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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 1 DE
JULIOL DE 2015
Data: 01/07/2015
Caràcter: Extraordinària
començament: 13,05 h.
Hora acabament: 13,45 h.
Lloc: Sala de sessions.

Assistents:

Batle:

Antoni Mir Llabrés

Tinents de Batle :

Pere J. Malondra Sánchez
Joana Mª Bennasar Serra
Bàrbara Rebassa Bisbal
Joaquin Cantalapiedra Aloy
Joan Gaspar Vallori Guayta

Regidors:

Catalina Àngels Juan Pericàs
Domingo Bonnin Daniel
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
Antoni Qués Valls

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Joan Seguí Serra

A Alcúdia, el dia 1 de juliol de 2015, quan són les 13.00 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
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l’Ajuntament, sota la presidència del Batle, Sr. Antoni Mir Llabrés i assistits per la interventora Sra.
Caterina Crespí Serra i pel secretari de la corporació, el Sr. Joan Seguí 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 i es passen a debatre els punts de l’ordre del dia següents:

ORDRE DEL DIA
1.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA ESPECIAL PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA NOVA
CORPORACIÓ LOCAL I ELECCIÓ DE BATLE, DE DIA 13 DE JUNY DE 2015.
Conformement amb el disposat a l’article 91 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta de la sessió de constitució de la nova corporació local i elecció de
Batle de l’Ajuntament Ple de dia 13 de juny de 2015, i que s’ha repartit oportunament amb la
convocatòria. Seguidament els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar l’acta abans
esmentada.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN LES
MATÈRIES SEGÜENTS:
a) NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLE.
Es dóna compte del decret de Batlia de dia 18 de juny de 2015, amb núm. 854 en el Registre
de decrets, el qual s’indexa a continuació:
“Atès que com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de
2015 en data 13 de juny d’enguany, s’ha constituït la nova Corporació Municipal i resulta
necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, en particular pel que fa a
la designació dels tinents de batle.
Atès allò que disposa l’article 21‐2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del règim local, en concordança amb l’article 38 i següents del ROF, la designació dels tinent de
batle és competència d’aquesta Alcaldia, que haurà de procedir al seu nomenament,
mitjançant Decret, d’entre els membres de la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Batlia Presidència, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT:
PRIMER.‐ Nomenar tinents de batle als regidors i regidores municipals, membres de la Junta de
Govern Local, que a continuació es relacionen, els quals substituiran a aquesta Batlia, per ordre
de nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia:
‐ Primer tinent‐batle: Pere J. Malondra Sanchez
‐ Segona tinent‐batle: Joana Mª Bennasar Serra
‐ Tercera tinent‐batle: Bàrbara Rebassa Bisbal
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‐ Quart tinent‐batle: Joaquin Cantalapiedra Aloy
‐ Cinquè tinent‐batle: Joan Gaspar Vallori Guayta
SEGON.‐ La present resolució tindrà eficàcia a partir del dia de la seva signatura.
TERCER.‐ Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se
celebri.”
Els reunits, per unanimitat, se’n donen per assabentats.

b) CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I MEMBRES QUE LA
INTEGREN, RÈGIM DE SESSIONS I COMPETÈNCIES DELEGADES.
Es dóna compte del Decret de dia 18 de juny de 2015, amb núm. 853 en el Registre de
decrets, el qual s’indexa a continuació:
“De conformitat amb el que preveuen els articles 20-1-b-), i 23 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 23 i
88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, en virtut de les quals es regula l’obligatorietat d’existència en aquest Municipi
de la Junta de Govern Local, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment
tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan Col·legiat Municipal de caràcter
obligatori, que sota la Presidència d’aquesta Batlia, estarà formada per els regidors
següents:
-

Pere J. Malondra Sánchez
Joana Mª Bennasar Serra
Bàrbara Rebassa Bisbal
Joaquin Cantalapiedra Aloy
Joan Gaspar Vallori Guayta

SEGON.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries, amb un
periodicitat que acordi al Ple de la corporació, els dilluns no festius, a les 13.00
hores, en les Dependències d’aquesta Casa Consistorial.
En el cas de coincidència del dia previst per a la celebració de sessió ordinària amb
alguna festivitat, la sessió se celebrarà el dia hàbil següent, amb el mateix caràcter
ordinari.
TERCER.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és la de prestar
assistència a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions i coneixerà els
assumptes que l’Alcalde o el Ple de l’Ajuntament li delegui.
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QUART.- Delegar expressament en la Junta de Govern Local, les competències
següents:
a) Les sancions del personal al servei de la corporació, excepte el supòsits de
separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral.
CINQUÈ.- La present delegació de competències és àmplia i genèrica amb inclusió
de les facultats de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers i la
resolució dels recursos administratius que hagi dictat la Junta de Govern Local.

SISÈ - Donar compte d’aquesta resolució a la primera sessió plenària que se
celebri.”
Els reunits, per unanimitat, se’n donen per assabentats.

c) DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN TINENTS DE BATLE I REGIDORS.
Es dóna compte dels Decrets de dia 16 de juny de 2015, amb núm. en el Registre de decrets
862,863,864,865,866,867,868,869,870,871 i 918 els quals s’indexen a continuació:

1) “RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 862
“DELEGACIÓ GENÈRICA EN EL REGIDOR MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
PRIMER TINENT DE BATLE SR. PERE JOSEP MALONDRA SÀNCHEZ

Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
d'acord amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del servei,
aconsella delegar les atribucions d’àrea que tot seguit es diran, en el marc establert en
el Decret de Batlia núm. 855, de 16 de juny de 2015, d’organització dels serveis
administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL, i 43, 44, 120,121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
RESOLC
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PRIMER.- Delegar en el regidor membre de la Junta de Govern Local i Primer Tinent
de Batle, Sr. PERE JOSEP MALONDRA SÀNCHEZ, l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees següents:
-

CULTURA,
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA,
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SANITAT, BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT

TRANSPARÈNCIA

I

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a les esmentades àrees, relatives al sector de l’activitat administrativa
pròpia d’aquestes àrees de gestió municipal que la legislació vigent assigna als
municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
ÀREA DE CULTURA, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, TRANSPARÈNCIA I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Secció de Cultura
- Programes culturals
- Patronats culturals
- Fundacions i organismes culturals
- Biblioteques i instal·lacions culturals en general
- Auditori municipal
- Honors i distincions
Secció de Normalització Lingüística
- Promoció de la llengua
Secció de Transparència i Participació Ciutadana
- Publicitat activa, informació pública i bon govern
- Administració electrònica
- Oficina d’Atenció al Ciutadà
- Desenvolupament local
- Promoció d’associacionisme
- Relacions ciutadanes
- Defensor del ciutadà

ÀREA DE SANITAT, BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT
- Beneficiència

5

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

- Tercera d’Edat
- Protecció de menors
- Atenció social
- Ajuda domiciliària
- Servei d’ajuda a la gent gran
- Subvencions a entitats socials de caire benèfic
- Dona
- Promoció de la igualtat de gènere.
- Sanitat i salubritat pública
- Inspeccions sanitàries
- Cementiri
- Centre de Salut
- Junta local de Sanitat
- Residència geriàtrica
- Centre de dia
TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de dirigir els
serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en
general, amb inclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
En qualsevol cas, el contingut de la delegació conferida comprèn l’exercici de les
competències generals següents:
- Programar les polítiques municipals en les matèries de la seva competència, així com
la representació i inspecció de l’àrea de la qual n’és titular.
- Exercir l’autoritat respecte del personal de la seva àrea.
- Garantir el compliment de les ordenances, els reglaments, els bans i altres
disposicions legals que afectin al municipi, en l’àmbit de les competències de l’àrea.
- Exercir la potestat sancionadora en l’àmbit de les competències de l’àrea, llevat que
sigui indelegable per llei o estigui atribuïda a altres òrgans.
- Dictar decrets i instruccions en l’àmbit de les competències delegades.
- Ordenar la tramitació dels expedients relatius a la seva àrea delegada.
QUART.- L’àmbit de la present delegació es correspon amb les àrees de gestió
municipal assenyalades, i s’entén sense perjudici de les delegacions especials que el
batle pugui conferir a altres regidors respecte de determinats serveis o seccions
inclosos en l’àrea delegada. En aquest supòsit el decret de delegació especial haurà
d’especificar la dependència i coordinació que correspongui.
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CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació de
Regidor Delegat, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
SISÈ.- El regidor delegat queda obligat a informar a aquesta Batlia sobre la gestió i les
disposicions que dicti, i prèviament, de les decisions de transcendència en els termes
prevists a l'article 115 del ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, en el
marc de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.”

2) “RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 863
DELEGACIÓ GENÈRICA EN LA REGIDORA MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
TERCERA TINENT DE BATLE SRA. BÀRBARA REBASSA BISBAL

Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions, d'acord
amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del servei, aconsella
delegar les atribucions d'àrea que tot seguit es diran, en el marc establert en el Decret de
Batlia núm. 855, de 16 de juny de 2015, d’organització dels serveis administratius de
l’Ajuntament d’Alcúdia.
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL, i 43, 44, 120 i 121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
RESOLC
PRIMER.- Delegar en la regidora membre de la Junta de Govern Local i Tercera Tinent
de Batle, Sra. BÀRBARA REBASSA BISBAL, l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció de l’àrea següent:
-

EDUCACIÓ I PATRIMONI.

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a l’esmentada àrea, relatives al sector de l’activitat administrativa
pròpia d’aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als
municipis.
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A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
Secció d’Educació
- Educació en general
- Escoletes de 0 a 3 anys
- Promoció de l’ensenyament
- Centre d’adults
- Relacions amb estudiants i APIMA’s
- Manteniment i neteja de centres escolars
- Transport escolar
- Consell Municipal Escolar
Secció de Patrimoni
- Nomenclatura de carrers
- Toponímia
- Protecció i promoció del patrimoni artístic
- Protecció, promoció i divulgació del patrimoni històric
- Conservació de monuments artístics
- Edificis catalogats
- Centre històric
- Museus i arxius
TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de dirigir els
serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en
general, amb inclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
En qualsevol cas, el contingut de la delegació conferida comprèn l’exercici de les
competències generals següents:
- Programar les polítiques municipals en les matèries de la seva competència, així com
la representació i inspecció de l’àrea de la qual n’és titular.
- Exercir l’autoritat respecte del personal de la seva àrea.
- Garantir el compliment de les ordenances, els reglaments, els bans i altres
disposicions legals que afectin al municipi, en l’àmbit de les competències de l’àrea.
- Exercir la potestat sancionadora en l’àmbit de les competències de l’àrea, llevat que
sigui indelegable per llei o estigui atribuïda a altres òrgans.
- Dictar decrets i instruccions en l’àmbit de les competències delegades.
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- Ordenar la tramitació dels expedients relatius a la seva àrea delegada.
QUART.- L’àmbit de la present delegació es correspon amb les àrees de gestió
municipal assenyalades, i s’entén sense perjudici de les delegacions especials que el
batle pugui conferir a altres regidors respecte de determinats serveis o seccions
inclosos en l’àrea delegada. En aquest supòsit el decret de delegació especial haurà
d’especificar la dependència i coordinació que correspongui.
CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació de
la Regidora Delegada, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
SISÈ.- La Regidora Delegada queda obligada a informar a aquesta Batlia i al Regidor
Delegat d’Àrea del que depèn sobre la gestió i les disposicions que dicti, i prèviament,
de les decisions de transcendència en els termes prevists a l'article 115 del ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el marc
de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.

3) “RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 864
DELEGACIÓ GENÈRICA EN EL REGIDOR MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I QUART
TINENT DE BATLE SR. JOAQUIN CANTALAPIEDRA ALOY

Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
d'acord amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del servei,
aconsella delegar les atribucions d’àrea que tot seguit es diran, en el marc establert en
el Decret de Batlia núm. 855, de 16 de juny de 2015, d’organització dels serveis
administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL, i 43, 44, 120,121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
RESOLC
PRIMER.- Delegar en el regidor membre de la Junta de Govern Local i Quart Tinent de
Batle, Sr. JOAQUIN CANTALAPIEDRA ALOY, l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció de l’àrea següent:
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-

URBANISME, ESPORTS I JOVENTUT

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a l’esmentada àrea, relatives al sector de l’activitat administrativa
pròpia d’aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als
municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
Secció d’Urbanisme
- Cartografia
- Planificació urbanística
- Planejament General
- Plans Parcials
- Plans Especials
- Convenis urbanístics
- Pla estratègic
- Llicències d’obra
- Disciplina urbanística
- Llicències i control d’activitats
- Llicències de parcel·lació i segregació
- Disciplina urbanística
- Catàlegs
Secció d’Esports
- Patronat municipal d’esports
- Instal·lacions esportives
- Esport base
- Promoció d’activitats esportives
- Gestió de serveis esportius
Secció de Joventut
- Gestió del Centre Universitari d’Alcúdia “Ca’n Joanet”
- Joventut
- Beques
- Campament i alberg juvenil de la Victòria i altres instal·lacions similars
TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de dirigir els
serveis corresponents inclosos en la respectiva àrea, com les de gestionar-los en
general, amb inclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
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En qualsevol cas, el contingut de la delegació conferida comprèn l’exercici de les
competències generals següents:
- Programar les polítiques municipals en les matèries de la seva competència, així com
la representació i inspecció de l’àrea de la qual n’és titular.
- Exercir l’autoritat respecte del personal de la seva àrea.
- Garantir el compliment de les ordenances, els reglaments, els bans i altres
disposicions legals que afectin al municipi, en l’àmbit de les competències de l’àrea.
- Exercir la potestat sancionadora en l’àmbit de les competències de l’àrea, llevat que
sigui indelegable per llei o estigui atribuïda a altres òrgans.
- Dictar decrets i instruccions en l’àmbit de les competències delegades.
- Ordenar la tramitació dels expedients relatius a la seva àrea delegada.
QUART.- L’àmbit de la present delegació es correspon amb l’àrea de gestió municipal
assenyalada, i s’entén sense perjudici de les delegacions especials que el batle pugui
conferir a altres regidors respecte de determinats serveis o seccions inclosos en l’àrea
delegada. En aquest supòsit el decret de delegació especial haurà d’especificar la
dependència i coordinació que correspongui.
CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació del
Regidor Delegat, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
SISÈ.- El regidor delegat queda obligada a informar a aquesta Batlia sobre la gestió i
les disposicions que dicti, i prèviament, de les decisions de transcendència en els
termes prevists a l'article 115 del ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, en el
marc de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.”

5) “RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 865
DELEGACIÓ GENÈRICA EN EL REGIDOR MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I CINQUÈ
TINENT DE BATLE SR. JOAN GASPAR VALLORI GUAYTA
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Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
d'acord amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del servei,
aconsella delegar les atribucions d’àrea que tot seguit es diran, en el marc establert en
el Decret de Batlia núm. 855, de 16 de juny de 2015, d’organització dels serveis
administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL, i 43, 44, 120,121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
RESOLC
PRIMER.- Delegar en el regidor membre de la Junta de Govern Local i Cinquè Tinent
de Batle, Sr. JOAN GASPAR VALLORI GUAYTA, l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció de l’àrea següent:
-

OBRES PRÒPIES, TURISME I RELACIONS INSTITUCIONALS

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a l’esmentada àrea, relatives al sector de l’activitat administrativa
pròpia d’aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als
municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
Secció d’Obres Pròpies
- Obres i projectes municipals
- Control i seguiment de qualsevol obra municipal
- Cicle integral de l’aigua: abastament, clavegueram i depuració.
Secció de Turisme
- Promoció turística
- Coordinació de sectors turístics
- Oficines d’informació
- Relacions públiques i comunicació
- Relacions amb estaments i organismes turístics
- Activitats turísticoesportives
- Estació Nàutica
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Secció de relacions institucionals:
- Promoció, programació i seguiment general de les relacions municipals amb altres
institucions públiques i privades.
TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de dirigir els
serveis corresponents inclosos en la respectiva àrea, com les de gestionar-los en
general, amb inclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
En qualsevol cas, el contingut de la delegació conferida comprèn l’exercici de les
competències generals següents:
- Programar les polítiques municipals en les matèries de la seva competència, així com
la representació i inspecció de l’àrea de la qual n’és titular.
- Exercir l’autoritat respecte del personal de la seva àrea.
- Garantir el compliment de les ordenances, els reglaments, els bans i altres
disposicions legals que afectin al municipi, en l’àmbit de les competències de l’àrea.
- Exercir la potestat sancionadora en l’àmbit de les competències de l’àrea, llevat que
sigui indelegable per llei o estigui atribuïda a altres òrgans.
- Dictar decrets i instruccions en l’àmbit de les competències delegades.
- Ordenar la tramitació dels expedients relatius a la seva àrea delegada.
QUART.- L’àmbit de la present delegació es correspon amb l’àrea de gestió municipal
assenyalada, i s’entén sense perjudici de les delegacions especials que el batle pugui
conferir a altres regidors respecte de determinats serveis o seccions inclosos en l’àrea
delegada. En aquest supòsit el decret de delegació especial haurà d’especificar la
dependència i coordinació que correspongui.
CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació del
Regidor Delegat, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
SISÈ.- El regidor delegat queda obligada a informar a aquesta Batlia sobre la gestió i
les disposicions que dicti, i prèviament, de les decisions de transcendència en els
termes prevists a l'article 115 del ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
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Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, en el
marc de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.”

5) “RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 866
DELEGACIÓ ESPECIAL EN LA REGIDORA SRA. CATALINA ÀNGELS JUAN PERICÀS

Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
d'acord amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del servei,
aconsella delegar les atribucions d'àrea que tot seguit es diran, en el marc establert en
el Decret de Batlia núm. 855, de 16 de juny de 2015, d’organització dels serveis
administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL, i 43, 44, 120 i 121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
RESOLC
PRIMER.- Delegar en la regidora Sra. Catalina Àngels Joan Pericàs l'exercici de les
atribucions corresponents a la responsabilitat dels serveis següents:
- FIRES I MERCATS.

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a l’esmentat servei, relatives al sector de l’activitat administrativa
pròpia d’aquest que la legislació vigent assigna als municipis.
TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de direcció
interna dels serveis així com les de gestionar-los en general, però sense incloure la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
QUART.- L’àmbit de la present delegació especial es correspon amb gestió del servei
municipal assenyalat, i el seu titular actuarà sota la dependència i coordinació funcional
de la Segona Tinent de Batle, Sra. Joana Maria Bennasar Serra, delegada de l’Àrea de
Fires i Mercats..
CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació de
la Regidora Delegada, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
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SISÈ.- La Regidora Delegada queda obligada a informar a aquesta Batlia i a la
Regidora Delegada d’Àrea de la que depèn sobre la gestió i les disposicions que dicti, i
prèviament, de les decisions de transcendència en els termes prevists a l'article 115 del
ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el marc
de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.”

6) “RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 867
DELEGACIÓ ESPECIAL EN LA REGIDORA SRA. CATALINA MOLL ISERN

Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
d'acord amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del servei,
aconsella delegar les atribucions d'àrea que tot seguit es diran, en el marc establert en
el Decret de Batlia núm. 855, de 16 de juny de 2015, d’organització dels serveis
administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL, i 43, 44, 120 i 121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
RESOLC
PRIMER.- Delegar en la regidora Sra. Catalina Moll Isern l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat dels serveis següents:
-

COMERÇ I FESTES.

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a l’esmentat servei, relatives al sector de l’activitat administrativa
pròpia d’aquest que la legislació vigent assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
- Promoció i dinamització del comerç
- Relacions amb associacions de comerciants
- Organització de festes populars
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TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de direcció
interna dels serveis així com les de gestionar-los en general, però sense incloure la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
QUART.- L’àmbit de la present delegació especial es correspon amb gestió del servei
municipal assenyalat, i el seu titular actuarà sota la dependència i coordinació funcional
de la Segona Tinent de Batle, Sra. Joana Maria Bennasar Serra, delegada de l’Àrea
Comerç i Festes.
CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació de
la Regidora Delegada, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
SISÈ.- La Regidora Delegada queda obligada a informar a aquesta Batlia i a la
Regidora Delegada d’Àrea de la que depèn sobre la gestió i les disposicions que dicti, i
prèviament, de les decisions de transcendència en els termes prevists a l'article 115 del
ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el marc
de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.”
7) “RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 868
DELEGACIÓ ESPECIAL EN EL REGIDOR SR. DOMINGO BONNIN DANIEL

Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
d'acord amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del servei,
aconsella delegar les atribucions d'àrea que tot seguit es diran, en el marc establert en
el Decret de Batlia núm. 855, de 16 de juny de 2015, d’organització dels serveis
administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL, i 43, 44, 120 i 121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
RESOLC
PRIMER.- Delegar en el regidor Sr. Domingo Bonnin Daniel l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat dels serveis següents:
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-

SERVEIS GENERALS I MANTENIMENT

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a l’esmentat servei, relatives al sector de l’activitat administrativa
pròpia d’aquest que la legislació vigent assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
- Brigada municipal
- Manteniment d’edificis municipals
- Conservació de carrers, places, camins jardins i zones verdes
- Serveis públics generals
- Servei de salvament i socorrisme a les platges
TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de direcció
interna dels serveis així com les de gestionar-los en general, però sense incloure la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
QUART.- L’àmbit de la present delegació especial es correspon amb gestió del servei
municipal assenyalat, i el seu titular actuarà sota la dependència i coordinació funcional
de la Segona Tinent de Batle, Sra. Joana Maria Bennasar Serra, delegada de l’Àrea de
Serveis Generals i Manteniment.
CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació del
Regidor Delegat, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
SISÈ.- El Regidor Delegat queda obligat a informar a aquesta Batlia i a la Regidora
Delegada d’Àrea de la que depèn sobre la gestió i les disposicions que dicti, i
prèviament, de les decisions de transcendència en els termes prevists a l'article 115 del
ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el marc
de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.”

8) “RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 869
DELEGACIÓ ESPECIAL EN LA REGIDORA SRA. AGUAS SANTAS LOBO BENÍTEZ
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Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
d'acord amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del servei,
aconsella delegar les atribucions d'àrea que tot seguit es diran, en el marc establert en
el Decret de Batlia núm. 855, de 16 de juny de 2015, d’organització dels serveis
administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL, i 43, 44, 120 i 121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
RESOLC
PRIMER.- Delegar en la regidora Sra. Aguas Santas Lobo Benítez l'exercici de les
atribucions corresponents a la responsabilitat dels serveis següents:
-

SANITAT, BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT.

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a l’esmentat servei, relatives al sector de l’activitat administrativa
pròpia d’aquest que la legislació vigent assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
- Beneficiència
- Tercera d’Edat
- Protecció de menors
- Atenció social
- Ajuda domiciliària
- Servei d’ajuda a la gent gran
- Subvencions a entitats socials de caire benèfic
- Dona
- Promoció de la igualtat de gènere.
- Sanitat i salubritat pública
- Inspeccions sanitàries
- Cementiri
- Centre de Salut
- Junta local de Sanitat
- Residència geriàtrica
- Centre de dia

18

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

TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de direcció
interna dels serveis així com les de gestionar-los en general, però sense incloure la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
QUART.- L’àmbit de la present delegació especial es correspon amb la gestió del
servei municipal assenyalat, i el seu titular actuarà sota la dependència i coordinació
funcional del Primer Tinent de Batle, Sr. Pere Josep Malondra Sánchez, delegat de
l’Àrea de Sanitat, Benestar Social i Igualtat.
CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació de
la Regidora Delegada, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
SISÈ.- La Regidora Delegada queda obligada a informar a aquesta Batlia i al Regidor
Delegat d’Àrea del que depèn sobre la gestió i les disposicions que dicti, i prèviament,
de les decisions de transcendència en els termes prevists a l'article 115 del ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el marc
de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.”

9) “RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 870
DELEGACIÓ ESPECIAL EN EL REGIDOR SR. TOMÀS ADROVER ALBERTÍ

Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
d'acord amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del servei,
aconsella delegar les atribucions d'àrea que tot seguit es diran, en el marc establert en
el Decret de Batlia núm. 855, de 16 de juny de 2015, d’organització dels serveis
administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL, i 43, 44, 120 i 121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
RESOLC
PRIMER.- Delegar en el regidor Sr. Tomàs Adrover Albertí l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat dels serveis següents:
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-

MEDI AMBIENT

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a l’esmentat servei, relatives al sector de l’activitat administrativa
pròpia d’aquest que la legislació vigent assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
- Monts públics
- Espais naturals
- Seguiment Pla ecoturístic
- Seguiment Agenda Local 21
- Gestió de residus
TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de direcció
interna dels serveis així com les de gestionar-los en general, però sense incloure la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
QUART.- L’àmbit de la present delegació especial es correspon amb la gestió del
servei municipal assenyalat, i el seu titular actuarà sota la dependència i coordinació
funcional de la Segona Tinent de Batle, Sra. Joana Maria Bennasar Serra, delegada de
l’Àrea de Medi Ambient.
CINQUÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació del
Regidor Delegat, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
SISÈ.- El Regidor Delegat queda obligat a informar a aquesta Batlia i a la Regidora
Delegada d’Àrea de la que depèn sobre la gestió i les disposicions que dicti, i
prèviament, de les decisions de transcendència en els termes prevists a l'article 115 del
ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el marc
de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.”
10) “DECRET DE BATLIA NÚM. 871
DELEGACIÓ GENÈRICA EN LA REGIDORA MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
SEGONA TINENT DE BATLE SRA. JOANA MARIA BENNASAR SERRA
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Aquesta Batlia té atribuïda per llei la facultat de delegar determinades atribucions,
d'acord amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (LRBRL).
Raons d'oportunitat i conveniència en comptes d'una agilització i millora del servei,
aconsella delegar les atribucions d’àrea que tot seguit es diran, en el marc establert en
el Decret de Batlia núm. 855, de 16 de juny de 2015, d’organització dels serveis
administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia
D’acord amb els articles 21.3 de la LRBRL, i 43, 44, 120,121 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL),
RESOLC
PRIMER.- Delegar en la regidora membre de la Junta de Govern Local i Segona Tinent
de Batle, Sra. JOANA MARIA BENNASAR SERRA, l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees següents:
-

HISENDA, CONTRACTACIÓ I ESTADÍSTICA
FIRES I MERCATS
COMERÇ I FESTES
SERVEIS GENERALS I MANTENIMENT
MEDI AMBIENT

SEGON.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a les esmentades àrees, relatives al sector de l’activitat administrativa
pròpia d’aquestes àrees de gestió municipal que la legislació vigent assigna als
municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu,
l’exercici de les competències específiques sobre les matèries següents:
ÀREA D’HISENDA, CONTRACTACIÓ I ESTADISTICA
Secció d’Hisenda
- Planificació econòmica
- Pla d’inversions
- Estudis econòmics
- Intervenció i dipositaria
- Rendes, exaccions i inspeccions tributàries
- Cadastre
- Recaptació
- Despeses i deute públic
- Drets i Patrimoni municipal
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- Adquisicions i alienacions patrimonials
- Permutes
- Concessions administratives
- Sancions i multes
- Censos, estadística i Informàtica
Secció de Contractació
- Tramitació d’expedients de contractació, concessions i autoritzacions demanials, i
autoritzacions reglamentades.
- Preparació i assistència a Meses de Contractació i Valoració.
- Seguiment de l’execució dels expedients abans referits.
Secció d’Estadística:
- Gestió del Padró Municipal.
- Població
- Llista oficial de carrers.
- Gestió d’expedients d’agrupació familiar.
- Procediments electorals
ÀREA DE FIRES I MERCATS
- Mercats i Fires
ÀREA DE COMERÇ I FESTES
- Promoció i dinamització del comerç
- Relacions amb associacions de comerciants
- Organització de festes populars
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I MANTENIMENT
- Brigada municipal
- Manteniment d’edificis municipals
- Conservació de carrers, places, camins jardins i zones verdes
- Serveis públics generals
- Servei de salvament i socorrisme a les platges
ÀREA DE MEDI AMBIENT
- Monts públics
- Espais naturals
- Seguiment Pla ecoturístic
- Seguiment Agenda Local 21
- Gestió de residus
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TERCER.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de dirigir els
serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en
general, amb inclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
En qualsevol cas, el contingut de la delegació conferida comprèn l’exercici de les
competències generals següents:
- Programar les polítiques municipals en les matèries de la seva competència, així com
la representació i inspecció de l’àrea de la qual n’és titular.
- Exercir l’autoritat respecte del personal de la seva àrea.
- Garantir el compliment de les ordenances, els reglaments, els bans i altres
disposicions legals que afectin al municipi, en l’àmbit de les competències de l’àrea.
- Exercir la potestat sancionadora en l’àmbit de les competències de l’àrea, llevat que
sigui indelegable per llei o estigui atribuïda a altres òrgans.
- Dictar decrets i instruccions en l’àmbit de les competències delegades.
- Ordenar la tramitació dels expedients relatius a la seva àrea delegada.
QUART.- L’àmbit de la present delegació es correspon amb les àrees de gestió
municipal assenyalades, i s’entén sense perjudici de les delegacions especials que el
batle pugui conferir a altres regidors respecte de determinats serveis o seccions
inclosos en l’àrea delegada. En aquest supòsit el decret de delegació especial haurà
d’especificar la dependència i coordinació que correspongui.
CINQUÈ.- També es dóna a la regidora Sra. Joana Maria Bennasar Serra la delegació
especial relativa al districte del Port d’Alcúdia, on exercirà per delegació la
representació del batle circumscrita a l’esmentat àmbit territorial, amb la finalitat de
servir de canal d’interlocució respecte de les matèries i qüestions que es puguin
suscitar vers la seva àrea en el citat districte.
SISÈ.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l'acceptació de la
Regidora Delegada, es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que tengui lloc.
SETÈ.- La regidora delegada queda obligada a informar a aquesta Batlia sobre la
gestió i les disposicions que dicti, i prèviament, de les decisions de transcendència en
els termes prevists a l'article 115 del ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
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Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, en el
marc de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.”
11) DECRET DE BATLIA NÚM. 918
Mitjançant decret núm. 855, dictat per aquesta Batlia en data 18 de juny de 2015, es va
acordar la nova organització administrativa arran de la constitució de la nova Corporació,
resultant de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015.
A l’estructura administrativa municipal es varen atribuir a l’Àrea de Àrea d’Hisenda,
Contractació i Estadística les competències específiques en matèria d’informàtica, amb
adscripció del Departament homònim; mentre que a l’àrea de Cultura, Normalització
Lingüística, Transparència i Participació Ciutadana s’inclogueren les competències
específiques en matèria d’administració electrònica. Per tal d’integrar en una mateixa àrea
ambdues matèries, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, en concordança amb l’article 41.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC

PRIMER.- Modificar el punt 2 del decret núm. 855, dictat per aquesta Batlia en data 18 de
juny de 2015, mitjançant l’atribució a la Secció de Transparència i Participació Ciutadana de
l’Àrea de Cultura, Normalització Lingüística, Transparència i Participació Ciutadana, de les
competències específiques en matèria d’informàtica i l’adscripció a dita àrea del Departament
homònim. Això atès, la redacció de l’apartat 2.2 resulta com seguidament es transcriu:
“2. Àrea de Cultura, Normalització Lingüística, Transparència i Participació
Ciutadana.
2.1 Atribucions:
Les atribucions de l’Àrea de Cultura, Normalització Lingüística, Transparència i
Participació Ciutadana són, genèricament, les relatives al sector de l’activitat
administrativa pròpia d’aquesta àrea de gestió municipal que la legislació vigent
assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu, l’exercici de
les competències específiques sobre les matèries següents:
2.1.1 Secció de Cultura:
- Programes culturals
- Patronats culturals
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- Fundacions i organismes culturals
- Biblioteques i instal·lacions culturals en general
- Auditori municipal
- Honors i distincions
2.1.2 Secció de Normalització Lingüística:
- Promoció de la llengua
2.1.3 Secció de Transparència i Participació Ciutadana:
- Publicitat activa, informació pública i bon govern
- Informàtica i Administració electrònica
- Oficina d’Atenció al Ciutadà
- Desenvolupament local
- Promoció d’associacionisme
- Relacions ciutadanes
- Defensor del ciutadà
La relació de competències específiques abans assenyalada podrà ser ampliada i completada
mitjançant l’oportú Decret de Batlia de desenvolupament, que també podrà detallar el
contingut i la forma de l’exercici d’aquestes atribucions.
2.2 Departaments, organismes autònoms, empreses, fundacions i consorcis adscrits.
-

Departaments de Cultura, Normalització Lingüística, Informàtica, Transparència i
Participació Ciutadana
Organisme Autònom Local “Alcúdia Ràdio”.
Fundació de l’Escola Municipal de Música d’Alcúdia
Fundació Biblioteca d’Alcúdia “Ca’n Torró”

Tot i l’adscripció directa dels departament de Normalització Lingüística a l’Àrea de Cultura,
Normalització Lingüística, Informàtica, Transparència i Participació Ciutadana, les funcions
dels esmentats departaments s’estenen també a tota la resta d’àrees de gestió municipal, amb
inclusió explícita dels organismes autònoms locals, empreses municipals i consorcis en la
gestió dels quals hi participi l’Ajuntament d’Alcúdia, atesa la naturalesa transversal de les
funcions que duen a terme ambdós departaments municipals.”.
SEGON.- Modificar el punt 2 del decret núm. 855, dictat per aquesta Batlia en data 18 de
juny de 2015, mitjançant l’exclusió a la Secció d’Hisenda de l’Àrea d’Hisenda, Contractació i
Estadística de les competències específiques en matèria d’informàtica i la desadscripció a dita
àrea del Departament homònim. Això atès, la redacció de l’apartat 2.3 resulta com
seguidament es transcriu:
“3. Àrea d’Hisenda, Contractació i Estadística.
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3.1 Atribucions:
Les atribucions de l’Àrea d’Hisenda, Contractació i Estadística són, genèricament,
les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia d’aquesta àrea de gestió
municipal que la legislació vigent assigna als municipis.
A més d’aquestes atribucions generals, li correspon a títol indicatiu i no limitatiu, l’exercici de
les competències específiques sobre les matèries següents:
3.1.1 Secció d’Hisenda:
- Planificació econòmica
- Pla d’inversions
- Estudis econòmics
- Intervenció i dipositaria
- Rendes, exaccions i inspeccions tributàries
- Cadastre
- Recaptació
- Despeses i deute públic
- Drets i Patrimoni municipal
- Adquisicions i alienacions patrimonials
- Permutes
- Concessions administratives
- Sancions i multes
- Censos i estadística.
3.1.2 Secció de Contractació:
- Tramitació d’expedients de contractació, concessions i autoritzacions demanials, i
autoritzacions reglamentades.
- Preparació i assistència a Meses de Contractació i Valoració.
- Seguiment de l’execució dels expedients abans referits.
3.1.3 Secció d’Estadística:
- Gestió del Padró Municipal.
- Població
- Llista oficial de carrers.
- Gestió d’expedients d’agrupació familiar.
- Procediments electorals
La relació de competències específiques abans assenyalada podrà ser ampliada i completada
mitjançant l’oportú Decret de Batlia de desenvolupament, que també podrà detallar el
contingut i la forma de l’exercici d’aquestes atribucions.
3.2 Departaments, organismes autònoms, empreses, fundacions i consorcis adscrits.
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-

Departaments d’Intervenció i Tresoreria, Rendes i Exaccions, Contractació, i
Estadística.

Tot i l’adscripció directa dels departaments de d’Intervenció i Tresoreria, i Contractació a
l’àrea d’Hisenda, Contractació i Estadística, les funcions dels esmentats departaments
s’estenen també a tota la resta d’àrees de gestió municipal, amb inclusió explícita dels
organismes autònoms locals, empreses municipals i consorcis en la gestió dels quals hi
participi l’Ajuntament d’Alcúdia, atesa la naturalesa transversal de les funcions que duen a
terme aquests departaments municipals.”.
TERCER.- El present decret entrarà en vigor el dia de la seva signatura, sense perjudici de la
seva preceptiva publicació en el BOIB conformement amb el disposat a l’article 44.2 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.”
Els reunits, per unanimitat, es donen per assabentats de tots els decrets abans
esmentats.
3.- MOCIÓ SOBRE CONSTITUCIÓ GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENTS
PORTAVEUS.
Es presenta la moció de Batlia de dia 29 de juny de 2011, la qual diu:
“Atès que l’article 73.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim local preveu que, a efectes
de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es constitueixen en grups
polítics.
Atès que els diferents regidors i regidores electes que van prendre possessió del seu càrrec en
la sessió plenària celebrada el dia 13 de juny de 2015, han comunitat la seva adscripció als
diferents grups, els quals es corresponen amb les diferents candidatures que van obtenir
representació arran de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.
Atès que cada Grup Municipal ha nomenat un portaveu del mateix, qui representarà
ordinàriament davant de l’Ajuntament i farà avinent la postura municipal en relació amb els
temes i debats de les sessions municipals.
Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del
següent
ACORD:
UNIC.- Tenir per constituïts els següents grups polítics municipals:
1) Grup municipal de PSIB-PSOE, resta format pels regidors i regidores següents:

27

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

-

SR. PERE JOSEP MALONDRA SÁNCHEZ
SRA. BÀRBARA REBASSA BISBAL
SR. JOAN GASPAR VALLORI GUAYTA
SRA. AGUAS SANTAS LOBO BENÍTEZ
Serà portaveu titular d’aquest grup el Sr. PERE JOSEP MALONDRA SÀNCHEZ,
2) Grup municipal de EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES, resta format pels regidors i
regidores següents:

-

SR. ANTONI MIR LLABRES
SRA. JOANA MARIA BENNASAR SERRA
SR. JUAQUIN CANTALAPIEDRA ALOY
SRA. CATALINA JUAN PERICAS
SR. DOMINGO BONNIN DANIEL
SRA. CATALINA MOLL ISERN
Serà portaveu titular d’aquest grup el Sr. DOMINGO BONNIN DANIEL
3) Grup municipal de GENT PER ALCUDIA, resta format pel regidor següent:

-

SR. TOMÀS ADROVER ALBERTÍ
Serà portaveu titular d’aquest grup el Sr. TOMÀS ADROVER ALBERTÍ

4) Grup municipal de GUANYEM ALCÚDIA, resta format pel regidor següent:
-

SR. ANTONI QUES VALLS
Serà portaveu titular d’aquest grup el Sr. ANTONI QUES VALLS
5) Grup municipal del PARTIT POPULAR, resta format pels regidors i regidores
següents:

-

COLOMA TERRASA VENTAYOL
TOMEU CALDES QUETGLAS
FINA LINARES CAPÓ
LAURA SERRA MARTÍN
Serà portaveu titular d’aquest grup la SRA. COLOMA TERRASA VENTAYOL
6) Grup municipal de UNIÓ PER ALCÚDIA, resta format per la regidora següent:
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-

MARIA DEL CARME GARCIA CERDA
Serà portaveu titular d’aquest grup la SRA. MARIA DEL CARME GARCIA CERDA”

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la moció abans descrita amb els
acords que hi són proposats.

4.- MOCIÓ SOBRE CONSTITUCIÓ JUNTA DE PORTAVEUS.
Es presenta la moció de Batlia de dia 22 de juny de 2015, la qual diu:
“Atès que com a conseqüència de les Eleccions Municipals, celebrades el dia 24 de maig de 2015, s’ha
constituït la nova corporació municipal.
Atès que els grups municipals són col·lectius integrats per tots els regidors i regidores que pertanyen a una
mateixa candidatura.
Atès que cada grup municipal, ha anomenat un portaveu del mateix, qui representarà ordinàriament
davant de l’Ajuntament i farà avinent la seva postura oficial en relació amb els temes i debats de les
sessions municipals.
Atès que els portaveus de cadascun dels grups municipals formen la Junta de Portaveus que estarà
presidida per l’Alcalde.
La Junta de Portaveus, es reunirà prèvia convocatòria de l’Alcaldia com a mínim una vegada cada tres
mesos.
Atès que els diferents grups municipals han comunicat el seu portaveu.
Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Tenir per constituida la Junta de Portaveus dels Grups Municipals amb representació a
l’Ajuntament, de la forma següent:
1- Titular el Sr. PERE JOSEP MALONDRA SÁNCHEZ, grup municipal PSIB-PSOE.
2- Titular el Sr. DOMINGO BONNIN DANIEL, grup municipal EL PI – PROPOSTA PER LES
ILLES.
3- Titular el Sr. TOMÀS ADROVER ALBERTÍ, grup municipal GENT PER ALCÚDIA APIB.
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4- Titular el Sr. ANTONI QUES VALLS, grup municipal GUANYEM ALCÚDIA:
L’ESQUERRA UNITÀRIA.
5- Titular la Sra. COLOMA TERRASA VENTAYOL, grup municipal del PARTIT POPULAR
6- Titular la Sra. MARIA DEL CARME GARCIA CERDA, grup municipal de UNIO PER
ALCÚDIA
SEGON.- Significar que els portaveus dels diferents grups municipals que integren el Consistori,
constitueixen la Junta de Portaveus, que sota la Presidència de l’Alcaldia, es reunirà en els terminis
establerts en aquest acord.”
VOTACIÓ:

Seguidament els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la moció abans descrita amb els
acords que hi són proposats.

5.- MOCIÓ SOBRE EL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Es presenta la moció de Batlia de dia 22 de juny de 2015, la qual diu:
“Havent-se renovat la corporació en virtut del procés electoral celebrat el passat dia 24 de
maig, de conformitat a allò establert als articles 23 i 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció
del següent acord:
Primer.- Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local en una
sessió ordinària cada dues setmanes, a excepció del mes d’agost que no se celebraran sessions
ordinàries, el dia i hora fixat per resolució de Batlia.
Segon.- Donar compte d’aquest acord a la Junta de Govern Local en la primera sessió que se
celebri.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per majoria 13 vots a favor (6 EL-PI + 4 PSOE + 1 GENT PER
ALCUDIA + 1 UNIÓ PER ALCÚDIA + 1 GUANYEM ALCÚDIA) I 4 abstencions (4 PP),
acorden aprovar la moció abans descrita amb els acords que hi són proposats.

6.- MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES.
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Es presenta la moció de Batlia de dia 20 de juny de 2011, la qual diu:
“De conformitat a allò establert a l’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases de Règim local; l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el ROF i R.J. de les Entitats locals; i els arts. 24, 89 i 90 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, PROPOSO al Ple de la corporació
l’adopció del següent acord:
Constituir les següents comissions informatives així com les seves competències, composició
i règim de sessions:
A) COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL D’ASSUMPTES COMPETÈNCIA
DEL PLE.
Dita Comissió Informativa serà presidida pel Sr. Batle-President o del President-delegat i amb
l’assistència del Secretari de la corporació o funcionari en que delegui, i restarà integrada per
tots el regidors d’aquest Ajuntament.
Competències:
Dictaminar i informar tots aquells assumptes i expedients que han de ser aprovats pel Ple i la
Junta de Govern Local quan aquesta resolgui sobre assumptes competència del Ple delegades
a la Junta de Govern Local.
Règim de sessions ordinàries:
Una sessió ordinària cada mes, que tendrà lloc del dia i hora que acordi la pròpia Comissió
Informativa.

B) COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES

Dita Comissió Informativa serà presidida pel Sr. Batle-President o del President-Delegat i
amb l’assistència del secretari de la corporació o funcionari en que delegui, i restarà integrada
per tots el regidors d’aquest Ajuntament
Competències:
Les competències que el TERLCAP i l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases del Règim Local, atribueix a dita comissió, singularment l’examen, estudi i
informe del Compte General anual de la Corporació, i les modificacions contractuals
contemplades en el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Règim de sessions ordinàries:
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Una sessió ordinària cada any, abans de dia 1 de juny i que tendrà lloc del dia i hora que
acordi la pròpia Comissió Informativa.

No obstant, el ple acordarà.”
INTERVENCIONS:
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per majoria 13 vots a favor (6 EL-PI + 4 PSOE + 1 GENT PER
ALCUDIA + 1 UNIÓ PER ALCÚDIA + 1 GUANYEM ALCÚDIA) i 4 abstencions (4 PP),
acorden aprovar la moció abans descrita amb els acords que hi són proposats.

7.- MOCIÓ SOBRE EL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS I ÒRGANS COL·LEGIATS.
Es presenta la proposta de Batlia de dia 25 de juny de 2015, la qual diu:
“D’acord amb l'article 38 c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROF), correspon al Ple de l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències i dins
els trenta dies següents al de la sessió constitutiva, resoldre el nomenament dels
representants de la Corporació en tota classe d’òrgans col·legiats en que aquesta hagi
d’estar representada.

En consideració al que disposen l’article 12 dels Estatuts de l’Organisme Autònom
d’Alcúdia Radio; els articles 17 i 18 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports
d’Alcúdia; l’article de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, de Consells Escolars de les
Illes Balears i els respectius reglaments interns dels centres escolars; l’article 11 del
Estatuts de la Fundació Biblioteca d’Alcúdia; l’article 15 dels Estatuts del Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears; l’article 6 dels Estatuts del Consorci de Promoció
Exterior d’Alcúdia; l’article 10 dels Estatuts de la Ciutat Romana de Pollentia; l’article 34
del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text Refús
de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant; l’article 5 del Decret 121/2001,
dictat per la Conselleria de Medi Ambient en data 19 d’octubre de 2001, pel qual es
declara S’Albufereta Reserva Natural; i article 84 de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’Ordenació i Ús del Sòl.
Això atès, aquesta batlia sotmet a consideració del plenari l’adopció dels següents:
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ACORDS
PRIMER.- Nomenar representants de la Corporació en els òrgans que s’expressen a
les persones següents:

1. ORGANISME AUTÒNOM D’ALCÚDIA RÀDIO
Òrgan: Junta de Govern.
Representants a nomenar:
- Cinc regidors segons criteri de proporcionalitat.
- Tres representants del món de la cultura, festes i esports, en qualitat de membres
assessors, amb veu i sense vot.
Nominació de representants:
A) Regidors
Catalina Moll Isern
Catalina Juan Pericás
Joan Gaspar Vallori Guayta
Bartolome Caldes Quetglas
Tomàs Adrover Albertí

(PI)
(PI)
(PSOE)
(PP)
(Gent per Alcudia)

B) Representants del món de la cultura, festes i esports.
- Antonia Ramis
- Beatriz Oneto Carmona
- Àngela Bosch Jerez

2. PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Òrgan: Consell d’Administració.
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Representants a nomenar:
Vocals:
- Un representant per cada grup polític municipal:
Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy
Sra. Aguas Santas Lobo Benítez
Sra. Josefina Linares Capó
Sr. Tomàs Adrover Albertí

(PI)
(PSOE)
(PP)
(Gent per Alcúdia)

Sra. Maria del Carme Garcia Cerdà

(Unió per Alcúdia)

Sr. Antonio Ques Valls

(Guanyem)

- Altres tants elegits entre persones de reconeguda competència en matèria esportiva,
en qualitat de membres assessors, amb veu i sense vot:
- Gaspar Vera Mills
- Pep Cladera Ferrer
- Gabriel de Hevia Alenyar
- Carlos Casal Anca
3. CONSELLS ESCOLARS

CP Porta des Moll:
Titular: Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal
Suplent: Sra. Carme Suàrez Gómez
CP Norai:
Titular: Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal
Suplent: Sra. Carme Suàrez Gómez
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CP S’Albufera:
Titular: Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal
Suplent: Sra. Carme Suàrez Gómez

CP S’Hort des Fassers:
Titular: Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal
Suplent: Sra. Carme Suàrez Gómez

IES d’Alcúdia:
Titular: Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal
Suplent: Sra. Carme Suàrez Gómez

IES Port d’Alcúdia
Titular: Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal
Suplent: Sra. Carme Suàrez Gómez

4. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Representants a nomenar: Un representant de cada grup municipal
Sra. Joana Mª Bennasar Serra
Sr. Pere J. Malondra Sánchez
Sra. Laura Serra Martín
Sr. Tomàs Adrover Albertí

(PI)
(PSOE)
(PP)
(Gent per Alcúdia)

Sra. Maria del Carme Garcia Cerdà

(Unió per Alcúdia)

Sr. Antonio Ques Valls

(Guanyem)

4. FUNDACIÓ DE LA BIBLIOTECA D’ALCÚDIA (Ca’n Torró)

Òrgan: Patronat de la Fundació
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Representants a nomenar: El batle/batlessa, el regidor/a de cultura i un representant de
cada grup municipal
- Sr. Antoni Mir Llabrés (batle)
- Sr. Pere Josep Malondra Sánchez (regidor delegat de cultura)
- Sr. Catalina Moll Isern (PI)
- Sr. Bàrbara Rebassa Bisbal (PSOE)
- Sr.Josefina Linares Capó (PP)
- Sr. Tomàs Adrover Albertí (Gent per Alcúdia)
- Sra. Maria del Carme Garcia Cerdà (Unió per Alcúdia)
- Sr. Antonio Ques Valls (Guanyem)

4. CONSORCI D’INFRAESTUCTURES DE LES ILLES BALEARS
Òrgan: Assemblea General
Representants a nomenar: un titular i dos suplents
- Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta (titular)
- Sr. Pere Josep Malondra Sánchez (primer suplent)
- Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal (segona suplent)

5. CONSORCI DE PROMOCIÓ EXTERIOR
Òrgan: Junta Rectora
Representants a nomenar: quatre
- PRESIDENT SR. Antoni Mir Llabrés
- Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta
- Sra. Joana Maria Bennasar Serra
- Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy
- Sra. Pere J. Malondra Sánchez

6. CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LENTIA
Òrgan: Junta Rectora
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PRESIDENT: Antoni Mir Llabrés
Representants a nomenar: dos titulars i dos suplents
Titulars:
- Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal
- Sra. Joana Maria Bennasar Serra
Suplents:
- Sra. Pere J. Malondra Sánchez
- Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy

7. CONSELL DE NAVEGACIÓ I PORT D’ALCÚDIA
Representants a nomenar: Un titular i un suplent
-

Sr. Antoni Mir Llabrés (titular)
Sra. Joana Maria Bennasar Serra (suplent)

8. RESERVA NATURAL DE S’ALBUFERETA
Òrgan: Junta Rectora:
Representant a nomenar: Un titular i un suplent
- Titular: Sr. Tomàs Adrover Albertí
- Suplent: Sra. Ana Palmer Caubet

9. JUNTES DE COMPENSACIÓ I ENTITATS URBANÍSTIQUES
COL·LABORADORES
- Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy
SEGON.- Donar trasllat d’aquest nomenaments a les entitats i organismes respectius, als
efectes oportuns.”
INTERVENCIONS:
La senyora Coloma Terrasa, portaveu del Partit Popular, demana fer un aclariment
al secretari. Als consells escolars els suplents són tècnics, no són polítics. Després
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al tema de la Reserva Natural de l’Albufereta també trobam que el titular és un polític
i el suplent un tècnic de la casa. La meva pregunta és: els tècnics de la casa poden
formar part d’aquest suplència o han de ser polítics.
El senyor secretari Joan Seguí exposa que la legislatura passada estava compost
més o manco igual, amb un polític i la senyora Suárez actuava com a suplent. Per
regla general són polítics.
La senyora Terrasa exposa que la legislatura passada ho van haver de rectificar
precisament per aquest motiu i ara es fa el mateix, es segueix en la mateixa
dinàmica, després d’haver-hi hagut una rectificació.
El senyor secretari manifesta que els representants de l’Ajuntament solen ésser
polítics.
El senyor Antoni Mir, batle d’Alcúdia, exposa que si la normativa ho estableix així no
hi ha cap problema. Si s’ha de canviar es canvia, no hi ha cap inconvenient. Si el
consistori anterior tenia dos polítics, o tècnic i polític.
La senyora Coloma Terrasa diu que inicialment teníem aquesta mateixa dinàmica,
un polític i de suplent hi havia un tècnic, i en aquest cas la tècnica de cultura com
havia estat sempre. Però hi va haver un requeriment que això no era correcte i que
havien de ser polítics tant el càrrec de titular com el de suplent. Per tant, es va fer la
modificació pertinent. I ara no sé si ha canviat la normativa, o alguna cosa i per això
ho deman.
El senyor secretari exposa que no ha canviat la normativa. Si l’Ajuntament en aquest
moment també tria la mateixa persona per a ser suplent. Estam parlant aquí dels
consells escolars on la titular és la senyora Bàrbara Rebassa, i la suplent la senyora
Carme Suàrez, que és una empleada de l’Ajuntament. I llavors també succeeix el
mateix amb l’Albufereta, on hi ha de suplent n’Aina Palmer. Si voleu ara mateix
canviam aquestes persones. Aquest mateix comentari a l’anterior legislatura ho vaig
fer, ja que els representats de l’Ajuntament són els regidors, no el empleats. Ara no
record si ho vàrem rectificar expressament o no.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que si s’ha de canviar ara mateix es canvia.
ESMENA: Per unanimitat s’aprova que els representants Municipals suplents als Consells
Escolars i a la Reserva Natural de l’Albufereta siguin la Sra. Catalina Juan Pericas i Domingo
Bonnin Daniel respectivament, deixant sense efecte la proposta de designar a la Sra. Carme
Suàrez Gómez i a la Sra. Ana Palmer Caubet, respectivament de dites entitats.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta abans descrita
amb l’esmena que hi és proposada.
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8.- MOCIÓ SOBRE LA FIXACIÓ DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.
Es presenta la proposta de Batlia de dia 22 de juny de 2015, la qual diu:
“Conformement amb allò que disposen els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 'abril,
47.1 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, 38.a) i 78.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, PROPÒS el Ple de la Corporació
l’adopció del següent acord:
1º) Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament es duran a terme el primer dilluns
de cada mes, a les 20,00 hores, llevat dels mesos de juliol i setembre que se
celebraran a les 21,00 hores.
El mes d’agost no es celebrarà Ple ordinàri.
2º) En cas de coincidència del dia previst per a la celebració de sessió ordinària amb
alguna festivitat o vigília podrà celebrar-se la sessió, amb el mateix caràcter d'ordinària,
dins dels tres dies hàbils posteriors al previst.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció.
La senyora Coloma Terrasa exposa que el fet que la legislatura anterior es canviàs
l’horari de plenaris venia motivat perquè a la legislatura del 2007 es feien els
vespres. I els vespres, els que fa un parells d’anys que sou aquí ho sabeu, vèiem
que la participació era mínima. També vèiem que els funcionaris s’havien de
desplaçar per a atendre a les seves responsabilitats al plenari. També vèiem que el
servei de premsa d’aquest ajuntament també havia de cobrar unes hores extres,
precisament perquè els plenaris es feien fora de l’horari laboral. També vèiem que
els tècnics de la casa no els teníem a l’abast, ja que si es necessita fer una consulta
o un aclariment a un moment del plenari o no hi eren i era inviable, perquè els
vespres no es podia tenir aquesta possibilitat. Per tant, es va modificar, es va passar
als matins, i hi va haver gent de l’oposició que realment ens va donar l’enhorabona,
perquè realment entenien que les coses eren així. Per tant, més hores extres, no hi
ha tècnics, la premsa normalment els vespres costa més que intervingui,... i tot una
sèrie de circumstàncies que nosaltres consideram que convindria que les sessions
es realitzin els matins. Ja anuncio que votarem en contra, perquè consideram que
s’haurien de fer els matins, no obstant respectam la seva decisió.
El batle, despreés d’instar a si hi ha alguna intervenció més, exposa que ells han
pensat fer les sessions plenàries el vespre. És veritat que pot ésser que pots ser els
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funcionaris d’aquesta casa, com el secretari, la interventora i els tècnics, hauran de
venir a posta. Però gràcies a Déu tenim uns funcionaris que es desplacen i no ens
posen cap inconvenient. Respecte a la participació jo ho dubto molt, perquè amb
l’horari de feina del matí, i jo he vingut a algun ple aquí, la veritat és que hi ha dues o
tres persones. Per tant la participació no crec que sigui un argument. En canvi hi ha
molta gent que fa feina. Molts dels regidors també fem o féis feina a fora i pot ser els
suposa més problema venir i haver d’amollar la feina el matí. El vespre la gent ha
acabat la feina, ha acabat la seva jornada laboral, i nosaltres volem precisament que
participi la gent. I almenys hem de provar-ho el vespre. Almenys per veure si ve més
gent si es fa el vespre enlloc del matí. De dia ja sabem el que hi ha. Basta veure ara,
quatre persones, benvigudes totes però, quatre persones. Si ho feim el vespre fora
de la jornada laboral consideram que la gent podrà venir més. Precisament feim això
per fomentar la participació, i pels regidors que fan feina a fora també puguin venir
fora amollar la feina. Per això hem decidit fer-ho el vespre, i per això seguirem
endavant amb la nostra proposta.
La senyora Terrasa exposa que vostè ho comprovarà.
El senyor batle diu que d’acord, que si s’ha de rectificar es rectificarà, però d’entrada
ja sabem el que hi ha de dolent i hem de conèixer si hi ha res bo.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per majoria 13 vots a favor (6 EL-PI + 4 PSOE + 1 GENT PER
ALCUDIA + 1 UNIÓ PER ALCÚDIA + 1 GUANYEM ALCÚDIA) i 4 vots en contra (4
PP), acorden aprovar la moció abans descrita amb els acords que hi són proposats.

9.- PRÈVIA RATIFICACIÓ DEL PUNT DE L’ORDRE DEL DIA, EXAMEN I
APROVACIÓ PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE
DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIÓ DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ
Per ordre del Sr. President l’infrascrit, secretari de l’Ajuntament, explica els motius
pels quals aquests punt s’ha de ratificar primer la seva inclusió a l’ordre del dia de la
proposta d’acord. El motiu és que en condicions normals hauria d’haver passat
primer la moció per comissió informativa i el fet que no hi hagi passat és pel fet que
no estava creada encara la comissió informativa. Per tant, per raons jurídiques,
primer seria convenient aprovar la ratificació d’aquest punt de l’ordre del dia amb el
vot favorable de la majoria simple. Així la pregunta que es fa als regidors és veure si
ratifica l’inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia?
La senyora Coloma Terrasa demana al batle que aquest punt quedi sobre la taula i
que passi prèviament per comissió informativa, per suposat. I més quan es tracta
d’un tema tan important com són les indemnitzacions i retribucions del regidors.
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El senyor Antoni Mir, batle d’Alcúdia, demana al secretari que el que vol saber és si
tècnicament i legalment és correcte fer-ho així com s’ha proposat.
L’infrascrit, diu que si es ratifica la seva inclusió a l’ordre del dia és correcte. S’ha de
ratificar per majoria simple aquesta inclusió.
El senyor batle, sotmet a votació si es ratifica el punt a l’ordre del dia.
Seguidament els reunits per majoria 12 vots a favor (6 EL-PI + 4 PSOE + 1 GENT
PER ALCUDIA + 1 GUANYEM ALCÚDIA) i 4 vots en contra (4 PP) i una abstenció
(1 UNIÓ PER ALCÚDIA), acorden ratificar la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia i
passar a debatre el fons de la proposta.
Acte seguit es presenta proposta de batlia de data 22 de juny de 2015, la qual diu:
“Conformement amb el disposat als articles 73.3, 75, 75.bis i 75.ter de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, a l’article 74.2, 77,2 i 3 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el
Ple de l’Ajuntament determinarà els membres de les corporacions municipals que
exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial, les seves retribucions i
el règim de dedicació mínima per a la percepció de les dites retribucions.
Per altre banda, d’acord amb els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local, i 77.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, el Ple de l’Ajuntament podrà assignar
als grups polítics una dotació econòmica que comptarà amb un component fix idèntic
per a tots els grups, i un component variable en funció del nombre de membres de
cada grup.
Aquesta dotació tindrà per finalitat sufragar el cost de les activitats socials
desenvolupades pels grups, així com els estudis, informes i actuacions necessàries
en relació als assumptes municipals, sense que es puguin dedicar al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus ni a l'adquisició de béns que puguin
constituir actius fixes de caràcter patrimonial. Els grups polítics hauran de dur una
comptabilitat específica de la dotació que s'acordi, que posaran a disposició del Ple
sempre que aquest ho demani.
Així mateix, d’acord amb els articles 75.2 i 3 i 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local; 74.4 i 5 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears; i 13.5 i 6 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, els membres de les corporacions municipals
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podran percebre indemnitzacions i assistències en les quanties i condicions que
acordi el Ple de l’Ajuntament.
Això atès, aquesta batlia sotmet a consideració del plenari l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Determinar els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial i llur
retribucions següents, amb efectes a partir del 16 de juny de 2015:
Dedicació
Exclusiva
Parcial
Exclusiva
Exclusiva

Càrrec

Retribucions
mensuals (x14)
2.761,87
2.071,40
2.761,87
2.761,87

Retribucions
anuals
38.666,18
28.999,60
38.666,18
38.666,18

1r. Tinent de batle
2n. Tinent de batle
4t. Tinent de batle
5è. Tinent de batle
Regidor delegat de l’Àrea de
Exclusiva
2.761,87
38.666,18
Serveis Generals i Manteniment
La dedicació parcial del segon tinent de batle correspondrà a un règim de dedicació
mínima necessària del 75% de la jornada completa setmanal per a la percepció de
dites retribucions, d’acord amb l’establert a l’article 74.3 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Mitjançant resolució de Batlia es determinaran els regidors que ocuparan els distints
càrrecs que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
SEGON.- Donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de
la corporació que exerceixin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial,
assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
TERCER.- Fixar una dotació econòmica trimestral als grups polítics que es
constitueixen en aquesta nova Corporació municipal, que constarà dels següents
components:
-

Un component fix, idèntic per a tots els grups, consistent en la quantia de 25 € /
grup / trimestre.

-

Un component variable, en funció del nombre de membres de cada grup,
consistent en la quantia de 264 € / regidor / trimestre.

QUART.- Establir el règim d’assistències següents:
Els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran
per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals de què formin part les
quanties íntegres següents:
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1) Sessions de Ple:
a) Regidors amb delegacions:....................... 937,80 €/ sessió b) Regidors sense delegacions:...................... 416,80 €/ sessió 2) Sessions de les comissions informatives:
a) Regidors amb delegacions:........................... 265,71 €/ sessió b) Regidors sense delegacions:..........................156,31 €/ sessió
El límit anual màxim per assistència a sessions del ple i de les comissions
informatives serà:
a) Regidors amb delegacions:....................... 18.052,65 €
b) Regidors sense delegacions:...................... 8.023,54€
Pel que resta de l’exercici 2015 el límit anual màxim per assistència a sessions del ple
i de les comissions informatives serà:
a) Regidors amb delegacions:....................... 9.628,00 €
b) Regidors sense delegacions:...................... 4.584,00€
c) Sessions de la Junta de Govern Local
Membres de la Junta de Govern Local:........... 150,00 €/sessió, amb un límit màxim
anual de 3.600,00 €.
Pel que resta de l’exercici 2015 el límit anual màxim per assistència a sessions de la
Junta de Govern Local serà de 1.800,00 €.
CINQUÈ.- Establir el règim d’indemnitzacions següents:
Tots els membres de la corporació, inclosos els que exerceixin càrrecs en règim de
dedicació exclusiva o parcial, percebran indemnitzacions per les despeses efectives,
documentalment justificades, que s’ocasionin en l’exercici del seus càrrecs, segons les
normes d’aplicació general de les Administracions Públiques i les que en
desenvolupament d’aquestes acordi el Ple de la corporació.
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SISÈ.- Les quanties fixades seran objecte de revisió cada 1r de gener segons les
variacions en l’IPC interanual.
SETÈ.- Publicar aquest acord en el tauler d’edictes de la corporació i en el BOIB, en
compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de bases de règim local.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna intervenció.
La senyora Carme García (Unió per Alcúdia), exposa que sols té un dubte. A les
retribucions mensuals del regidors el dia que es va constituir l’antic govern, el que
nosaltres governàvem, eren 2639 euros per exemple pel segon tinent batle i ara
passen a 2071 euros. Don per entès que és l’IPC que heu augmentat aquests quatre
anys.
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que això és perquè té sols un 75% de la
jornada laboral amb dedicació i passa de 2600 a 2071.
La senyora García exposa que un altre cas idò, el cinquè tinent de batle, per si és
l’augment de l’IPC. Estic d’acord però m’ha sorprès un poc, perquè durant els altres
plens quan ens pujàvem l’IPC, demanàveu de no pujar-ho amb solidaritat amb els
treballadors i funcionaris d’aquest ajuntament i m’ha sorprès que el mantingueu, però
estic totalment d’acord. Aquest era l’aclariment.
El senyor Antoni Ques de Guanyem Alcúdia exposa que pel partit que ell representa
és contrari a que els càrrecs públics guanyin més del triple del salari mínim
interprofessional. I com aquestes retribucions excedeixen aquesta quantitat estic en
contra d’això.
La senyora Coloma Terrasa del Partit Popular exposa que al seu grup li hagués
agradat que en nom de la transparència aquest punt hagués anat a comissió
informativa, i tal volta aquests aclariments haguessin tingut lloc dins un marc de
diàleg. La meva companya Laura Serra exposarà en nom del meu grup.
La senyora Laura Serra manifesta que vol fer una reflexió al senyor Pere Malondra
del partit Socialista per falta de coherència, tal com ha exposat la senyora García.
Era l’oposició i el seu grup polític el que sempre ens ho deia. Jo vull dir. Què cobrarà
vosté per any aquesta legislatura?
El senyor Pere Malondra respon que el mateix que cobràveu voltros quan estàveu al
govern. De totes maneres ampliaré la resposta. I en aquesta cas sí demanaria el
compromís del batle. Si el sou dels funcionaris es congela per a l’any que ve el
nostre quedarà congelat.

44

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

La senyora Laura Serra demana si és que ara està descongelat.
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que ara no està descongelat, però les
revisions d’IPC es fan a inicis d’any, al gener de cada any.
La senyora Laura Serra exposa que aquesta qüestió va pel senyor Pere Malondra,
no per l’equip de govern vostro. Va perquè resulta que a l’any 2007 batle 39800,
regidors 35914. Any 2011, quatre anys després, batle 3900, regidors 35955.
Quaranta euros de diferència. Voltros 1700 euros de diferència per regidor. Què és
això Pere Malondra? L’IPC de cada any sumat supòs?
El batle Antoni Mir exposa que primer contestarà Pere Malondra i, després, donarà
la paraula a Joana Maria Bennasar, perquè li pareix que hi ha una equivocació.
La senyora Joana Maria Bennasar diu que hi ha un error.
El senyor Pere Malondra manifesta a la senyora Laura Serra que no sap si critica les
seves pujades d’IPC quan estaven al govern aquests quatre anys. Sí, nosaltres no
hem rebaixat, que pot ser sí ho haguéssim pogut fer de rebaixar fins el punt quan
nosaltres vàrem entrar. Nosaltres sí que al seu moment, sí que ens ho vàrem
congelar. Nosatres en aquest moment l’únic que hem fet és tenir el mateix sou,
exactament el mateix sou, que quan vosaltres ho heu deixat. I torn a dir el mateix.
Sou voltros que vàreu pujar l’IPC, no noltros. I si als funcionaris els congelen per a
l’any que ve, cosa que això ho sabrem l’any que ve, noltros ens ho congelarem
també. T’assegur que si el sou dels funcionaris queda congelat nosaltres ens ho
congelarem també. De totes maneres està bé que critiquis la pujada de l’IPC una
vegada ja estant a l’oposició. A mi m’hagués agradat que ho haguessis fet estant al
govern. Que vos haguéssiu congelat el sou així com ho han tingut congelat els
funcionaris d’aquest ajuntament tots aquests anys. Sí que tal vegada haguéssim
pogut tornar en rere de tots aquests anys, però mira l’únic que hem fet és tenir el
mateix que com vosaltres ho heu deixat. I recordar que la puja de l’IPC la féreu
voltros, no noltros.
La senyora Laura Serra exposa que no està en cap moment criticant la pujada de
l’IPC, només t’estic recordant, per si no ho recordes, que durant aquests quatre
anys, 24 de gener de 2013, paraules textuals de Pere Malondra, no entenc perquè
es puja els sous dels polítics per l’IPC si el personal laboral i el personal funcionari
de l’Ajuntament el tenen congelat. El 4 de març de 2014, no estam d’acord tampoc
amb l’augment de l’IPC per les retribucions dels polítics, ja que està congelat el
personal de funcionaris i laborals i consideram que no és just. Com així, ara te
deman, com així ara és just? Noltros només entrar vam tornar quatre anys en rere,
amb les mateixes retribucions, i en aquell moment, al novembre, encara no hi havia
hagut les eleccions i no sabíem el que passaria. Encara no hi havia ni l’IPC,
congelat, ni els sous congelats, ni la paga extra llevada del 2012. No sabíem res. I
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noltros ja tornàrem quatre anys en rere. No seguírem cobrant el que cobrava el grup
l’any 2007.
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula al senyor Malondra primer i a la senyora
Bennasar després, perquè sinó això es converteix en un “toma y daca” que no
serveix.
El senyor Pere Malondra exposa que o bé la senyora Laura Serra no s’explica o jo
no l’entenc. Em dius que vosaltres quan arribàreu vàreu anar quatre anys enrere? A
meam, explica-m’ho a això.
La senyora Laura Serra manifesta que a l’any 2007 el batle cobrava 39800 euros i
els regidors amb dedicació exclusiva 35914 euros. Quatre anys després, 2011, les
mateixes quantitats, 39800 la batlessa 35955 regidors amb dedicació exclusiva.
Voltros no. Voltros els regidors amb dedicació exclusiva 38.666 euros. I, això també
ho hem de dir, noltros teníem quatre dedicacions exclusives. Aquest nou consistori
ens costarà als ciutadans també una quantitat d’una dedicació exclusiva d’un 75%
de 28999 euros. Amb total, de l’any 2011 a l’any 2015 hi ha una diferència que
costarà més als ciutadans d’Alcúdia 33375 euros.
El senyor Pere Malondra diu que ell entén que està ben clar que ells l’únic que han
fet ha estat tenir el mateix sou que vosaltres el dia que vàreu sortir. Això està clar. El
que critiques és el que jo podia haver dit altres vegades enrere. El sí és cert és que
el sou que nosaltres tenim ara és el que voltros heu deixat.
La senyora Serra exposa que ella no està criticant per res la pujada de l’IPC, que qui
ho criticava era el senyor Malondra estant a l’oposició. I ara comences a governar i
també el puges.
El senyor Malondra manifesta que els qui pujaren l’IPC van ser el vostro govern. I jo
repetesc si noltros veiem que es congela el sou dels funcionaris nosaltres també ens
el congelarem.
El senyor Antoni Mir, batle d’Alcúdia, intervé per a manifestar que aquest debat es
converteix en un debat personal i els debats personals no és el lloc ni el moment de
fer-ho aquí. Per tant si hi ha res a dir personalment vos aclariu. Per aclarir que són
els mateixos sous demanaria a la regidora Bennasar que ho expliqui.
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que els sous bruts són de 2761,87 euros,
que és el que cobraven el mes de maig els regidors amb dedicació exclusiva que hi
havia. És veritat que hi ha hagut un augment amb una dedicació parcial d’un 75%,
però exactament no es pugen els 28, sinó que l’augment actualitzat per l’any que ve
serà de 26, perquè es compensa. Abans hi havia la batlessa amb dedicació
exclusiva, i ara no hi és. Té un sou més alt que un regidor amb dedicació exclusiva, i
per tant això compensa. Respecte a les revisions de l’IPC, les revisions de l’IPC es
fan l’1 de gener. L’1 de gener passat es va fer i nosaltres hem trobat la revisió feta el
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mes de juny. Per tant, el que diu el senyor Malondra, l’1 de gener de l’any que ve si
l’acceptam o no, o ho deixam congelat. Jo he fet aquest aclariment perquè és el que
realment s’ha fet.
La senyora Laura Serra exposa que només vol dir que ells entraren l’any 2011 i
nosaltres vàrem tornar quatre anys en rere, i en aquells moments no estava ni
congelat. Només vull dir que el solidaris que el senyor Malondra deia que nosaltres
havíem de ser, ara ells no ho són, sobretot al seu grup, només això, res més.
El senyor batle manifesta que un pic aclarit que els sous són el mateix import els
d’antes que els d’ara, perquè en això em pareix que estam d’acord tots, podem
passar a votació.
La senyora Laura Serra exposa que el seu grup està d’acord amb la pujada de l’IPC,
no tenim res a dir, però que aquest nou consistori costarà 33376 euros més als
ciutadans d’Alcúdia.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que si aquest consistori costa 8 mil, 9 mil o 10 mil
euros més i fa feina, val més que costi això que no que cobrin menys i no facin feina.
Està clar? Podem passar a votar? Idò passem a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per majoria 11 vots a favor (6 EL-PI + 4 PSOE + 1 GENT
PER ALCUDIA ) i 6 abstencions (4 PP + 1 UNIÓ PER ALCÚDIA + 1 GUANYEM
ALCÚDIA), acorden aprovar la moció abans descrita amb els acords que hi són
proposats.
I no havent-hi res més per tractar el Sr. batle aixeca la sessió, quan són les hores del
dia abans assenyalat, de la qual cosa com a secretari don fe.
Vist i plau
El batle

Antoni Mir Llabrés
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