a la caleta, al voltant, o sigui, no és que surti 
herba ni res que tregui la mar, que algú ha anat i ha tirat allà un munt de fems, 
plàstics, cadires rompudes,... Està ple. 
 
El senyor batle diu que hi enviarem gent que ho faci net, evidentment. 
 
La senyora Josefina Linares exposa que vol fer una pregunta perquè vàreu dir 
al Consell Assessor de Turisme que les obres i el malestar que teníeu que les 
obres acabarien pel maig i que teníeu una altra possibilitat per l’IRONMAN si no 
havia acabat. I jo deman. Estam a dia cinc de juliol i les obres segueixen allà 
mateix. Vull dir, m’agradaria saber quins terminis d’execució, quan realment 
acabaran, perquè clar, estam en plena temporada turística i volem saber un 
poc els terminis. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que veuràs si has passat els darrers dies 
que ja estan asfaltats els vials i ara estan asfaltant l’avinguda principal de la 
rotonda de Màgic fins a la pizzeria Don Vitto. Evidentment crec que a ningú de 
noltros ens agrada tenir obres en marxa en aquestes dates. És una obvietat i 
som conscients de la mala imatge que crea, del mal ambient, molèsties, 
renous,... Nosaltres teníem una decisió molt important a prendre i era fer l’obra 
per millorar la xarxa de clavegueram, quan sabeu que allà hi va haver una 
rompuda al juny juliol de l’any 2015, o no fer l’obra i perdre sis-cents mil euros, 
ja que és una obra que ve totalment subvencionada pel Consell de Mallorca. A 
partir d’aquí nosaltres creiem que és millor fer l’obra, fer la inversió, amb 
millores i tenir el clavegueram en perfectes condicions, i també l’asfaltat dels 
vials i de la carretera creiem que també era necessari. A partir d’aquí nosaltres 
el projecte l’enviarem al consell de Mallorca al juliol o agost de l’any 2016 . Però 
evidentment no podem començar el procediment de contractació fins que no 
tenim el vistiplau del consell, ja que no podem generar la partida pressupostària 
i no podem generar crèdit. La confirmació del consell arriba dia 19 de 
desembre, nosaltres ens posam a fer feina a partir de gener i a partir d’aquí hi 
ha els terminis que no ens queda més remei que complir: licitació, publicació, 
adjudicació de l’obra, meses de contractació, signatura de contracte, i hi ha un 
agreujant més a aquesta obra que és que com que s’està actuant amb amiant 
es necessita un pla per llevar-lo que ha d’anar aprovat pel ministeri, inspecció 
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de treball, conselleria d’indústria. Es tramita, un pic tramitat es pot començar a 
llevar l’amiant i això és el que va endarrerir unes setmanes l’inici de les obres. 
A partir d’aquí, estan asfaltant i en qüestió de dies estarà acabada. O fèiem 
l’obra o perdíem 600 mil euros. Això nosaltres ho hem tramés al conseller del 
consell de Mallorca, perquè creiem que ha de tenir sensibilitat amb els 
municipis turístics, perquè també ha passat a altres municipis, i de fet, hi ha 
municipis que han renunciat a obres que havien de començar als mesos de 
juny juliol. La nostra estava adjudicada abans. Això és el que hi ha, i quan hi ha 
una obra sorgeixen problemes, sobretot amb la connexió del clavegueram dels 
darrers metres. Recordem que s’estan fent obres a la Depuradora i afectava a 
l’hora d’entubar uns tubs amb els altres. En uns dies estarà acabada i creiem 
que és una millora pel municipi. 
 
La senyora Josefina Linares manifesta que jo no te discuteixo tota la tramitació, 
que també l’haguessis pogut explicar un poc més subjectiva, que a lo millor així 
els ciutadans s’haguessin assabentat de tot, perquè clar, no saben tota la 
tramitació que hi ha, però t’ho agraeixo, però pot ser no ho ha entès tot. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que jo no tec cap problema en tornar-ho a 
explicar i crec que ho he dit molt clar. El mes de juliol de 2016 l’Ajuntament 
d’Alcúdia envia el projecte al Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca mos 
dona la subvenció per fer el projecte sencer, 600.000 euros. El Consell de 
Mallorca mos contesta el mes de desembre de l’any 2016. Nosaltres el mes de 
gener començam a fer feina amb els plecs tècnics, plecs administratius, 
publicació al Butlletí Oficial. Un pic es publica al butlletí hi ha un temps per 
presentar les ofertes. Després, has d’esperar un parell de dies més per realitzar 
la mesa de contractació. Un pic fas la mesa de contractació tens 10 dies per 
presentar la documentació. Després tens 15 dies més per formalitzar el 
contracte. I a partir d’aquí es comença a fer l’obra. Això és el que he explicat, 
no amb dates concretes, perquè evidentment es poden veure perquè s’han fet 
les meses de contractació i està tot publicat a la pàgina web de l’Ajuntament i al 
Butlletí Oficial i, a partir d’aquí, és la feina que hem anat fent el més ràpid 
possible per intentar que les obres molesstassin lo menys possible. Això és el 
que hem anat fent. El més de juny maig no és el moment de fer obra, i jo ho he 
dit, però que ara tindrem aquella zona millor que com estava. 
 
La senyora Josefina Linares exposa que jo, tot això de la tramitació estic 
d’acord amb tu, no tinc cap problema, el que passa és que el que jo no entenc 
és que al Consell Assessor de Turisme es digues que hi hauria uns terminis, 
que segurament al maig estaria acabat i que estam al juliol i no s’ha acabat. 
Venc a dir que això no m’ho has explicat, entre cometes, és a dir, perquè ha 
durat dos mesos més i ha estat en marxa fins en plena temporada turística.  
 
El senyor Joan Gaspar Vallori manifesta que t’ho he exposat molt clar, el retràs 
a l’inici de les obres és degut a que un pic es signa el contracte s’ha de 
presentar un pla d’eliminació d’amiant a la Conselleria d’Indústria i que ha de 
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ser autoritzat per Inspecció de Treball i això s’ha de fer un pic es signa el 
contracte, no es pot fer abans. Nosaltres ja ens vàrem preocupar amb la 
Conselleria perquè abans de 45 dies, que és el temps que tenen, el vàrem tenir 
en vint-i-cinc. Hem avançat vint dies el termini. I ho torn a repetir, a nosaltres no 
ens agrada fer obra en aquest moment de l’any però creiem que està molt 
millor del que estava abans.  
 
La senyora Josefina Linares exposa que jo només deman una cosa, que 
tingueu previst per altres bandes que a lo millor es pot aturar almenys els 
mesos d’estiu i seguir el procediment. Jo ja sé que per aquesta vegada no, 
però per altres vegades es pugui demanar al Consell quan es fa una subvenció 
o es dona una subvenció que no torni a passar que en plena temporada 
turística i a Alcúdia, que realment vivim d’això que hi deu haver ara un 90 per 
cent d’ocupació turística i que hi hagi això, que hi hagi aturades, i  a l’hora 
d’asfaltar el mes de juliol... jo per favor deman, ara que ja sé els terminis 
d’execució i m’has dit que en una setmana acabaran. Però que si hi torna a 
haver una cosa així ho tingueu en compte i tal vegada començar pel maig, ja 
que hi havia tot aquest procés que s’havia de fer després de l’adjudicació, 
almenys s’hagués pogut fer per octubre o novembre. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que ho torn a repetir, no depèn de noltros, 
depèn del Consell. Ell treu una convocatòria i te diu quan has de justificar. S’ha 
de justificar abans de dia trenta d’agost. Per tant, no és possible aturar l’obra. 
Noltros vam signar el contracte a finals del mes de març i pel mes d’abril es va 
començar a fer feina. Jo te vull dir una cosa. Si no me diguessis això ara em 
criticaries perquè hem perdut 600.000 euros. Jo prefereixo que em diguis això i 
tenir l’obra feta que no haver perdut 600.000 euros. 
 
La senyora Josefina Linares diu que no... volem s’obra, faltaria més... 
 
El senyor batle, Antonio Mir, manifesta que ara tenim una espècie de discussió 
un poc bizantina perquè tu vols una qüestió, en Gaspar t’ho ha explicat... Tu 
has fet una pregunta, i em pareix bé, i en Gaspar te l’ha contestada. Tu dius, no 
me contesta, jo vull saber la tramitació i tu la saps perquè estàs a la mesa de 
contractació. 
 
La senyora Josefina Linares diu que això ja ho sé la tramitació, però ho he 
demanat perquè hem tingut cinquanta mil queixes. 
 
El senyor batle diu que idò si tu ja ho saps, si t’ho han demanat... 
 
La senyora Josefina Linares diu que per això dic, explica-ho. El que ell diu ho 
sé, però els altres no ho saben. 
 
El senyor batle diu que si ho saps i ell t’ho ha explicat dues vegades, saps els 
terminis, tu has governat i també ho saps, estàs a la taula de contractació, 

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 

 
 

 20 

supòs que tu acceptares el mateix que els altres a la mesa de contractació. 
Hem tingut una situació que és que hem hagut de donar l’obra al més barat que 
la llei diu i ho hem hagut de fer tots per unanimitat i s’han hagut de fer els 
tràmits que hi ha hagut. Que és vera que noltros no volem fer obres en s’estiu? 
T’ho ha dit en Joan Gaspar, t’ho repeteixo jo. Noltros no en volem fer i ningú vol 
obres en s’estiu. Però si tens una subvenció que t’arriba, que te l’aproven al 
desembre, difícilment pots fer les obres abans. Per tant... 
 
La senyora Josefina Linares diu que estic completament d’acord, però a nivell 
del ciutadà... el ciutadà està perdut i no sap el que diu la llei. Està per acabar, 
no estarà dos mesos més. Per això he dit que ho expliqui d’una manera que els 
ciutadans ho sàpiguen i ho entenguin. 
 
El senyor batle diu que ho he explicat. Ho he explicat a la ràdio, a la plana web, 
ara ho acab d’explicar, ho ha explicat en Joan Gaspar... Esperem que tothom 
sàpiga, que tothom es doni per assabentat dels problemes que hem tingut i de 
la situació. Jo crec que aquest partit, tant d’una banda com de l’altra compartim 
la mateixa situació. Per tant, què s’ha de fer? Que hem d’intentar que això no 
torni a passar? Correcte, però el que no podem fer és perdre una subvenció, 
perquè no la perdrem. 
 
La senyora Josefina Linares diu que això no ho he dit en cap moment. 
 
El senyor batle diu que seria el mateix si tu estiguessis al govern, t’hagués 
passat el mateix perquè els terminis són iguals per tothom. 
 
La senyora Josefina Linares exposa que jo no dic això. Jo dic que hem d’arribar 
un poc més al ciutadà per a que estigui un poc més assabentat. 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que nosaltres ho hem explicat, ho ha dit el 
batle, ho hem dit per la ràdio, i el que t’he dit abans. Nosaltres al Consell de 
Cooperació Local quan va venir el conseller a la Fira de la Sípia, precisament, li 
vam fer arribar aquest problema, perquè dia 19 de desembre no només va 
arribar aquest projecte d’aquest pla especial sinó que també van arribar tres 
coses més, i tres coses més que havien d’arribar, havien de fer plecs, havíem 
d’adjudicar,... i clar tenim els terminis reduïts i per això s’ha anat allargant... 
 
La senyora Josefina Linares exposa que ho volem fer lo únic que la gent estigui 
assabentada... 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que de totes formes no tindrem cap 
discussió és un aclariment i s’accepta de totes formes. És a dir procuram, a 
vegades ho aconseguim i altres vegades no, informar a la gent. Te pos un 
exemple d’ahir. Ahir teníem, bé tenim una rompuda al Passeig Marítim 
d’Alcúdia. 
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La senyora Josefina Linares diu que això és una cosa imprevisible. 
 
El senyor batle manifesta que tenim una rompuda al Passeig Marítim i és una 
cosa imprevisible. Què has de fer? No ens queda més remei que obrir, com 
s’ha fet avui matí, que en Domingo ja hi era a les set i mitja del matí, obrir de 
bon matí, mirar de treure els pous, tota una brigada allà, hi havia en Colis i hi 
havia tothom i hem informat a la gent. O sigui, ahir l’agent de medi ambient va 
anar casa per casa, hotel per hotel, i restaurant per restaurant per intentar 
avisar. Procuram fer-ho. Què passa? A vegades aconsegueixes informar més 
bé la gent i a vegades no. Que hem de millorar? Clar hem d’intentar millorar, 
evidentment jo crec que estam en això, però quan hi ha una rompuda és 
imprevisible, i què hem de fer? Procuram fer-ho. 
 
La senyora Josefina Linares diu que això és un imprevist i ja sabem que es fa 
per urgència. 
 
El senyor batle exposa que a mi, personalment, quan vaig anar amb en Joan 
Gaspar a veure aquestes obres, a mi un senyor em va dir: “Què vos fumau a 
s’Ajuntament? Què vos fumau que feis aquestes obres?” És una anècdota però 
m’ho va dir. Com li expliques... i li vam explicar i quan li expliques és una obra 
que està subvencionada, no podem perdre els doblers,... ell veu el seu negoci, i 
jo el comprenc i deman disculpes i comprenc perfectament que vegi el seu 
negoci, però quan tens una responsabilitat tu has d’exercir per millorar la gestió 
de gestionar econòmicament el que pots. I a posta es prenen aquestes 
decisions, a vegades són bones i a vegades són dolentes. Això és tot. Donam 
aquest tema per acabat si te pareix i passam a una altra pregunta, perquè 
donam voltes... 
 
La senyora Josefina Linares exposa que vol fer una altra pregunta. La pàgina 
web d’Alcúdia.net està en dos idiomes. Està en català i està en castellà. Però a 
l’hora d’entrar en castellà, torna a sortir en català. Jo dic que ho revisin o que si 
no, si només les volen en català que ho llevin a l’enllaç del castellà. 
 
El senyor batle diu que jo desconec aquesta situació, però ho mirarem i ho 
demanarem a l’informàtic a veure si és un tema que bota d’una pàgina a l’altra. 
Lògicament ha d’estar amb els dos idiomes. 
 
La senyora Josefina Linares diu que quan entres en castellà, que hi ha un 
enllaç, torna a sortir en català. 
 
El senyor batle diu que surti en català ens satisfà, perquè és lo nostro, però 
vamos lo seu és que estigui amb els dos. Cap problema, ho mirarem. 
 
La senyora Josefina Linares diu que gràcies. 
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La senyora Coloma Terrasa manifesta que vol fer una pregunta a en Joan 
Gaspar. Bé ara que ja parlam de projectes de futur, n’hem xerrat aquests dies i 
tal, i hi ha un projecte que estava en marxa, que és el projecte de la ruta 
cicloturista. Ens agradaria saber, que també anava subvencionada amb el 
consorci i la borsa d’allotjaments, en quin punt està, perquè ho vàrem deixar en 
sant bé perquè hi havia la problemàtica entre ajuntaments. Sobretot 
l’Ajuntament de Muro tenia unes certes discrepàncies i volíem saber en quin 
punt està aquest tema. 
 
 
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que la problemàtica amb l’Ajuntament de 
Muro, o amb el tram que passa per Muro continua. Perquè des de la Junta 
Rectora del Parc Natural ha demanat una sèrie de mesures correctores per a 
poder fer el carril bici que tenen un cost elevat i no saben de quina manera s’ha 
de solucionar. Nosaltres el que vàrem fer va ser solucionar un llistat molt ampli 
de deficiències que ens varen demanar fa uns mesos. Després hem xerrat amb 
el vicepresident de la Borsa d’Allotjaments i estan totes solucionades excepte 
dues. Estam pendents de que ens enviïn el requeriment d’aquestes petites 
dues deficiències. Un pic les enviem noltros Santa Margalida també té dues 
petites que són paregudes, perquè el rector del projecte d’Alcúdia i Santa 
Margalida és el mateix, i la idea que tenim és tirar en davant únicament Alcúdia 
i Santa Margalida. Muro quedaria pendent de resoldre els problemes que té 
amb el pas pel Parc Natural. 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que és una alegria, perquè el que ens 
preocupava és que hagués quedat mort o que interferís en futurs projectes. 
 
El senyor batle sol·licita si hi ha més intervencions o preguntes 
 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, 
essent les 21:45 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a 
secretari, don fe. 
 
Vist i plau 
El batle,      El secretari, 
 
 
Antonio Mir Llabrés     Joan Segui Serra 
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