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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 17
DE JULIOL DE 2017
NÚM: 9
DATA: 17/07/2017
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
COMENÇA: 9:05 h.
ACABA: 9:35h.
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 17 de juliol de dos mil desset quan són les 9:05 hores, es reuneixen a
la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt anotats, a fi de dur a
terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la presidència del batle
Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit 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 modificació Pressupostària 27/2017
per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
3.
Examen i aprovació proposta aprovació del plànol informatiu de
localització de les fitxes del catàleg de protecció del patrimoni en l’àmbit del casc
antic.
4.
Examen i aprovació definitiva de l’estudi de detall de dotació d’un ascensor
per a minusvàlids al carrer de la Pau.
5.
Examen i aprovació proposta d’adhesió a la convocatòria pública i les
bases per a la selecció dels projectes d’inversió i de les actuacions per a la
millora de l’oferta turística de l’illa de Mallorca corresponent a l’exercici de 2017.
6.
Examen proposta sobre l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia a l’estratègia
local per igualtat de la direcció insular d’igualtat, i al pacte ciutadà per una
Mallorca lliure violència masclista.
7.
Examen i aprovació proposta de rectificació d’errada de la composició dels
membres que formen la comissió política del pla de drogues de l’Ajuntament
d’Alcúdia (2017-2020), aprovat per el ple de l’Ajuntament d’Alcúdia de 5 de juny
de 2017.
8.
Donar compte de l’acceptació del patrimoni de la Fundació Mateu Torrens.
9.
Propostes i Mocions d’urgència.

Desenvolupament de la sessió
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
Vista i examinada l’acta de la sessió extraordinària de dia 5 de juliol de 2017, s’aprova
per unanimitat.
2. Examen proposta d’acord modificació Pressupostària 27/2017 per crèdit
extraordinari finançat amb baixa.
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Es presenta proposta de la regidora d’hisenda de data 7 de juliol 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.
Vistes les propostes dels regidors interessats.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 7 de juliol de 2017.
PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 27/2017, que consta de les parts
següents:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CREDIT ACTUAL

EXECUCIO OBRES A CARREC
DE PARTICULARS

GU 151 227999

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

0,00

827,27

827,27

0,0

827,27

827,27

Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:
PARTIDA
GU 151 227069

DESCRIPCIÓ

CREDIT ACTUAL

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS URBANISME

DISMINUCIO

CRÈDIT DEFINITIU

10.800,00

827,27

9.972,73

10.800,00

827,27

9.972,73

Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169 del
Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per
un termini de 15 dies hàbils, durant el quals s'admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions l'expedient s’entendrà definitivament aprovat.”
INTERVENCIONS:
La senyora Joana Maria Bennasar exposa la proposta d’acord.
El senyor batle demana si hi ha intervencions.
VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
3. Examen proposta aprovació del plànol informatiu de localització de les fitxes
del catàleg de protecció del patrimoni en l’àmbit del casc antic.
Es presenta proposta del Regidor delegat d’Urbanisme de data 28 de juny de 2017, la
qual diu:
“Atès que en data 3 de juny de 2017 va tenir entrada a l’Ajuntament (R.G.E. núm.
4542) un escrit del director insular d’Urbanisme del Departament de Territori i
Infraestructures, mitjançant el qual ens requereix aportem la documentació a la qual es
refereix l’informe de dia 26 de maig de 1017 del Servei Jurídic i del Servei Tècnic
d’Urbanisme, pel que fa al tràmit d’aprovació definitiva de la Modificació i ampliació del
Catàleg de protecció del patrimoni: modificació de les fitxes AI-2, AC-1 i 24-06; i
incorporació de les fitxes AR-7, 20-05 i 20-06.
Atès que en data 28 de juny de 2017, l’arquitecte municipal i el serveis jurídics de
l’Ajuntament han expedit conjuntament l’informe que tot seguit, es transcriu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL.
ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL PLÀNOL INFORMATIU DE LOCALITZACIÓ DE LES
FITXES DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI EN L’ÀMBIT DEL CASC
ANTI.
El 7 de març de 2016 (BOIB n. 35, de 14.03.16) es va aprovar inicialment la modificació
de les fitxes del Catàleg de protecció del Patrimoni: AI-2, AC-1 i 24-06, així com
l’ampliació del Catàleg quant a les fitxes: AR-7, 20-05 i 20-06. L’aprovació provisional
va tenir lloc el 29 de juliol de 2016 (BOIB n. 107, de 23.08.16), estant actualment
pendent d’aprovació definitiva.
El 26 de maig de 2017, el Consell de Mallorca emet informe d’adveració sol·licitant la
remissió del plànol modificat del Catàleg de protecció del patrimoni a escala 171000 en
el qual es reflecteixi les noves fitxes.
El Catàleg de Protecció del Patrimoni d’Alcúdia es compon de dos documents
independents. El primer és el corresponent al Centre Històric que recull les fitxes de
catàleg compreses dins del recinte emmurallat i que s’ordena a l’efecte del seu
emplaçament mitjançant illetes. El segon abasta l’eixample urbà i els nuclis d’Alcúdia
Nord i Sud, així com el sòl rústic i incorpora els plànols d’emplaçament, sèrie CTGR de
l’1 al 14. Quan es tracta de la incorporació de les noves fitxes, la corresponent al sòl
rústic, és a dir la AR-7 (Esglèsia i Hostatgeria de Son Fe), s’ha situat sobre el plànol
CTRG-07. No obstant això, les noves fitxes situades en el Casc Històric, al no
incorporar plànol d’emplaçament, no han estat incorporades a un plànol general sinó
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només al Catàleg com a fitxes 20-05 (habitatge en el carrer Sant Vicenç, 10) i 20-06
(habitatge al carrer de Sant Vicenç, 12).
Així doncs, a l’efecte d’esmenar la deficiència del consell relativa a la necessitat de
disposar d’un plànol d’emplaçament o situació de les fitxes dels edificis catalogats que
es trobin dins el recinte històric, s’ha redactat aquests plànol que s’adjunta al Catàleg
com a plànol informatiu. En qualsevol cas, aquest plànol incorpora la totalitat dels
edificis catalogats, així com les noves incorporacions.
A l’efecte de la seva tramitació és necessària l’aprovació per Ple del mateix i la seva
remissió al Consell de Mallorca en contestació al referit escrit d’adveració.
Alcúdia, 28 de juny de 2017.- Eulàlia Ochogavía Bennassar, Serves Jurídics.- Antoni
Ramis Ramos, Arquitecte Municipal”
Atès que la competència per acordar l’aprovació provisional del planejament general
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 seu numero legal de membres segons l’article 47.2.ll) de la
norma esmentada.
Fent 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 els següents
ACORDS:
Primer.- De conformitat amb l’informe tècnic subscrit conjuntament en data 28 de juny
de 2017 per part de l’arquitecte municipal i els serveis jurídics, aprovar el plànol
informatiu de “Situació edificis catalogats” redactat el juny 2017 per part del serveis
tècnics municipals, pel que fa a l’expedient de la modificació i ampliació del Catàleg de
protecció del patrimoni: modificació de les fitxes AI-2, AC-1 i 24-06; i incorporació de les
fitxes AR-7, 20-05 i 20-06.
Segon.- Incorporar així mateix el referit plànol de “Situació edificis catalogats” com a
plànol informatiu al Catàleg de protecció del patrimoni històric i artístic.
Tercer.- Remetre la documentació objecte d’aquest acord al departament de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca, instant-ne el reinici del termini del tràmit de
l’aprovació definitiva de l’expedient de la modificació i ampliació del Catàleg de
protecció del patrimoni: modificació de les fitxes AI-2, AC-1 i 24-06; i incorporació de les
fitxes AR-7, 20-05 i 20-06.”
INTERVENCIONS:
El senyor Joaquín Cantalapriedra exposa la proposta.
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VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per
unanimitat, que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal, acorden
aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
4.
Examen i aprovació definitiva de l’estudi de detall de dotació d’un
ascensor per a minusvàlid al carrer de la Pau.
Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 12 de juliol de
2017, la qual diu:
“Atès que mitjançant decret núm. 129 de data 6 de febrer de 2017 el regidor
delegat d’urbanisme va resoldre aprovar inicialment l’estudi de detall per a la
col·locació d’un ascensor per a minusvàlids a l’edifici situat al núm. 21 del carrer
de la Pau, redactat l’octubre de 2015 per l’arquitecte Beatriz Ballesteros i, que
promou el senyor Sebastián Vives Morro.
Atès que obra a l’expedient certificat lliurat pel secretari de l’Ajuntament on consta
que l’expedient s’ha sotmès a tràmit d’informació pública durant el termini d’un
mes mitjançant la publicació al BOIB núm. 30 d’11 de març de 2017, en el periòdic
“Última Hora” del 16 de març de 2017 i, a la seu electrònica de l’Ajuntament,
havent-se així mateix practicat les corresponents notificacions als propietaris dels
terrenys inclosos dins l’àmbit de l’estudi de detall, resultant-ne ho haver-hi
constància d’haver-se presentat cap escrit d’al·legacions.
Atès l’informe tècnic lliurar per l’arquitecte municipal en data 12 de juliol de 2017,
el qual es transcriu a continuació:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
ASSUMPTE: APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL PER A
L’EXECUCIÓ D’UN ASCENSOR EN EL PATI DE L’ILLETA SITUADA EN EL
CARRER DE LA PAU, 21 (NR 9129, de 06.11.15)
El 6 de febrer de 2017 (BOIB n. 30, de 11.03.17) es va aprovar inicialment l’estudi
de detall relatiu a la instal·lació d’un ascensor en el pati d’illeta de l’habitatge situat
en el carrer de la Pau, 21, condicionat als informes del Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports i també al Departament de Territori i Infraestructures del
Consell de Mallorca.
El Departament de Patrimoni del CIM va emetre informe favorable el 12 de juliol
de 2016 (NR 5938, de 18.07.16) i el Departament de Territori encara no ha emès
informe. D’altra banda, consta en l’expedient la certificació del Secretari en el qual
no consta que s’hagi presentat cap al·legació a la informació pública i notificacions
practicades.
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Com ja es va assenyalar en l’informe tècnic de 3 de febrer de 2017, previ a
l’aprovació inicial, sent, d’acord amb l’article 153 del RLOUSM, l’ajuntament
l’organisme competent per a l’aprovació inicial i definitiva, la no emissió d’informe
per part de Territori del Consell de Mallorca no és causa de paralització de la
tramitació de l’expedient. Per tant, resolta aquesta circumstància i havent-se
obtingut l’informe favorable de Patrimoni del Consell de Mallorca, així com no
havent-se efectuat cap al·legació, procedeix aprovar definitivament l’estudi de
detall, segons determina l’article 160 del RLOUSM.
En la seva conseqüència s’informa favorablement l’estudi de detall a l’efecte de
procedir a la seva aprovació definitiva, sense perjudici del que determini l’informe
jurídic preceptiu.
Alcúdia, 12 de juliol de 2017.-Antoni Ramis Ramos.-ARQUITECTE MUNICIPAL.”
Atès l’informe emès pels serveis jurídics municipals en data 12 de juny de 2017, el
qual es transcriu a continuació:
“P-32/2015
ASSUMPTE: Informe jurídic per a l’aprovació definitiva de l’estudi de detall per
a l’execució d’un ascensor en el pati de l’Illeta situada en el carrer de la Pau,
21 (NE 9129, de 06.11.15), promogut pel
Atès que en data 6 de febrer de 2017 el Regidor Delegat d’Urbanisme va dictar
resolució núm. 129, per la que es va aprovar inicialment l’estudi de Detall objecte
de informe, de conformitat amb el que determina l’article 160 del Reglament de la
LOUS a Mallorca, en relació a l’article 21.l.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril,
Reguladora de las Bases del Règim Local –LRBRL
Atès que es l’acord d’aprovació inicial, de conformitat amb allò que disposa
l’article 54 de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl, es va sotmetre a informació
pública durant el termini d’un mes.
Atès que consta a l’expedient el resultat de les notificacions practicades als
propietaris inclosos dins l’àmbit de l’estudi de detall.
Atès que en data 30 de juny de 2017 pel Secretari General de la Corporació s’ha
emès certificació acreditativa de la no presentació d’al·legacions durant l’esmentat
termini d’informació pública.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 12 de juliol de 2017
favorable a l’aprovació definitiva l’estudi de detall.
Atès el contingut del que disposa l’article 53.1.c) de la llei 2/2014 d’Ordenació i ús
del Sòl de les Illes Balears correspon a l’Ajuntament l’aprovació inicial, la
tramitació i aprovació definitiva dels Estudis de detall.
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Atès que l’aprovació definitiva de l’estudi de detall posa fi a la tramitació municipal
de l’instrument d’ordenació i que, d’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril de Bases de Règim Local, la competència per l’aprovació definitiva
correspon al Ple de la Corporació municipal.
S’informa favorablement l’aprovació definitiva de l’estudi de detall. Un cop
aprovat definitivament l’estudi de detall no serà executiu fins que no es publiqui
l’acord d’aprovació i si escau les normes urbanístiques en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (article 64 de la LOUS).
L’acord d’aprovació definitiva de l’estudi de detall haurà de transmetre un
exemplar diligenciat a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears i al Consell Insular
de Mallorca.
Alcúdia a 12 de juliol de 2017.-Serveis Jurídics.-Sgt.E.Ochogavía.”
Atès que l’aprovació definitiva de l’estudi de detall posa fi a la tramitació municipal
de l’instrument d’ordenació i que, d’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril de Bases de Règim Local, la competència per l’aprovació definitiva
correspon al Ple de ‘Ajuntament.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 16
de juny de 2015 (registre de decrets núm. 864 data 18.06.15), PROPÒS elevar
a la consideració al Ple de l’Ajuntament el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de detall per a la col·locació d’un
ascensor per a minusvàlids a l’edifici situat al núm. 21 del carrer de la Pau, el qual
ha estat redactat en data octubre 2015 per l’arquitecte senyora Beatriz
Ballesteros i promou el senyor Sebastián Vives Morro.
Segon.- L’Estudi de detall no serà executiu fins que no es publiqui l’acord
d’aprovació, i si escau les normes urbanístiques en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. (article 64 de la LOUS, i 181 del reglament que la desenvolupa).
Tercer.-. Transmetre un exemplar diligenciat a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes
Balears i al Consell Insular de Mallorca (article 53 de la LOUS).
Quart.- Comunicar aquest acord als promotors de l’estudi de detall.”
INTERVENCIONS:
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa la moció.
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 d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
5.
Examen proposta d’adhesió a la convocatòria pública i les bases per a
la selecció dels projectes d’inversió i de les actuacions per a la millora de
l’oferta turística de l’illa de Mallorca corresponent a l’exercici de 2017.
Es presenta proposta del Regidor delegat de l’àrea de Turisme, Obres Pròpies i
Relacions Institucionals de data 7 de juliol de 2017, la qual diu:
“Vista la resolució del president del Consorci per a la Millora de les Infraestructures
Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de
Mallorca per la qual s’aprova la convocatòria pública i les bases per a la selecció
dels projectes d’inversió i de les actuacions per a la millora de l’oferta turística de
l’illa de Mallorca corresponent a l’exercici de 2017 publicada al BOIB número 76 de
22 de juny de 2017.
Atès que els objectius de dita convocatòria són la de rehabilitar zones turístiques
mitjançant operacions d’esponjament, entre d’altres:
a. Incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament turístic obsolets en
projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius que, en tots els casos, ha
de preservar el medi ambient.
b. Fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat que assoli la
competitivitat, la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística de
cadascuna de les illes.
c. Desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de l’oferta turística.
d. Impulsar projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació
tecnològica (R+D+i) que tenguin relació amb l’àmbit turístic.
e. Dur a terme qualssevol altres activitats amb els objectius de millorar la qualitat de
les infraestructures turístiques, la competitivitat d'aquestes, diversificar i
desestacionalitzar l’oferta i consolidar la posició de lideratge en matèria turística.
L’Ajuntament d’Alcúdia té intenció de presentar dos projectes, que permetran la
millora de diferents zones turístiques del Port d’Alcúdia, a aquesta convocatòria:
1.- L’embelliment i semi-peatonització de l’inici de la Carretera d’Artà i el Carrer
Hosteleria.
2.- L’embelliment, ampliació de voravies, nou mobiliari, equipaments, enllumenat i
pavimentació del Carrer Teodor Canet fins inici zona depenent de l’APB (fins
cantonada Carrer Mare de Déu del Carme).
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Per tot això, propòs al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar la presentació dels dos projectes descrits anteriorment a dita
convocatòria.
2.- El compromís per part de l’Ajuntament d’Alcúdia de dur a terme les accions
necessàries per a l’execució material del projecte en cas d’aprovació i selecció
definitiva dels projectes presentats.
3.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci per a la Millora de les Infraestructures
Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de
Mallorca.
4.- Facultar al batle, que en representació de l’Ajuntament d’Alcúdia pugui signar el
conveni contemplat a les bases de la convocatòria.”
INTERVENCIONS:
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa la proposta y exposa amb detall els dos
projectes.
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions.
El senyor José Muñoz manifesta que “los proyectos están muy bien. Pero, por
ejemplo, si siguen los dos carriles en la calle Teodoro Canet. ¿Después los
ciclistas por dónde van? Y después, ¿cómo se arregla aquello?”
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que el que és la zona de trànsit no pateix
cap tipus de minva, sinó que seguiran els 6,80 metres actuals. Això no minva ni
disminueix, continua essent la mateixa amplada.
El senyor José Muñoz manifesta que “si la calle sigue siendo de doble sentido y
tienes que tener un metro y medio para adelantar a un ciclista, ¿Qué tiene que
tener el otro carril?”
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que igual que ara. Es podrà avançar els
ciclistes deixant un metre i mig quan no vingui ningú de l’altra banda, igual que
ara. No hi ha cap diferència. La zona de trànsit rodat quedarà igual que ara.
El senyor José Muñoz exposa que “después, por ejemplo, otra cosa. Ahora hay
40 o 60 coches aparcados allí. ¿Dónde se meten esos coches?”
El senyor Vallori manifesta que ara els comptes que fem de llevar l’aparcament
des de davant el forn fins a la continuació la idea és una sèrie de cotxes poder
aparcar a on ara hi ha una part de la tercera edat del moll on ara hi ha la zona de
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baix del parc infantil, això és una opció. Després també estam mirant altres
opcions, que vam comentar, encara que no es veuen molt clares, com és el carrer
de la Mare de Déu del Carme, que vosaltres vàreu comentar que era millor deixarho en doble direcció, i també estam mirant altres opcions i altres solucions que
nosaltres esperam que ens vagi bé i serà una solució bastant important pel port
d’Alcúdia i quan la tinguem aclarida ho comentarem.
El senyor batle, Antonio Mir, demana si hi ha alguna intervenció més.
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.
6.
Examen proposta sobre l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia a
l’estratègia local per la igualtat de la direcció insular d’igualtat, i al pacte
ciutadà per una Mallorca lliure violència masclista.
Es presenta proposta de la regidora de Benestar Social, Igualtat i Sanitat de data 6
de juliol de 2017, la qual diu:
“Vista la proposta de la Direcció Insular d’Igualtat d’adhesió a l’Estratègia Local per a
la Igualtat i al Pacte Ciutadà per una Mallorca lliure de violència masclista que té com
objectiu general, fomentar la igualtat de gènere en el conjunt dels municipis de
Mallorca, a través d’una xarxa estable que articuli les estructures i els mecanismes
necessaris perquè els ajuntaments puguin desenvolupar i posar en marxa mesures
d’igualtat en el seu àmbit municipal, millorant la qualitat de vida de les dones i
afavorint un canvi de clima que condueixi cap una societat lliure de masclismes. Per
altra banda, com objectius específics, destacar l'assoliment d' un comprimís
institucional estable per part de tots els municipis de Mallorca amb les polítiques
d’igualtat a l’àmbit local, fomentant-les i dinamitzant-les. Augmentar la
sensibilització, la formació i informació en matèria d’igualtat de la població dels
municipis per modificar els rols tradicionals de gènere i eliminar els estereotips
sexistes. Articular una resposta integral contra la violència masclista per avançar en
la seva eradicació. Promoure l’apoderament de les dones i augmentar la seva
capacitat d’agència.
En compliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes; la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic;
la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, de la Comunitat autònoma de les
Illes Balears, i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes de les Illes
Balears, el Consell ha d’assegurar la igualtat efectiva entre dones i homes a
Mallorca.
La direcció Insular d’Igualtat ha de donar suport als municipis de Mallorca per
impulsar politiques locals d’igualtat de manera transversal. Aquesta
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transversalització de gènere preveu dues vessants: l’externa que fa referència a la
ciutadania, i la interna que fa referència a l’organització de la pròpia institució.
L’Estratègia Local es l’espai per generar un compromís compartit per construir la
integració de la perspectiva de gènere a nivell local.
Per tal d’establir unes línees de treball per avançar en la Igualtat real en tots els
àmbits de la vida política, econòmica, social i cultural del nostre municipi, tenint en
compte que els municipis son els ens de major proximitat amb la ciutadania i el marc
de referència dels govern municipal, per la qual cosa tenim l’oportunitat de facilitar i
promoure la igualtat de gènere a nivell local.
Considerant que l’estratègia local es una eina per assolit un nivell d’interacció elevat
entre els diferents agents politics i institucionals, i que es configura com un procés
participatiu que contribuirà a la construcció d’un espai i un model social en el qual les
dones i els homes treballin de manera conjunta per assolir una igualtat de gènere
real i efectiva.
Per altre part, vista també la proposta d’aprovació del Pacte ciutadà per una mallorca
lliure de violències masclistes, que literalment diu:
“Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes
Les dones i homes que vivim a Mallorca, a títol individual o com a representants de
col·lectius socials, al marge de l’edat, del lloc de procedència, de la cultura, de les
creences, de l’estatus social o de la diversitat sexual i de gènere.
Afirmam:
► Que els éssers humans naixem lliures i iguals, i els nostres drets tenen caràcter

universal. Que els drets de les dones són drets humans. Que les diferències
biològiques i de gènere no justifiquen la manca d’equitat ni la discriminació en
l’exercici efectiu dels seus drets i de la possibilitat de gaudir d’una vida lliure de
violència.
► Que el masclisme es mostra de diferents formes, incloent-hi: les discriminacions i

els abusos en l’àmbit laboral, en el domèstic i en el familiar; els assetjaments i les
agressions sexuals; els maltractaments; l’esclavisme, el tràfic de blanques i
l’explotació sexual; les pràctiques tradicionals perjudicials per a dones i nines; l’ús
del llenguatge excloent; els acudits ofensius o la invisibilització i la marginació de les
dones en la història.
► Que les violències masclistes són visibles i invisibles, són físiques, psicològiques,

econòmiques, sexuals o simbòliques i són la manifestació més brutal del desequilibri
històric que ha duit a dominar i a discriminar les dones, n’ha soscavat la identitat i
l’autoestima i les ha privades així de la llibertat i la dignitat
► Que els infants que viuen a ambients on hi ha violència masclista són sempre

víctimes directes i invisibles de la violència, fins aleshores silenciades pel sistema i
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per la societat. Els fills i les filles de les dones maltractades tenen una infància
traumàtica de la qual no poden escapar per la condició d’infants. Alguns moren,
altres són orfes i tots pateixen la violència de gènere que sofreixen les mares, en
totes o en algunes de les seves expressions, entre les quals la psicològica sempre hi
és present.
► Que la violència masclista és consubstancial a les societats patriarcals. Que no

és només el problema, és el símptoma. Que hi ha violència envers les dones perquè
hi ha desigualtat entre els homes i les dones. Que no és un problema de les dones,
sinó un problema de tothom. Que hi ha hagut més de vuit-centes dones
assassinades per les seves parelles o exparelles a l’Estat espanyol en els darrers
dotze anys (vint-i-sis d’elles, a les Balears), i milers i milers de ferides, segrestades i
amenaçades o violentades de qualsevol altra manera. I que hem de dir: «prou!»
► Que les dones i el moviment feminista mantenen des de fa segles una lluita pels

drets de les dones, per la seva dignitat i integritat, i que els seus models de
convivència són beneficiosos per a tota la societat i creen una cultura d’harmonia, de
respecte i d’espais de relació igualitaris.
► Que la masculinitat s’ha construït socialment com oposada a la feminitat, que la

societat ens ensenya que reprimir manifestacions afectives és «comportar-se com un
home». Que això és lesiu per als homes i per a les persones del seu entorn. Que
aquest ensenyament es dóna en el si de la família i també és transmès per altres
agents socialitzadors. Que és fonamental actuar sobre aquests comportaments
masclistes per aconseguir eradicar la cultura patriarcal.
► Que el masclisme utilitza aquesta masculinitat hegemònica tradicional per exercir

la violència envers les dones i que això s’ha de combatre amb maneres noves de ser
home i d’exercir la masculinitat. Que «el silenci ens fa còmplices» i, per això, hem de
rebutjar de manera contundent aquelles actituds quotidianes que sostenen o
justifiquen la violència. Que aquestes actituds han de ser reprovades de la mateixa
manera que ho són el racisme o el terrorisme.
► Que el concepte de coresponsabilitat entre dones i homes trenca la dominació

masculina, respecta la diversitat i facilita que s’assoleixin els drets de la ciutadania i
ens condueix, en conseqüència, a una societat més justa i igualitària.

► Que, com totes les manifestacions i comportaments humans, la violència

masclista i les actituds quotidianes que sostenen o justifiquen aquesta violència es
poden canviar. Que ens podem relacionar d’una altra manera. I que per fer-ho calen
mesures concretes per aturar la violència, pressupost i voluntat política.
►

Que ja que les violències masclistes afecten diferents àmbits socials, calen els
esforços de tots els sectors per fer-hi front i avançar així cap a altres models de vida.
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Els pobles i les ciutats han de ser educadors per treballar el tema mitjançant xarxes
comunitàries.
Per tot això, el Consell de Mallorca es compromet a:
► Desenvolupar en el nostre àmbit de competència les lleis i les normes contra la

violència masclista, estatals i autonòmiques, i el Conveni del Consell d’Europa sobre
la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones (Conveni d’Istanbul 2011).
► Implementar les estratègies relacionades amb la lluita contra la violència

masclista recollides al Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats i Drets entre Dones i
Homes a Mallorca 2017-2020.
► Col·laborar amb l’Institut Balear de la Dona i l'Ajuntament de Palma per elaborar

polítiques públiques, així com adoptar el compromís de coordinar totes les
actuacions dels diferents àmbits de l’Administració que treballam aquest camp des
de l'àmbit dels pactes contra les violències masclistes de les tres institucions
► Impulsar l'abordatge específic de les violències masclistes a través de l'Estratègia

local per la igualtat.
► Vetllar per la igualtat territorial en els serveis, l'atenció i protecció de les dones a

Mallorca.
► Difondre aquest pacte entre els ajuntaments, teixit associatiu i empresarial i

persones a títol individual i promoure que s’hi adhereixin i que augmentin i
aprofundeixin en el seu compromís.

► Col·laborar amb els municipis per a dur terme campanyes de sensibilització

destinades a generar canvis i modificacions en les actituds de la població que
permetin avançar cap a l’eradicació de la violència masclista i la discriminació per
raó d'identitat de gènere, expressió de gènere i/o orientació sexual i accions
orientades a evitar o reduir la incidència de la problemàtica de la violència masclista i
per eradicar l'LGTBI fòbia.
El municipi d’Alcúdia es comprometem a:
► Treballar per fer del nostre poble una comunitat lliure de violència masclista.
► Expressar públicament el nostre rebuig a la violència masclista i l'LGTBI fòbia i

fer explícita la responsabilitat inqüestionable de qui la practica.
► Conèixer els recursos disponibles, treballar de manera coordinada amb la resta

de serveis implicats i establir circuits clars d'atenció a les víctimes de violència
masclista en col·laboració amb les institucions competents.
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► Impulsar iniciatives de prevenció amb els centres educatius del municipi.
► Augmentar l'apoderament de les dones, fomentant la seva participació (individual

i col·lectiva) i crear espais de reflexió a través dels Espais de Dones.
► Promoure i difondre iniciatives de prevenció de les diferents formes de violència

envers les dones, discriminació per raó d'identitat de gènere, expressió de gènere i/o
orientació sexual i LGTBI fòbia i donar-hi suport.

Les entitats i els i les ciutadanes de Mallorca ens comprometem a:
► Treballar per fer de la nostra terra un espai lliure de violència masclista.
► Fer visible la realitat i la magnitud d’aquesta violència i negar-nos a ser-ne

còmplices amb el silenci.
► Promoure i difondre les iniciatives de prevenció de les diferents formes de

violència envers les dones, discriminació per raó d'identitat de gènere, expressió de
gènere i/o orientació sexual i LGTBI fòbia i donar-hi suport i donar-hi suport.
► Expressar públicament el nostre rebuig a la violència masclista i l'LGTBI fòbia i

fer explícita la responsabilitat inqüestionable de qui la practica.
► Respectar els sentiments, les percepcions i els processos de les dones que viuen

o que han viscut situacions de violència masclista i fomentar-ne l’autoestima, tot
valorant i respectant les seves decisions i iniciatives.
► Considerar la violència masclista com un fet social i un problema d’àmbit públic

en el qual la societat, en conjunt, està implicada, i no considerar-la una qüestió
privada en la qual ningú no ha d’intervenir.
► Participar en les iniciatives que es proposin per establir una acció de resposta

ferma davant els possibles futurs casos de feminicidis, i mostrar de manera explícita i
pública el rebuig contra qualsevol forma d’aquesta violència.
► Col·laborar en el disseny de programes per capacitar les persones que treballen

en la prevenció i eradicació d’aquesta violència.
Aquest pacte neix amb la voluntat de mobilitzar consciències i canviar mentalitats,
d’estar obert permanentment a incorporacions noves d’entitats i institucions que
vulguin participar en aquest objectiu comú. Aquest document es ratificarà anualment,
cada novembre, amb l’assumpció de compromisos nous.
Per tot això, dones i homes, entitats i institucions, subscrivim aquest document, per
treballar per una ciutat lliure de violència masclista en què predominin formes de
convivència plurals i solidàries”
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Per tot això, es Proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
1.
Aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament a l’Estratègia Local, designant com a
responsable política a la Sra. Aguas Santas lobo Benitez i a la Sra. Francesca Cerdà
Seguí com a responsables tècnica, com a referents al nostre municipi d’impulsar la
posada en marxa de l’estratègia Local.
2.
Aprovar el Pacte Ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes.”
INTERVENCIONS:
La senyora Aguas Santas Lobo 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.
7.
Examen proposta de rectificació d’errada de la composició dels membres
que formen la comissió política del pla de drogues de l’Ajuntament d’Alcúdia
(2017-2020), aprovat per el ple de l’Ajuntament d’Alcúdia de 5 de juny de 2017.
Es presenta proposta de la regidora de Benestar Social, Igualtat i Sanitat de data 6 de
juliol de 2017, la qual diu:
“Atès que per errada de transcripció a la proposta de Ple presentada per sotmetre a
Plenari l’inici d’elaboració del Pla de drogues Municipal, que va ser aprovat el dia 5 de
juny de 2017, i en relació a la composició dels membres que formen part de la comissió
política, que a l’acord de Ple diu literalment:
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 de president
Sra. Aguas Santas lobo benitez, que actuarà coma vicepresidenta
Sra. Barbara Rebassa Bisbal, regidroa d’Educació
Sr. Pere Josep Malondra Sanchez, regidor de Participació Ciutadana
Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy, regidor d’esports i joventud
Sra. Josefina Linares Capò, regidora PP
Sr. Yomàs Adrover Albertí, regidor Gent per Alcudia
Sra. Carme Garcia Cerdà, regidora Junts per Alcudia
Sr. José Muñoz Pulido, regidor Guanyem Alcúdia”
Ha de dir:
Sr. Antoni Mir Llabrés, que actuarà de president
Sra. Aguas Santas lobo benitez, que actuarà coma vicepresidenta
Sra. Catalina Moll Isern, regidora de Festes i Comerç
Sra. Barbara Rebassa Bisbal, regidora d’Educació
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Sr. Pere Josep Malondra Sanchez, regidor de Participació Ciutadana
Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy, regidor d’Esports i Joventud
Sra. Josefina Linares Capò, regidora PP
Sr. Tomàs Adrover Albertí, regidor Gent per Alcúdia
Sra. Carme Garcia Cerdà, regidora Unió per Alcúdia
Sr. José Muñoz Pulido, regidor Guanyem Alcúdia
Per això que deman:
1.
corregir l’errada d’omissió abans descrita, afegint com a membre de la comissió
política a la regidora de Festes i Comerç, Sra. Catalina Moll Isern
2.
aprovar
Drogues”

la nova configuració de la Comissió política del Pla Municipal de

INTERVENCIONS:
El senyor secretari exposa la moció a petició del senyor batle.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per
unanimitat, acorden afegir a la comissió política del Pla Municipal de Drogues a la
regidora de Festes i Comerç, Sra. Catalina Moll Isern.
8.
Donar compte de l’acceptació del patrimoni de la Fundació Mateu
Torrens.
Es presenta Resolució de la Regidora delegada d’Hisenda de data 7 de juliol de 2017,
que a continuació es transcriu:
“La Fundació Mateu Torrens Salort es va constituir l’any 1975 i, des de llavors, ha estat
protagonista de l’impuls de la vida cultural del municipi d’Alcúdia. Malauradament, la
realitat econòmica dels darrers anys fa impossible l’assoliment de les finalitats
fundacionals tal i com es posa de manifest a la Memòria justificativa de dia 09.05.2016.
i que dóna peu a l’acord d’extinció que fou adoptat pel Patronat de la Fundació, en
sessió extraordinària de dia 15.06.2016 i que fou ratificat per Resolució del Protectorat
de data 16.12.2016.
Els Estatuts de la Fundació previen que, per al cas que arribàs la fi de l’Entitat, la
totalitat del seu patrimoni s’adjudicaria a l’Ajuntament d’Alcúdia i, en compliment
d’aquesta designació estatutària es va tramitar l’expedient 14/2016 i, mitjançant
providència d’aquesta Batlia, de data 15.06.2017 es va sol·licitar informe jurídic envers
el fons substantiu i processal de l’acceptació. S’ha de tenir en compte, també, els
desitjos de la Fundació, manifestats en document de 30.12.2016 envers el
manteniment de les activitats culturals, socials i educatives que es desenvolupen en la
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Casa de Cultura, la retolació de l’immoble i la continuació com a seu social de les
l’Agrupació Sarau Alcudienc i Club d’Escacs d’Alcúdia. Aquests desitjos, tal i com
s’extreu de l’informe jurídic del lletrat municipal no es poden considerar més que com a
mers desitjos, però no com a condicions resolutòries que puguin retrotreure
l’adjudicació en cas d’incompliment posterior.
Atès l’informe del lletrat municipal, de data 28.06.2017, favorable i que conté proposta
envers a aquest assumpte destaca, no obstant, que els desitjos manifestats per la
Fundació no es configuren com a condició i que la qualificació jurídica de l’acte no és el
d’acceptació de donació sinó d’adjudicació del romanent de l’extinció i liquidació de la
Fundació.
Atesos els informes tècnics de l’arquitecte municipal, de data 05.07.2017 i de data
07.07.2017 que amb relació als immobles del carrer de la Pau, núm. 22 i del carrer
Hostal núm. 9, els hi atribueix, respectivament, uns valors de 272.578,78 € i 328.617,96
€
Atès que, d’acord amb la quantia existent en els comptes bancaris, les valoracions
anterior, i la valoració global de l’inventari, l’import total de l’adquisició es situa en un
import de 642.110,09 €, tal i com es detalla en l’informe del lletrat municipal.
I tenint en compte la regulació de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions i
el Reial Decret 1337/2005, d’11 de novembre.
I en atenció a què la competència en la matèria correspon, en principi i per raó de la
quantia, a Batlia, atesa la Llei de Bases del Règim Local, i la Disposició Addicional
Segona de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós
de la Llei de Contractes del sector públic, (per no superar l’import de l’adquisició el 10
% dels recursos ordinaris) però que, mitjançant Decret 871/2015 de 18 de juny (BOIB
núm. 121 d’11.08.2015), la competència en matèria d’adquisicions patrimonials es troba
delegada en la regidora d’Hisenda,
RESOLC
PRIMER.- Acceptar l'adjudicació dels bens i drets que resulten de la liquidació de la
Fundació Mateu Torrens Salort i que es composen del següents, sense perjudici de les
despeses ordinàries durant el procés de liquidació fins al moment de l'adjudicació:
a) Immoble urbà, situat al carrer de la Pau, núm. 22 , inscrita al Registre de la Propietat
d'Alcudia com a finca 2965 (IDIFUR 07043000129190), lliure de càrregues i
gravàmens, amb valoració tècnica de 272.578,78 €
b) Immoble urbà, situat al carrer de l'Hostal, núm. 9, inscrita al Registre de la Propietat
d'Alcúdia com a finca 3078 (IDIFUR 07043000117142), lliure de càrregues i
gravàmens, amb valoració tècnica de 328.617,96 €
c) Llibreta d'estalvi, Caixa Estalvis Pollença, ES47 2056 0003 1310 0131 7013, amb un
saldo de 22.111,34 € en data 08.05.2017.
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d) Llibreta Estalvi, Caixa Estalvis Pollença, ES63 2056 0003 1410 151 5210, amb un
saldo de 99,78 € a la data de 10.06.2016
e) Bens mobles que consten en l'inventari aportat a l'Ajuntament i que es valoren amb
un quantum global de 17.702,23 €
SEGON: Autoritzar al batle, com a represenant de l’Ajuntament, per a què procedeixi a
l'acceptació de l'adjudicació i per als tràmits que siguin necessaris per a l'execució
d'aquest Acord.
TERCER: Procedir a la rectificació puntual de l'Inventari de Bens Municipal mitjançant
l'alta dels corresponents epígrafs.
QUART: Comunicar aquesta Resolució al Departament competent, per a instar
l’extinció dels drets funeraris de què era titular la Fundació Torrens, d’acord amb la
normativa sectorial.
CINQUÈ: Donar compte al Plenari de l’Ajuntament de la Resolució que s’adopti.”
INTERVENCIONS:
El senyor tinent de batle, Pere Malondra, dona compte de l’acceptació de la Fundació
Torrens. I després valora que l’acceptació de la donació de la Fundació no ens pareix a
l’equip de govern una bona notícia. Evidentment, és una decisió de la mateixa
Fundació. L’Ajuntament d’Alcúdia no pot fer altra cosa que acceptar aquests béns i al
màxim possible i sempre que la llei ens ho permeti seguir la tasca realitzada per la
fundació els darrers 42 anys, ja que es va fundar l’any 1975. L’esperit de la Fundació
que va tenir amb el municipi d’Alcúdia és el que nosaltres volem conservar, i que els
posteriors consistoris no perdin aquesta idea. Hi ha uns desitjos per part de la Fundació
que nosaltres recollim i al màxim possible els volem complir. A vegades l’administració
pública no ho pot fer com una fundació privada però la idea és complir els desitjos que
la fundació ens ha traslladat. Ens hagués agradat poder fer més via en l’acceptació de
tots aquests béns ja que l’administració pública sempre és lenta en aquests casos,
sabem que la fundación des de que decideix dissoldre la fundació hi ha una certa
urgència perquè això es resolgui el més aviat possible. Dir que políticament hem fet tot
el possible perquè fos aviat. Ha passat un anyet, jo crec que ja està prou bé. I el més
important de tot agrair a la Fundació Torrens la feina que ha fet i l’oferiment que ha fet
al ciutadà d’Alcúdia tots aquests anys. Jo crec que tots els ciutadans de manera directa
o indirecta s’han beneficiat dels béns immobles de la Fundació Torrens, tant del carrer
de la Pau, però sobretot del carrer Hostal. Tothom coneix la casa de Cultura. S’hi ha fet
teatre, s’hi ha fet ball de bot, ball de saló, escacs, aula d’estudi,... El desig de
l’Ajuntament és que els dos casals segueixin al servei del ciutadà com s’han emprat
fins ara. Tornar a manifestar a la Fundació Torrens la tasca feta aquests anys pel
municipi.
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VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per
unanimitat, es donen per assabentats de la resolución abans descrita, amb els
acords que hi son proposats.
9.

Propostes i Mocions d’urgència.

No s’en presenten

I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, essent
les 9:35 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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