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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
29 DE JULIOL DE 2016
NÚM: 10
DATA: 29/07/2016
CARÀCTER: extraordinària
COMENÇA: 9:00 h.
ACABA: 9:25 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
Noelia Broncano Hernández

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Joan Seguí Serra
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A Alcúdia, el dia 29 de juliol de dos mil setze quan són les 9:00 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament,
sota la presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora
Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari Sr. Joan 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. ORDRE DEL DIA:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
2. Examen i aprovació de les bases que regulen la concessió d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text i excepcionalment material escolar, per al
curs 2016-17.
3. Examen i aprovació transacció extrajudicial en vista del recurs
contenciós Administratiu interposat per la societat anònima d’obres i
serveis COPASA, SA (P.O. 47/2015).
4. Examen i aprovació Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament.
5. Examen i aprovació inicial de la Modificació núm. 8 de les vigents NN
SS, relativa a la implantació d’un sistema general d’aparcaments públics.
6. Examen i aprovació provisional de la Modificació núm. 4 de les vigents
NN SS, relativa a la modificació núm. 2 del PTM.
7. Examen i aprovació provisional de les fitxes: AR-7, 20-05 i 20-06 del
Catàleg de protecció del patrimoni, i Modificació de les AI-2, AC-1 i 24-06.
Desenvolupament de la sessió:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a
l’acta de dia 11 de juliol de 2016.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i
s’aprova per unanimitat.
2. Examen i aprovació de les bases que regulen la concessió d’ajuts per a
l’adquisició de llibres de text i excepcionalment material escolar, per al
curs 2016-17.
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Es presenta proposta de Batlia de data 21 de juliol de 2016, la qual diu:
“L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament, per part de
l’Ajuntament d’Alcúdia, d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i
material escolar lectiu per al curs 2016-2017, a les famílies amb fills que
cursen ensenyament obligatori, es a dir, Educació Primària, Educació
Secundaria Obligatòria.
Aquests ajuts tenen la finalitat de donar suport econòmic a les famílies
del municipi d’Alcúdia per la despesa que suposa l’adquisició de llibres de
text i està destinada a la compra de llibres de caràcter obligatori per
l’alumne i excepcionalment, material escolar. S’entén per material escolar
lectiu el conjunt format per tots aquells documents, fotocòpies i altres
materials que substitueixen els llibres de text, sempre que aquest sigui el
mètode que utilitza de forma unànime el centre escolar on cursa els
estudis l’alumne/a.
Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora
facilitar la reutilització dels llibres de text.
Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Reglament General de Subvencions 887/2006, de 21 de juliol.
3. Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les
Illes Balears la llei 27/2013 de 27 de novembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local, Art. 3.4.
4. Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
d’Alcúdia (BOIB 176, de 1 de desembre de 2015).
5. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2016, aprovat
definitivament dia 2 de gener de 2016, en el què figura la partida pressupostària
EN 326 481 001 Beques llibres de text, amb una dotació econòmica de
15.000,00€.
6. Bases d’execució del pressupost general de l’any 2016. Secció 2a. Règim de
subvencions. Base 31a. Aportacions i subvencions.
7. Pla estratègic de subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple dia 11 d’abril de
2016 i publicat al BOIB núm. 48 de 16 d’abril de 2016.
Per tot això propòs al Ple de l’Ajuntament que adopti el següents:
Acords
1. Aprovar les Bases que regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres
de text per al curs 2016/2017, per a alumnes de qualsevol curs d’ensenyament
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obligatori, és a dir, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, amb el
següent tenor literal:
“BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ
DE LLIBRES DE TEXT,
I EXCEPCIONALMENT MATERIAL ESCOLAR,
PER AL CURS 2016/2017
1.-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria Beques llibres de text és l’atorgament, per part de
l’Ajuntament d’Alcúdia, d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material
escolar lectiu, per al curs 2016-2017 a les famílies amb fills fins a 18 anys que
cursen ensenyament obligatori, és a dir, Educació Primària i Educació
Secundària.
Aquests ajuts tenen la finalitat de sonar suport e econòmic a les famílies del
municipi d’Alcúdia, per la despesa que suposa l’adquisició de llibres de text i
està destinada a la compra de llibres de caràcter obligatori per l’alumne i
excepcionalment, material escolar. S’entén per material escolar lectiu el
conjunt format per tots aquells documents, fotocòpies i altres materials que
substitueixen els llibres de text, sempre que aquest sigui el mètode que utilitza
de forma unànime el centre escolar on cursa els estudis l’alumne/a.
Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la
reutilització dels llibres de text.
2.-REQUISITS



Els sol·licitants han d’estar empadronats al municipi d’Alcúdia, amb una
antiguitat de tres mesos anteriors a la sol·licitud.



Els alumnes han d’estar matriculats a centres escolar ubicats al municipi
d’Alcúdia.



Els sol·licitants s’han de comprometre a reutilitzar els llibres escolars pels quals
siguin becats. Si el centre escolar, on estan matriculats els alumnes, o l’APIMA,
compta amb programa de reutilització de llibres de text, s’hi dipositaran en el
mateix centre en acabar el curs.



Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, l’Estat i
l’Ajuntament d’Alcúdia.



No trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions
públic.



No trobar-se sotmès dins cap causa de prohibició contemplada a l’article 13 de
la Llei de Subvencions.

3.-DESTINATARIS DE LES AJUDES
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Podran sol·licitar les ajudes o beques el pare, la mare o tutor legal
empadronat/a a Alcúdia, d’aquells alumnes empadronats a Alcúdia també, i
matriculats a qualsevol curs d’Educació Primària o Secundària Obligatòria en
els centres públics i concertats del municipi d’Alcúdia, durant el curs escolar
2016/2017, en representació de l’alumne.
4.-DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Als pressuposts municipals de l’Ajuntament d’Alcúdia per a l’any 2016 existeix
una partida destinada a cobrir aquests ajuts EN 326 481001 Beques llibres
de text, dotada amb 15.000€
5.-FORMA I DOCUMENTACIÓ DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les persones interessades en sol·licitar un ajut s’han d’adreçar al registre
general de l’Ajuntament d’Alcúdia i aportar la següent documentació:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sol·licitud (annex 1)
Fotocòpia acarada del DNI, NIE o passaport del sol·licitant
Fotocòpia acarada del Llibre de Família o certificat de naixement on es
pugui identificar el menor i els seus progenitors
En cas de fills amb discapacitats, fotocòpia acarada document oficial
acreditatiu.
Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2015 del pare i la
mare de l’alumne o dels seus representants legals i persones que
conformin la unitat familiar (vegeu Base 7a). En cas de famílies
monoparentals justificants com mentre la pàtria potestat recau en un sol
progenitor.
En cas de no estar obligat a presentar la declaració de la Renda s’ha de
signar un document (Annex 3) pel qual s’autoritza l’Ajuntament a
consultar les dades econòmiques a l’Agència Tributària.
En cas de separació dels pares, sentència judicial i règim de manutenció.
Factura original o acarada justificativa d’haver abonat el preu dels llibres
de text o del material escolar substitutiu.
Document bancari en el què constin les dades del compte i el titular
d’aquest. S’acreditarà amb una fotocòpia de la llibreta .
Declaració jurada de no haver rebut cap altre ajut pel mateix concepte
(Annex 2).
Compromís signat en què s’especifiqui que l’alumne/a beneficiari, en
acabar el curs, dipositarà els llibres en el Centre (Annex 4).
Certificat del Centre Educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen
material escolar lectiu substitutori dels llibres de text. Aquest certificat ho
sol·licitarà l’Ajuntament.

Les dades relatives a l’empadronament i la convivència en el mateix domicili
seran comprovades pel propi Ajuntament d’Alcúdia i per tant, no es necessari
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aportar els certificats. La sol·licitud de la beca suposa una autorització
expressa a l’ajuntament d’Alcúdia per accedir a les dades dels membres de la
unitat familiar que consten en el padró municipal.
Les factures a què fan referència aquestes bases hauran de reunir els
següents requisits:
Les factures hauran d’estar pagades i degudament justificades (segell,
justificant bancari...)
Que facin referència als llibres de text, o material escolar substitutiu del
curs 2016-2017
Ser originals (no fotocòpia) i contenir les dades de l’emissor i el número
de factura

•
•
•

Les beques se sol·licitaran mitjançant el model de sol·licitud (Annex 1), dirigit
al batle d’Alcúdia i subscrit pel tutor legal de l’alumne/a en representació
d’aquest, al Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia. La presentació
de la sol·licitud implicarà l’autorització a l’Ajuntament d’Alcúdia, perquè en
nom del sol·licitant, realitzi les gestions i comprovacions pertinents per a la
tramitació de les ajudes, singularment per demanar als centres escolars el
certificat acreditatiu d’estar matriculats els fills dels sol·licitants.
6.-TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir del
dia següent a la publicació de la convocatòria en el BOIB.
7.-DETERMINACIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR
 A efectes d’aquesta convocatòria, es considera que conformen la unitat
familiar:
•
•
•
•
•

els pares i, si s’escau, el tutor o persona encarregada de la guarda i
protecció del menor, no separats legalment.
Els fills menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial, o
incapacitats judicialment.
Els fills fadrins menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili
familiar a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.
Els ascendents dels pares que justifiquin la residència en el mateix
domicili que els anteriors a 31 de desembre de l’any immediatament
anterior.

 Quan no existeixi vincle matrimonial, la unitat familiar s’entendrà
constituïda pel pare, la mare i tots els fills i ascendents dels pares que
convisquin i reuneixin els requisits de l’apartat anterior. En cas que no
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existeixi convivència s’haurà
certificat de convivència.

d’acreditar

documentalment,

mitjançant

 En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell
que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant, tindrà
consideració de membre computable la nova parella o persona unida per
anàloga relació, i per tant les seves rendes s’inclouran dins el còmput de la
renda familiar.
La separació o divorci s’acreditarà de la següent manera:
• en la separació de fet, s’haurà de presentar un document justificant
d’interposició de demanda, o altres documents que avalin aquesta
situació.
• si la separació és legal o divorci, s’haurà de presentar la sentència
judicial o el conveni regulador on consti la custòdia del menor.
 A efectes de càlcul de renda per càpita, computaran per dos els pares i/o
els fills de la unitat familiar amb una discapacitat igual o superior al 33 per
cent, situació que s’haurà d’acreditar fefaentment.
8.- RENDA PER CÀPITA
La renda familiar serà el resultat de sumar les rendes de tots els
la unitat familiar computables que hagin generat ingressos.
realitzant la suma de les caselles corresponents a Rendiments del
+ Total ingressos íntegres del Capital mobiliari (033+043)
econòmiques (096) del 2015.

membres de
Es calcularà
treball (010)
+ Activitats

9.-QUANTIA I NOMBRE D’AJUDES
El nombre d’ajuts s’establirà en funció de la Base 10 de les presents bases.
La quantia a atorgar serà:
El total de la partida dividit entre el número d’ajudes aprovades per la comissió
de valoració.
Les ajudes no excediran en cap cas del 80% del cost dels llibres.
10.-CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la concessió de les beques o ajudes s’aplicarà la següent fórmula:
Salari Mínim Interprofessional de l’any anterior a la sol·licitud, multiplicat pel
número de membres de la unitat familiar, aquesta quantitat no ha de ser
superior a la renda per càpita familiar, és a dir:
-

Unitat familiar de 2 membres fins a un màxim de 18.160,80 euros
Unitat familiar de 3 membres fins a un màxim de 27.241,20 euros
Unitat familiar de 4 membres fins a un màxim de 36.321,60 euros
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-

Unitat familiar de 5 membres fins a un màxim de 45.402,00 euros
Unitat familiar de 6 membres fins a un màxim de 54.482,40 euros
...

Les sol·licituds que compleixen la fórmula anterior quedaran admeses a tràmit,
i les que no la compleixen quedaran excloses.
11.-COMISSIÓ DE VALORACIÓ I ATORGAMENT
La Comissió de Valoració estarà formada per dos tècnics i un auxiliar
administratiu de l’Àrea de Cultura, Educació i Festes, o persones en qui
deleguin:
La Tècnica de Cultura i Educació o persona en qui delegui.
TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.
Secretari: Auxiliar administratiu de l’Àrea de Cultura (amb veu però sense vot)
Les funcions de l’esmentada comissió seran les següents:
1. Avaluar cada una de les sol·licituds presentades.
2. Baremar cada una de les sol·licituds presentades.
3. Admetre o excloure les sol·licituds que pertoqui, en relació amb els
criteris que s’emmarquen a les presents bases.
4. Pel que fa al procés administratiu de concessió dels ajuts, la Comissió
Avaluadora atendrà els següents períodes:
Una vegada examinades totes les sol·licituds, aquesta Comissió emetrà un
informe amb la llista provisional d’admesos i exclosos i els motius d’exclusió,
que ha de servir de base per elaborar la proposta la resolució per part de la
Regidora Delegada d’Educació, d’acord amb els criteris de valoració i els
requisits establerts en aquestes bases.
Aquesta llista provisional s’exposarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
Els sol·licitants podran presentar, en el termini de 5 dies hàbils comptats a
partir del següent a l’exposició de la llista provisional, les oportunes
reclamacions acompanyades de la documentació que estimin convenient, que
haurà d’ésser presentada al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia en
horari d’atenció al públic.
12.-RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Una vegada la Comissió Avaluadora hagi analitzat la documentació aportada
per esmenar i a la vista de les al·legacions presentades, en el termini de 3 dies
hàbils, elaborarà un informe que ha de servir de base per elaborar la resolució
definitiva de concessió o denegació de les ajudes. Aquest expressarà la llista
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de persones beneficiàries i la quantitat de l’ajut atorgat, i també les sol·licituds
excloses amb indicació de la causa d’exclusió.
El batle, a vista de l’informe, aprovarà la resolució de la convocatòria, que serà
exposada en els llocs d’informació assenyalats a n’aquestes bases.
13.-PAGAMENT DE LES BEQUES
El pagament de la beca es realitzarà mitjançant transferència bancària al
compte indicat pel sol·licitant.
14.-COMPATIBILITAT DE LES BEQUES
Les beques concedides en virtut d’aquesta convocatòria no són compatibles
amb qualsevol altre ajut que es pogués percebre per la mateixa finalitat
d’altres entitats públiques. A tal efecte, els sol·licitants hauran de signar una
declaració jurada (Annex 2). En cas que el beneficiari hagués rebut una
subvenció pel mateix concepte i el mateix període de temps, haurà de procedir
al reintegrament de la beca.
15.-RÈGIM DE RECURSOS
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini
d’un mes des de la seva publicació o recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos.”

2. Ordenar la publicació d’aquestes bases reguladores al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, a la seva pàgina web www.alcudia.net, al Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).
3. Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, BDNS.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyora Bàrbara Rebassa.
La senyora Bàrbara Rebassa exposa que aquests ajuts van dirigits a tot
l’Ensenyament Obligatori i l’objecte és donar suport econòmic a les famílies.
Són per llibres de text i també material escolar, perquè hi ha centres que enlloc
d’utilitzar els llibres de text utilitzen material. I també es pretén la reutilització
dels llibres. Hem de posar en marxa, de manera que, d’alguna manera que els
llibres quedin, com diuen aquestes bases, quedin al centre per a després
reutilitzar-los, i la quantia és de 15 mil euros. No hi ha res nou.
El senyor batle demana si algú vol fer alguna intervenció.
VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
3. Examen i aprovació transacció extrajudicial en vista del recurs
contenciós Administratiu interposat per la societat anònima d’obres i
serveis COPASA, SA (P.O. 47/2015).
Es presenta proposta de Batlia de data 20 de juliol de 2016, la qual diu:
“En data 7 de febrer de 2007, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la
mercantil Deixa Sabadell Banco Local, SA varen signar un conveni per al
finançament de les infraestructures educatives de la Conselleria d'Educació i
Cultura.
El 9 de març de 2007, mitjançant resolució del conseller d'Educació i Cultura,
es va aprovar un conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i l'Ajuntament d'Alcúdia per a l'execució de les obres de
construcció d'un nou institut d'educació secundària al municipi. El conveni es va
signar el 12 d'abril del 2007.
En sessió extraordinària del 8 de novembre de 2007, el Ple de l'Ajuntament va
aprovar la convocatòria i els plecs per a la licitació de les obres esmentades,
l'adjudicació va recaure en la mercantil Societat Anònima d'Obres i Serveis
COPASA, SA (COPASA), segons acord plenari adoptat en sessió
extraordinària de 14 de desembre de 2007, per un import de 4.556.000 euros
(IVA inclòs) i un termini d'execució de 32 setmanes. El contracte administratiu
es va formalitzar dia 2 de gener del 2008.
Mitjançant decret de Batlia de 24 de gener de 2008, es va resoldre nomenar la
direcció facultativa de l'obra a proposta de l'Institut d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals del Govern Balear (IBISEC).
El 4 de febrer de 2008 es va signar l'acta de comprovació de replanteig de les
obres.
En sessió extraordinària feta el 27 d'agost de 2009, el Ple de la corporació va
acordar aprovar el Projecte de modificació en el transcurs de les obres de l'IES
del Port d'Alcúdia, per un import addicional d'adjudicació de 911.198,63 euros
(IVA inclòs ) i un termini d'execució de 6 mesos. En la mateixa sessió es va
adjudicar la modificació a l'entitat COPASA i el 16 d'octubre de 2009 es va
formalitzar el contracte d'execució de la modificació.
El 27 d'agost del 2009 es va signar un conveni entre la Conselleria d'Educació i
Cultura i l'Ajuntament d'Alcúdia per al finançament de la modificació del
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projecte amb càrrec al conveni de finançament signat entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i Deixa Sabadell el 2 de juny de 2008.
El 26 de novembre de 2009 es va signar l'acta de recepció de les obres i el dia
següent la Conselleria d’Educació i Cultura va emetre el certificat final d'obra i
habitabilitat de la construcció.
Mitjançant resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 5 de
desembre de 2013, es va aprovar l'addenda al conveni de data 27 d'agost de
2009 entre la Conselleria d'Educació i Cultura i l'Ajuntament d'Alcúdia per al
finançament de la modificació del projecte, es va autoritzar i es va disposar una
despesa màxima de 546.359,52 euros, que es va distribuir en dues anualitats:
per a l'any 2013 la quantia de 17.191,80 euros i per a l'any 2014 la quantia de
529.167,72 euros.
En data 17 novembre 2014 va tenir entrada al Registre de l'Ajuntament una
reclamació d'interessos instada per COPASA, per suposada mora en el
pagament de certificacions a càrrec de l'Ajuntament, derivada del contracte
d'obra.
Dia 14 abril del 2015 va tenir entrada al Registre de l'Ajuntament un ofici en
virtut del qual es comunicava a la corporació la interposició de recurs
contenciós administratiu contra la desestimació per silenci de la reclamació
esmentada.
En data 22 d'abril de 2015 l’Ajuntament va informar la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats del Govern Balear de la reclamació presentada per
COPASA, a l'empara de l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
El 26 maig 2015 va tenir entrada al Registre de l'Ajuntament un escrit
d'al·legacions formulades per la Conselleria, adduint que el pagament tardà de
les certificacions semblava ser imputable a l'Ajuntament.
En data 4 de juny de 2015 el tècnic superior del Departament d’Intervenció i el
lletrat municipal varen emetre un informe conjunt, en virtut del qual proposaven
estimar parcialment la reclamació presentada per la contractista, i del qual es
va donar trasllat tant a aquesta com a la Conselleria dia 24 d'agost del mateix
any. En aquest sentit, la contractista va presentar al·legacions a la proposta de
resolució el 15 de setembre del 2015; no consta a l'expedient cap al·legació per
part del govern autonòmic.
Mitjançant resolució de la segona tinent de batle delegada d'Hisenda i
Contractació, de 28 d'octubre de 2015, es va resoldre estimar parcialment la
reclamació; reconèixer l'obligació i ordenar el pagament d'interessos de demora
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imputables a la corporació per un import de 20.201,68 €; i també requerir a la
Conselleria perquè reconegués i ordenàs el pagament dels interessos de
demora imputables a l'administració autonòmica, per un import de 102.059,51
€.
Mitjançant resolució de la segona tinent de batle delegada d'Hisenda i
Contractació, de 15 de desembre de 2015; en consideració a la condició
d'òrgan de contractació de l'Ajuntament i de la falta de resposta de
l'Administració autonòmica; es va acordar reconèixer i ordenar el pagament a
favor de COPASA dels interessos de demora imputables a la Conselleria, i, per
tant, exercir la corresponent acció de repetició contra aquesta.
En data 26 abril 2016 va tenir lloc una reunió entre els representants de les
administracions afectades, en la qual l'Administració autonòmica va reconèixer
la seva responsabilitat i va manifestar la seva voluntat d'atendre a l'acció de
repetició anunciada per l'Ajuntament, tant respecte de les obligacions
reconegudes com de les romanents imputables a la Conselleria.
En data 16 de juny de 2016, el lletrat municipal ha emès l'Informe 20-16 /
Contractació sobre la possibilitat de fer un contracte de transacció amb l'actora
que posi fi al procediment judicial.
Dia 21 de juny de 2016 (registres de sortida núm. 2.152 i 2.153), es va sotmetre
a audiència la present proposta d'acord a COPASA i al Govern Balear, sense
que durant el termini conferit s'hagin formulat al·legacions sobre això.
Per tot quant s’ha exposat, atenent que subsisteix una reclamació de l'actora
per un import de 110.788,91 €; tenint en compte els informes emesos; i en
consideració a les atribucions que els articles 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local i 85.3 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears confereix al ple
municipal, es proposa l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Fer un contracte de transacció amb l’empresa Societat Anònima
d'Obres i Serveis COPASA, SA, que posi fi al recurs contenciós administratiu
interposat contra l'Ajuntament (PO 47/2015, seguit davant el Jutjat del
Contenciós núm. 2 de Palma ), en virtut del qual l'actora desisteixi del
procediment, renunciant a qualsevol dret o acció derivada de la relació jurídica
controvertida que el motiva; en consideració al qual l'Ajuntament abonarà a la
mercantil un total de 94.232,04 €; i alhora que s’autoritzi la despesa amb càrrec
a l'aplicació pressupostària AG011352000 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Comunicar el present acord al lletrat municipal per tal de formalitzar
el corresponent contracte.
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TERCER.- Facultar el batle perquè en nom i representació de l'Ajuntament
procedeixi a la signatura del contracte de transacció i adopti les resolucions que
siguin menester per a l’execució completa del present acord.
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa Societat Anònima d'Obres i
Serveis COPASA, SA, i a la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de
les Illes Balears.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula a la senyora Joana Maria
Bennàsar.
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que explicarà una mica de que va
aquest punt amb COPASA. COPASA és l’empresa que va construir l’institut del
port d’Alcúdia, i l’Ajuntament d’Alcúdia era l’intermediari entre l’empresa
COPASA i l’IBISEC, que era el qui realment pagava l’institut, que era la
Conselleria d’Educació. El contenciós que ha posat COPASA l’ha posat amb
l’Ajuntament, perquè era amb qui realment tenia el contracte, encara que
nosaltres rebéssim els doblers de l’IBISEC. Aquesta empresa ha posat un
contenciós perquè els terminis de pagament, i de pagar les certificacions, que
cada pic emetien, es varen endarrerir molt. Inclús la darrera certificació va
tardar tres anys. Aquesta empresa ha posat el contenciós perquè reclama uns
interessos d’aquests doblers, que ells van emetre una certificació i no van rebre
els doblers durant tres anys i han posat un contenciós per recuperar aquesta
part dels interessos. L’Ajuntament d’Alcúdia en vàries negociacions, perquè tots
els serveis jurídics ens diuen que aquest contenciós es perdrà, i a la vista
d’estalviar costos tant per l’Ajuntament com per la Conselleria, hem intentat
negociar un acord. El mes de desembre ja vàrem arribar a una part d’acord.
Aquest acord va ser de pagament en dues parts, una l’Ajuntament d’Alcúdia
20.201,68 euros, perquè era, entre cometes, culpa de l’Ajuntament, i un altre de
102.059,51 euros, que aquest també ho ha pagat l’Ajuntament, ja ho ha
avançat l’Ajuntament, però ja està repercutit amb la Conselleria, perquè això sí
que és demora seva en pagar-nos a noltros, i noltros pagar a ECOPASA.
Aquesta altra part de la negociació, que és la que duem avui a acord. “Bueno”,
ells mos reclamaven un total de 109.888,91 euros. Amb aquest acord que
duem aquí a plenari en pagarem 94.232 euros. Hi ha un estalvi de 15.665
euros d’interessos a part de les costes judicials, i a part de que també mos
reclamen els interessos dels interessos. Vull dir, a part de tota aquesta part que
també ens condemnassin, també ells ens podrien demanar els interessos dels
interessos. L'estalvi és de 15.656 euros de les costes i dels interessos dels
interessos. I bé això és el que duem aquí. I després també aquesta part
íntegrament repercutirà a la Conselleria d’Educació, perquè això sí que no
pertoca a l’Ajuntament fer-se càrrec d’aquest import. Això és el que consideren
els nostres assessors jurídics. Automàticament una vegada pagat aquest acord
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repercutirà com l’anterior cap a la Conselleria. Hi ha alguna pregunta? És una
reclamació que aquesta empresa va fent des de l’any 2011, quan va acabar la
construcció de l’institut.
El senyor batle indica que si no hi ha intervencions es passa a votar.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
4. Examen i aprovació Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament.
Es presenta proposta de Batlia de data 20 de juliol de 2016, la qual diu:
“Fa devers dos anys es van iniciar les tasques i les negociacions per dur a
terme la Relació de Llocs de Trebal de l’Ajuntament d’Alcúdia. S’han dut a
terme reunions amb el personal i amb els representants sindicals a fi i efecte
d’arribar al màxim consens.
Dins del marc normatiu hi ha que tenir en compte el caràcter d’acte
administratiu de la RLLT (Relació Llocs de Treball), és una conseqüència de la
potestat d’autoorganització de les entitats locals reconeguda a l’article 4.1 a) de
la Llei de Bases del Règim Local, que es manifesta a la discrecionalitat per
configurar una organització peculiar i adaptada a les necessitats concretes.
Mes a mes la RLLT constitueix un acte administratiu. Les característiques
fonamentals de la RLLT son la obligatorietat, la modificabilitat, la revisabilitat
jurisdiccional, la inderogabilitat singular, el caràcter d’acte consensuat i la
publicitat i informació pública.
A través de l'ordenació de mitjans personals se satisfan les necessitats
municipals. La legislació bàsica (EBEP) estableix en el seu article 72 que "En el
marc de les seves competències d'autoorganització les Administracions
Públiques estructuren els seus recursos humans d'acord amb les normes que
regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i la distribució de
funcions i d'acord amb el que preveu aquest capítol "per determinar en l'art. 74,
referit a l'ordenació dels llocs de treball, que "Les administracions públiques
estructuraran la seva organització a través de relacions de llocs de treball o
altres instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, la
denominació dels llocs, els grups de classificació professional , els cossos o
escales, si s'escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les
retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics.
És a dir, una entitat local ha de determinar les tasques o funcions que hauran
de realitzar pels seus empleats a través de la confecció i aprovació de les
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relacions de llocs de treball. La creació i supressió de llocs suposa
modificacions de la relació de llocs de treball i s'ha de fer pel procediment
legalment establert (en essència acord plenari indelegable per majoria simple
interrelacionat amb l'aprovació de la plantilla en el moment d'aprovació del
pressupost anual). Un cop creats els llocs a aquells empleats públics, que han
accedit a través de les oportunes proves de selecció a una plaça de la plantilla
de l'entitat local, i en funció dels requisits exigits per a l'exercici dels mateixos
se'ls atribueixen aquestes funcions a través dels sistemes de provisió. Aquest,
a grans trets, és el sistema establert per la Llei.
En el concret àmbit de l'administració local els articles 90.2 de la LRBRL, 236 i
126.4 del RDL 781/1986 de 18 d'abril estableixen l'obligació de les entitats
locals de formar la relació de tots els llocs de treball existents en la seva
organització, al que cal afegir la possibilitat, a l'empara de la disposició
transitòria 2a del RD 861/1986, d'optar per establir un catàleg a efectes de
complement específic mentre no es dictin per l'Estat normes en relació amb la
RLT de les entitats locals. També hauran d'aprovar les entitats locals, com
annex al pressupost, les seves plantilles de personal.
Un altre problema es la dualitat funcionari – laboral a l’administració i per tant a
la RLLT, i el plantejament d’una o dues RLLT. La solució arbitrada es la
definició de cada lloc de feina independentment que estigui ocupat per un
funcionari o per un laboral cercant la definició ideal de la relació de llocs de
treball. S’estableix la naturalesa jurídica de cada lloca de conformitat al que
requereix la normativa específica i en base al principi d’autoritat i les dades de
maneig implícit al desenvolupament de les tasques pròpies de cada lloca de
treball.
Un cop realitzada la part material de definició dels llocs de treball, s’inicia la
fase econòmica que s’ha d’incloure en tota relació de llocs de treball. S’exigeix
que hi consti el nivell de complement de destí i el complement específic en el
cas dels funcionaris, en el cas dels treballadors laborals, aquests tenen altres
conceptes retributius. Parlem de la valoració de llocs de treball.
L’estudi detallat de la plantilla, per elaborar la relació de llocs de treball, durant
aquests mesos, ha permès detectar les necessitats de l’estructura de recursos
humans d’aquest ajuntament i els llocs on s’hauria de reforçar la plantilla fins al
punt de precisar els llocs i places de nova creació per la millor satisfacció dels
serveis públics, sempre amb les limitacions de creixement establertes per la
normativa vigent i amb el seny adient coneixedors que totes les ampliacions no
eren d’una vegada possibles.
Així doncs, es preveu la creació de les següents places:
Sis Places d’Administratiu de promoció interna que propicien la carrera
profesional vertical, creació de places d’Administratiu a Cultura, Serveis
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Socials, Infraccions Generals, Llicències d’obres, Llicències d’Activitats i
Disciplina Urbanística.
Dues places de TAG per especialització jurídica, una de Secretaria per suport a
les Àrees i l’altra de Recursos Humans, tenint en compte que a Secretaria s’hi
han afegit les unitats de Infraccions Ordenances i de Patrimoni, Via Pública i
Responsabilitat Patrimonial, així com la creació a l’ajuntament de l’àrea de Medi
Ambient.
La creació de l’àrea de Manteniment i Obres Pròpies, partint de la base del que
era Obres Pròpies a Urbanisme i la Brigada Municipal. S’ha creat una plaça
d’Enginyer de Camins que serà el seu dia el comandament de l’àrea, s’ha
suprimit una plaça d’oficial electricista i amb ella s’ha creat la plaça de
Supervisor dels contractes externs i una unitat administrativa integrada per un
auxiliar administraitu.
S’ha creat el departament de Medi Ambient, dotat amb un agent mediambiental
que haurà de fer la feina de camp i els informes i denuncies que pertoquin.
S’ha creat la plaça d’Inspector en cap que ja existia al catàleg, era una
exigència de la Llei de Coordinació i del Decret de normes marc de les Policies
Locals de les Illes Balears, també les normes obliguen a mantenir les dues
places de Subinspector.
A l’àrea de Benestar Social i Sanitat s’inclou la creació d’una plaça
d’Administratiu.
També es declaren a extingir les places d’ATS i de Conserge de l’ambulatori.
A urbanisme es creen les unitats administratives diferenciades, Llicències
d’Obres, Llicències d’Activitats, Disciplina, Planejament, Cadastre i Unitat
Tècnica. Surt d’Urbanisme com hem dit anteriorment Obres Pròpies que
configura part del nou departament de Manteniment i Obres Pròpies. Es crea
una plaça d’Inspector d’Obres amb categoria de delineat C1, per fer la feina
diària d’inspecció de tot el terme municipal.
Finalment es crea una plaça de TGM Informàtic.
Respecte de la valoració de llocs de treball hem aplicat el que preveu la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat els darrers exercicis: “Siete. Lo dispuesto en
los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones
retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de
efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los
objetivos fijados al mismo.”
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S’ha incidit en el col·lectiu de la Policia Local a fi d’homogeneitzar totes les
retribucions segons categoria i destí, segons torns o nocturna, etc, tenint en
concepte temes de torns, nocturnitat, perillositat, etc. S’ha acceptat la
reivindicació d’increment de nivell de complement de destí conforme a la
categoria incrementant-lo, a costa d’una part de la resta de les retribucions
complementàries.
Hi ha auxiliars administratius que desenvolupen llocs de superior categoria, i
per tant disposaran d’un complement específic més alt mentre duri aquesta
situació, llavors s’igualarà amb la resta.
També s’incrementen els complements específics de la TAG responsable
d’Urbanisme per raons de responsabilitat i càrrega de treball i del TAE Jurídic
per raons de responsabilitat. L’aparellador d’Obres Pròpies manté la retribució
mentre duri la situació de realitzar treballs de superior categoria, llavors
s’igualarà amb la resta.
Just es mantenen quatre productivitat de funcionaris per raons dels llocs que
ocupen i les tasques que desenvolupen i la disponibilitat que tenen.
Respecte dels treballadors laborals s’ha traslladat les retribucions de
productivitat a la de complement específic perquè així ho estableix el conveni.
Es produeixen increments a llocs de treball d’informàtica, Auditori, Cadastre i
Rendes.
Respecte dels canvis de complement de destí són els següents:
TAG i TAE SUP amb comandament del 25 al 26.
SUBINSPECTORS del 20 al 22 com la majoria de A2.
OFICIALS DE POLICIA del 16 al 19 com a la majoria d’ajuntaments.
POLICIES LOCALS del 15 al 18 com la majoria d’ajuntaments.
AUXILIARS ADMINISTRATIUS tots al nivell 16, sense increment retributiu.
Donat la singularitat dels llocs que s’ha valorat i l’especialitat del moment de
creació de la primera Relació de llocs de Treball de l’Ajuntament d’Alcúdia,
considerem que s’ajusta a l’excepcionalitat de la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat quan preveu que es permeten les adequacions retributives que, amb
caracter singular i excepcional, resultin imprescindibles per el contingut dels
llocs de treball.
Per tot això s’eleva al plenari per si ho troba a bé adopti el següent
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ACORD
1er.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament que consta dels
següents documents: Organigrama, Fitxa de lloc de treball, Relació detallada
de llocs i valoració de llocs de treball.
2on.- Publicar al BOIB la Relació de Llocs de Treball d’aquest ajuntament.
3r.- Disposar que les modificacions de plantilla proposades s’aplicaran en
funció de la disponibilitat legal i pressupostària.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, exposa que la relació de llocs de treball és
un tema legal, s’ha de fer. L’anterior equip anterior de govern ja va començar.
Va contractar una persona externa, en aquest cas en Carlos Sastre, jo crec que
amb bon criteri, perquè sempre una persona de fora és més neutral i pot
estudiar amb més objectivitat la situació. Per motius “x” no es va poder acabar
en aquell moment i això era una assignatura que teníem pendent, i ara l’hem
acabada. S’ha dut a la mesa general. La mesa general la conformen, com
sabeu, els sindicats més representatius, l’Ajuntament i demés,... es va aprovar
per unanimitat, i la duem avui a aprovació de ple perquè, en cas que sigui
aprovada, la puguem remetre a la Delegació de Govern, que és l’organisme
que també ha de supervisar aquesta situació.
La senyora Josefina Linares manifesta que el Partit Popular votarà a favor,
perquè com vostè ha dit nosaltres ho vàrem iniciar, perquè era necessari. A
més, no és una cosa estàtica, s’ha d’anar renovant, i per això era urgent fer tot
això. Estic contenta de que s’hagi acabat a més a més, però ara veig que tot el
que ara es vol modificar ara mateix és una declaració d’intencions, perquè la
llei no ho permet. No permet ni augmentar la massa salarial, ni permet la
creació de noves places. Això és, el que nosaltres pensam és que als moments
en que la llei ho permeti es pugui fer tot el que posen els informes de la relació
de llocs de treball, pues estarem a favor.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que la relació de llocs de treball és com
hauria de funcionar l’Ajuntament, com volem que funcioni l’Ajuntament. Si no ho
fas mai, pues, mai se fa. “Entonces” és la situació ideal que volem. Sa forma
d’aplicació,... a mesura que es pugui aplicar pues ja es farà. Si legalment mos
ho deixen aplicar-ho,... perquè hi ha un aspecte retributiu, un altre aspecte de
funcions. Tant important és que això funcioni. Pensa que la relació de llocs de
treball té la descripció de cada lloc determinat. Quin complement de destí té,
quin específic té, cada un, i quines funcions té cada departament,... i llavors hi
ha l’aspecte retributiu. Si l’aspecte retributiu se’ns diu que no es podrà aplicar,
dons s’aplicarà a mesura que es pugui. No és d’una aplicació immediata d’avui
per demà, però sí que tot d’una que es pugui aplicar, s’ha d’aplicar. De totes
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formes sí que és vera que hi ha situacions que clamen al cel. Per exemple, i en
diré una per no anomenar a totes, els peons d’aquest Ajuntament i les
“limpiadores”, que són les categories més baixes d’aquest Ajuntament, cobrin
un sou inferior net a menys de mil euros per jo és tristíssim i indignant. A
aquesta gent se li ha de fer d’alguna forma un poc de justícia. En
conseqüència, a aquesta gent noltros sí que hem proposat un augment, si mos
ho deixen aplicar ho aplicarem i si no ens ho deixen aplicar no ho aplicarem,
però la proposta és fer-ho i actualitzar aquest catàleg de “puestos” de feina que
va estar aturat durant molt de temps i era necessari tirar-ho en davant.
La senyora Josefina Linares diu que noltros ho vàrem mirar a això, el tema dels
peons i les netejadores, però estèiem en els mateixos problemes, és a dir, no
es podia augmentar a tot un col·lectiu, i és per això que no es va acabar, vull
dir, no es podia fer i no es pot fer ara encara, vull dir, noltros estem d’acord,
estem d’acord amb tot el que exposa la relació de llocs de feina, el que passa
és que volia explicar també que en aquells moments no es podia fer i ara en
aquests moments tampoc es pot fer. Era per això, vull dir, però al moment que
ho fasseu noltros votarem que sí, i estarem a favor, quan la llei ho permeti.
El senyor batle manifesta que jo crec que en definitiva esteim d’acord tots, no
és un debat d’uns i els altres. És un debat per a d’alguna forma s’ha de fer
justícia i era necessari acabar això. Tenir-ho dins un calaix no soluciona res.
Que es pugui aplicar o no es pugui aplicar... “Bueno” si no mos ho deixen
aplicar... si Delegació de Govern diu frenau aquí, haurem de frenar aquí, però
el cert i segur és que era necessari fer-ho i aposta ho duem a ple i compto amb
la unanimitat de tothom. Passam a votació?
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vists els informes obrants a l’expedient i el dictamen
de la Comissió Informativa, per unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord
abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
5. Examen i aprovació inicial de la Modificació núm. 8 de les vigents NN
SS, relativa a la implantació d’un sistema general d’aparcaments públics.
Es presenta proposta del Regidor delegat d’Urbanisme de data 15 de juliol de
2016, la qual diu:
“Atès que des de l’aprovació amb prescripcions l’1 de febrer de 2007 (BOIB
núm. 33, de 03.03.07) de la Revisió del planejament municipal, amb l’objecte,
justificació, conveniència i oportunitat especificades en cadascuna d’elles, s’han
aprovat definitivament les següents modificacions de les normes subsidiàries:
Modificació núm. 1. (BOIB núm. 168, de 19.11.09, amb prescripcions),
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Modificació núm. 2 (BOIB núm. 79 ext., de 01.06.12 amb prescripcions.
Correcció d’errors en el BOIB núm. 84, de 12.06.12),
Modificació núm. 3 (BOIB núm. 165, de 04.12.14),
Modificació núm. 5 (BOIB núm. 51, de 23.04.16), I, que així mateix, se n’estan
tramitant les següents:
Modificació núm. 4 (aprovada inicialment el 07.09.15, BOIB núm. 138, de
19.09.15),
Modificació núm. 6 (aprovada inicialment el 05.11.15, BOIB núm. 171, de
19.11.15),
Modificació núm. 7 (aprovada inicialment el 02.05.16, BOIB núm. 60, de
12.05.16).
Atès que la providència de dia 1 de juliol de 2016 mitjançant la qual el batle insta al
Departament municipal de Planificació Urbanística a redactar i tramitar la modificació
núm. 8 de les normes subsidiàries, la tramitació de la qual possibiliti, d’acord amb la
vigent normativa urbanística, un canvi de la qualificació urbanística de la parcel·la 32
del polígon 1, d’una superfície de 3.744 m² (segons el cadastre), per a modificar la seva
actual qualificació d’Àrea de Transició d’Harmonització en sòl rústic comú, per la de
Sistema General d’aparcaments públics.
Atès que, en compliment de l’esmentada providència, els serveis tècnics municipals del
Departament de Planificació Urbanística han redactat la documentació tècnica (memòria
informativa i justificativa, normes urbanístiques, resum executiu del planejament i,
plànols) de la modificació núm. 8 de les normes subsidiàries del planejament municipal,
havent-se així mateix redactat el document ambiental estratègic (fase d’inici) per part
de l’empresa mediambiental Olivar Gestió i Medi, S.L.
Atès que, de conformitat amb el prescrit a l’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març i,
l’apartat 3 de l’article 171 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca, a la citada memòria es justifica la
conveniència i oportunitat de la modificació en relació amb les interessos públics i
privats concurrents.
En aquest cas, la implantació d’aquest sistema general d’aparcaments públics és
convenient i oportú, ja que la seva finalitat és protegir el mur de tancament d’aquesta
parcel·la que constituïa la primera estructura defensiva del recinte emmurallat per a la
seva restauració i la situació a l’interior de la parcel·la d’un aparcament públic amb la
finalitat de compensar les places que se suprimeixen dins del bastió prèviament a la seva
restauració. D’altra banda, el projecte de restauració d’aquesta zona s’ampliarà a la
parcel·la objecte d’aquesta modificació, una vegada hagi estar adquirida per
l’ajuntament, per a la seva correcta integració. Així l’accés als aparcaments es realitzarà
exclusivament per l’actual entrada a la parcel·la, al costat del límit Est amb el sòl urbà,
sense que afecti a la resta d’estructures defensives que són també objecte de restauració.
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Atès que, amb aquesta finalitat, s’introdueix un nou apartat 7 en la norma 4.3.01 amb la
següent redacció:
“7.- L’ordenació de la parcel·la situada al Nord del camí de Ronda, al costat del bastió
de la reina, qualificada com a sistema general d’aparcaments públics (P) en el plànol
núm. 2 d’Estructura general i orgànica del territori, es regirà per les següents
condicions:
· L’ús serà el d’aparcaments públics descorberts i sense aprofitament urbanístic.
· S’haurà de deixar una franja de protecció de, almenys 1 metre d’amplària, entre el
mur de tancament i les places d’aparcament per la seva cara interior. Aquesta franja
podrà ser enjardinada o pavimentada segons es determini en el projecte de previst per
a questa zona.
· L’acabat de la resta de la parcel·la serà amb grava o, si escau, pavimentat, segons es
prevegi en el projecte de restauració i amb la prèvia aprovació per la Comissió de
Patrimoni. En tot cas es permetrà l’arbrat per donar ombra i minimitzar l’impacte dels
vehicles aparcats.
· L’accés a l’aparcament serà, d’acord amb citat projecte que es redacti, preferentment
pel seu límit Est, al costat del sòl urbà.
· Es realitzarà un control arqueològic previ i durant les obres de condicionament de
l’aparcament.
Atès que la finalitat i destinació d’aquesta modificació té un caràcter notòriament
públic que redunda en l’interès públic.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’art. 11.3 i 37 de la LOUS, a la memòria de la
modificació s’ha incorporat un resum executiu per a, entre d’altres, delimitar l’àmbit, i
l’abast de la suspensió de llicències en el qual l’ordenació proposada altera la vigent i,
que s’haurà d’exposar a informació pública.
Atès que a l’epígraf 04 de la memòria informativa i justificativa s’estableix:
“Aquesta modificació puntual afecta i suposa alteració de l’estudi Econòmic i Financer del planejament
vigent, encara que no quant al programa d’actuació, ja que les NS manquen del refeit document.
En aquest sentit, sense perjudici de l’informe definitiu que fixi la valoració de la finca, amb caràcter
orientatius i als efectes de la previsió econòmica i financera del planejament, aquesta és la següent:
Qualificació
urbanística segons
NS
AT-H
(1).(2).-

Superfície
(1)
(m²)
3.767

Valor
unitari
(€/m²)
9,26

Coeficients correctors (2)
Localització Accessibilitat
1,5
1,4

Ubicació
1,4

Total
(€)
102.554

Segons Cadastre.
Coeficients correctors:
1. Localització: es tracta d’una finca localitzada al costat del sòl urbà ienvoltada per aquest en
més d’un 50% del seu perímetre.
2. Accessibilitat als nuclis de població o centres d’activitat econòmica: presenta una façana a
vial en sòl urbà de 112 ml i la seva accessibilitat és adequada.
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3. Ubicació en entorns de singular valor ambiental o paisatgístics: és adjacent amb el bastió de
la reina i pel seu front limita amb el camí de Ronda que voreja el recinte emmurallat.
A aquesta valoració serà necessari afegir el valor dels elements i construccions que existeixen en
la referida finca, és a dir: murs de tancament, restes d’una sínia, etc. També amb caràcter
orientatiu, aquests elements poden quantificar-se en: 112 ml mur de tancament amb vial) + 76 ml
(mur de tancament amb altres finques) x ½ = 150 ml. X 0,60 m x 270,86 €/m² = 24.377 € x 0,50
(estat de conservació) = 12.188,70 €.
Sense valorar els altres elements existents en la finca.

Atès que, en consideració a l’apartat anterior, el departament municipal d’Intervenció ha
lliurat Informe en data 13 de juliol de 2016, el qual tot seguit, es transcriu textualment:
“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM 8 DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT
INFORME D’INTERVENCIÓ
La proposta d’aprovació inicial de la modificació núm 8 de les Normes vigents tracta de la qualificació de
la parcel·la 32 del polígon 1 com a sistema general d’aparcaments públics, és a dir que, com a resultat de
l’aprovació definitiva de la mateixa, l’ajuntament tindrà l’obligació d’expropiar-la. Per tant, per a
l’aprovació inicial d’aquesta modificació és necessari comptar amb la disponibilitat pressupostària per a
aquest fi. D’acord amb la memòria d’aquesta modificació de planejament, el valor estimat d’adquisició o
expropiació, sense incloure el premi d’afecció previst en la LEF, és de 102.554 € i de 12.188,70 € els
elements constructius que es troben dins de la mateixa.
Per tant, segons l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, s’emet informe favorable a l’esmentada modificació de les NS en comptar
l’Ajuntament d’Alcúdia amb la possibilitat de poder tramitar per l’exercici 2016 la pertinent modificació
de crèdit mitjançant la utilització del romanent general de tresoreria derivat de la liquidació de l’exercici
2015.
Alcúdia, 13 de juliol de 2016.- L’interventora; Caterina Crespí Serra.”

Atès l’informe jurídic de data 11 de juliol de 2016 dels serveis jurídics conformada pel
secretari de l’ajuntament el 19 de juliol de 2016, el qual, tot seguit es transcriu:
“.Informe jurídic.- Modificació puntual de les NNSS núm. 8
Atès que com a conseqüència de la corresponent Providència de Batlia de data 1 de juliol de 2015
l’arquitecte municipal ha redactat el projecte de modificació puntual núm. 8 de les vigents NNSS de
planejament d’Alcúdia l’àmbit de la qual és el corresponent a la parcel·la 32 del Polígon 1 d’una
superfície de 3.744m2 (segons el cadastre) que es qualifica com a Sistema General d’aparcaments
públics. Al planejament actual es tracta de sòl rústic comú (àrea de Transició d’harmonització)
Segons consta a l’esmentat projecte, aquesta modificació núm. 8 de les NS de planejament respon a la
necessitat de dotar de nous sistemes generals d’acord amb la realitat pràctica del municipi. La implantació
d’aquest el SG d’aparcament públic és conseqüència de la necessitat d’ordenar la zona Nord de la Ciutat
d’Alcúdia en el tram corresponent al bastió del Rei i de la Reina i procedir a la seva restauració d’acord
amb un projecte ja redactat, suprimint totes les places d’aparcament públic que ara se situen en el vial de
enfront del mateix i dins el recinte emmurallat i del bastió.
Atès que una vegada examinat l’expedient administratiu, s’estima que els tràmits seguits fins a la data,
així com el contingut formal i documental del Projecte s’ajusten a les disposicions contingudes en l’article
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36 i següents i 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març d’Ordenació i Ús del Sòl de les Illes Balears, i articles
169 i ss del Reglament de la LOUS. El projecte de modificació sotmès a aprovació, en el seu apartat 3.2
de la memòria justifica el compliment de la normativa estatal i autonòmica que li és d’aplicació i justifica
la modificació assenyalant que :
“En aquest cas, la implantació d’aquest sistema general d’aparcaments públics és convenient i oportú ja
que la seva finalitat és protegir el mur de tancament d’aquesta parcel·la que constituïa la primera
estructura defensiva del recinte emmurallat per a la seva restauració i la situació a l’interior de la
parcel·la d’un aparcament públic amb la finalitat de compensar les places que se suprimeixen dins del
bastió prèviament a la seva restauració. D’altra banda el projecte de restauració d’aquesta zona
s’ampliarà a la parcel·la objecte d’aquesta modificació, una vegada hagi estat adquirida per
l’ajuntament,per a la seva correcta integració. Així l’accés als aparcaments es realitzarà exclusivament
per l’actual entrada a la parcel·la, al costat del límit Est amb el sòl urbà, sense que s’afecti a la resta
d’estructures defensives que són també objecte de restauració”
Atès que de conformitat amb el que determina l’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació
i ús del Sòl de les Illes Balears i article 171 del seu Reglament, la tramitació de la modificació de
qualsevol dels elements o determinacions d’un instrument de planejament urbanístic es subjectarà a les
mateixes disposicions que en regeixen per la seva formació i aprovació. S’ha d’entendre per modificació
la introducció de qualsevol canvi en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del
sòl i dels Sistemes Generals, sempre que no comportin en la seva revisió en els termes establerts en
l’article 170. Això ens remet a les disposicions contingudes en els article 53 i 54 de la LOUS i articles
153 i ss del Reglament, relatius a la tramitació del Planejament General. De conformitat amb aquestes
disposicions, el procediment a seguir per la seva aprovació és el següent:
1.- L’acord aprovació inicial s’haurà d’adoptar de conformitat amb els requisits i formalitats previstes
pels actes de la Corporació , obrint-se un termini d’informació pública per termini de 45 dies, mitjançant
anunci en el BOIB i en uns del diaris de major difusió, així com a la Seu electrònica de l’Ajuntament en
el que hi constarà la documentació completa.
Durant el termini d’informació pública s’ha de sol·licitar informe als organismes o entitats les
competències de les quals es puguin veure afectades, entre d’ells l’informe previ del Consell Insular de
Mallorca previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS
2.- A la vista del resultat de la informació pública, dels informes emesos i de la tramitació ambiental, se
introduiran les modificacions que procedeixin, sotmetent-se a nova informació pública si aquestes fossin
substancials. Si no ho son, o un cop resolt el nou tràmit d’informació pública , es sol·licitarà l’emissió
dels informes previs preceptius, en el seu cas i un cop introduïdes les modificacions que d’ells en resultés
s’aprovarà la modificació provisional o definitivament segons procedeixi. El termini per adoptar l’acord
d’ aprovació provisional es d’ un any des de la aprovació inicial.
Atès que en relació al compliment del tràmit de identificació de les persones afectades per determinades
modificacions previst a l’article 58 de la LOUS i 174 del Reglament, Consta a l’expedient nota simple
informativa del Registre de la Propietat de la finca registral núm. 1869 d’Alcúdia Inscrita al Tom 3206,
Llibre 315, Foli 170 acreditativa de la titularitat registral i de les càrregues reals des de l’any 1984, per
tant molt superior als cinc anys exigits legalment.
Atès que aquesta modificació puntual de planejament es troba en el supòsit de l’article 95 de la Llei
11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a
les Illes Balears (BOIB n. 133, de 21.09.06), en constituir modificacions menors de les NS i sense que
causin efectes significatius sobre el medi ambient d’acord amb els criteris assenyalats en l’article 97, pel
que no requereix ser sotmesa a avaluació ambiental estratègica tret que la Conselleria de Medi Ambient
així ho consideri en la fase de sol·licitud de l’esmentada no subjecció o innecessariament.
Tot això sense perjudici, d’acord amb la disposició derogatòria única de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental, de l’entrada en vigor, des del 12 de desembre de 2014, d’aquesta Llei
per falta d’adaptació de la normativa autonòmica, és a dir:
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“La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de normativa básica y
respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso, en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de la presente ley. No obstante, si antes de que concluya este plazo, las Comunidades
Autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista en el
apartado anterior se producirá en el momento en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor”
En resum, a l’efecte de l’avaluació ambiental, preval la normativa estatal, quedant d’autonòmica com a
supletòria en allò que no es trobi expressament definit.
Finalment, el document ambiental haurà de tenir en compte les determinacions respecte de
l’avaluació ambiental i de la mobilitat generada d’acord del Reglament general de la Llei 2/2014, de
25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca i concretament l’article 89.

S’informa favorablement l’aprovació inicial de la modificació núm. 8 de les NNSS de
planejament que és competència i requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple, d’acord amb el que disposa l’apartat ll) de l’article
47.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, y article
94.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal y de règim local de les Illes
Balears.
Aquest és el meu informe que s’emet sense perjudici de l’informe de Intervenció i que es
sotmet a la consideració del superior criteri del Ple de la Corporació.
Alcúdia a 11 de juliol de 2016.- Serveis Jurídics: Eulalia Ochogavía.”
Atès que la competència per acordar l’aprovació provisional correspon al Ple de
l’Ajuntament d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres segons l’article 47.2.ll) de la norma esmentada, i art. 94.m)
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en
relació al contingut de l’art. 54 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl i,
156 del reglament que la desenvolupa a Mallorca.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 16 de
juny de 2015
(registre de decrets núm. 864 data 18.06.15), PROPÒS elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament el següent
A C O R D :
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació núm. 8 de les Normes Subsidiàries del
planejament municipal redactada pels serveis tècnics del departament de planificació
urbanística, relativa a la implantació d’un Sistema General d’aparcaments públics dins
l’àmbit de la parcel·la 32 del polígon 1, actualment qualificada d’Àrea de Transició
d’Harmonització dins sòl rústic comú.
Segon.- Aprovar així mateix, el document ambiental estratègic juliol de 2016 redactat
per l’empresa d’estudis d’impacte ambiental: Olivar gestió i medi, S.L., per a tramitar
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davant de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears la no subjecció a avaluació
ambiental estratègica.
Tercer.- .- Sotmetre a informació pública l’acord de aprovació inicial de la Modificació
esmentada, així com l’expedient tramitat a l’efecte, durant un termini de QUARANTACINC (45) DIES mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un
dels diaris de major difusió de l’Illa, i publicar la documentació completa a la seu
electrònica municipal.
Quart.-. Fer constar que, de conformitat amb els apartats 2, 3 i 4, de l’article 50 de la
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, i en concordança amb els apartats 2
i 3 de l’article 138 i, de l’1.b) de l’article 139 del reglament que la desenvolupa, aquesta
aprovació inicial determina per ella mateixa i, dins l’àmbit de la modificació, la
suspensió durant el termini de dos anys o fins l’aprovació provisional, de la tramitació i
l’aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió, així com l’atorgament
de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats, i
la possibilitat de presentar comunicacions prèvies. Tot això, sense perjudici que puguin
atorgar-se les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es basin en el règim
urbanístic vigent, i siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament
inicialment en aprovat, en els termes establert en l’apartat 2 de l’article 141 d’aquest
Reglament.

Cinquè.- Sol·licitar informe als organismes o entitats les competències de les quals es
puguin veure afectades, entre d’ells l’informe previ del Consell Insular de Mallorca
previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS.”
INTERVENCIONS:
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El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que duim a aprovació inicial la
modificació número 8 de les normes subsidiàries. És relativa a una parcela que
està situada a la part nord del camí de Ronda, al costat del bastió de la Reina
que actualment té una cabuda de 3744 m2 i que actualment és sòl rústic. La
intenció d’aquest Ajuntament és que passi a ser sistema general d’aparcaments
públics de tal forma que després, una vegada aprovat definitivament aquest
canvi de norma, es pugui fer en aquella finca uns pàrkings per a que ens donin
la possibilitat de poder arranjar tot un projecte que tenim del camí de Ronda.
Res , en principi el que feim és això. S’han demanat tots els informes tècnics,
són tots favorables, s’ha justificat la conveniència i la oportunitat i, “bueno”,
esperam que sigui aprovada i que segueixi el seu curs legal. Gràcies.
El senyor batle, vist que sol·licita intervencions i no s’en produeixen insta a
votar als regidors.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, que representa el vot favorable de la Majoria Absoluta legal,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.
6. Examen i aprovació provisional de la Modificació núm. 4 de les vigents
NN SS, relativa a la modificació núm. 2 del PTM.
Es presenta proposta del Regidor delegat d’Urbanisme de data 15 de juliol de
2016, la qual diu:
“Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de 7 de setembre de 2015 adoptà,
entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 4 de les
Normes Subsidiàries del planejament municipal redactada per l’arquitecte municipal,
relativa a l’adaptació a la modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca
consistent en la supressió del planejament de l’ART-10.6 i de l’ART-10.2,
corresponents respectivament, als àmbits de l’antic sector urbanitzable AS-16, i
Complexe Bellevue i, de la zona de l’antiga central tèrmica de la qual, en el planejament
s’incorpora la AIP-V.
Atès el certificat de secretaria de data 18.12.15 en el qual consta que l’expedient ha estat
sotmès a informació pública durant el termini de 45 dies mitjançant la publicació en el
BOIB núm. 138, de 19.09.15, en el periòdic “Diario de Mallorca” de dia 22.9.15 (pàg. 2) i,
que la documentació completa ha estat exposada digitalment en el tauler d’anuncis del web
de l’Ajuntament, havent-se presentat dins el termini d’informació pública les següents
al·legacions:
· Al·legació d’ENDESA presentada el 28 d’octubre de 2015 (R.E. núm. 8720).
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· Al·legació d’ADAENA, 2009, S.L. presentada el 6 de novembre de 2015 (R.E. núm.
9150).
· Al·legació de Red Eléctrica de España, S.A.U. presentada el 9 de novembre de 2015
(R.E. núm. 9195).
· Al·legació del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears presentada el 16 de
novembre de 2015 (R.E. núm. 9479).

Vist l’informe emès l’1 de juliol de 2016 per part de l’arquitecte municipal pel que fa a les
al·legacions presentades durant la informació pública i als informes d’organismes
competens, el qual, tot seguit, es transcriu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
ASSUMPTE:

RELATIU A LES AL·LEGACIONS I INFORMES D’ORGANISMES A
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 4 DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’ALCÚDIA.

1. AL·LEGACIONS
1.1. Juan Jaime Velasco en nom d’ADAENA2009 SL (NR 9150, de 06.11.15).
Al·lega assenyalant un error en la titularitat de la parcel·la 07003A004003770000LQ de 119.287 m2 que
figura de l’Ajuntament i que correspon a la finca 4290, del tom 4114, llibre 699 de titularitat
d’ADAENA2009 SL.
Es comprova i es passa a informe jurídic.
Proposta: estimar l’al·legació sempre que l’informe jurídic sigui favorable.
1.2. Ignasi Pons Sala, en representació de la Demarcació Mallorca del COAIB (NR 9479, de
12.11.15).
Al·lega el següent:
1. Considera que l’adaptació no es completa al no estar incorporat l’àmbit de la ART 10.4.
Aquesta ART no es objecte de l’adaptació ja que no necessita cap adaptació. La modificació núm. 2 del
PTIM, aprovada definitivament el 13 de gener de 2011 (BOIB n. 18 ext, de 04.02.11), ha previst que el
règim en els àmbits afectats per les ART eliminades per la modificació núm. 2 serà el que s’hagi previst a
l’adaptació del planejament municipal aprovada definitivament amb anterioritat a la modificació núm. 2
del PTIM, és a dir que no existeix l’obligació d’adaptació ja que el seu règim no ha canviat.
A més, la referida modificació núm. 2 del PTIM expressament també estableix que aquesta adaptació pot
ser parcial:

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

Pel que fa als instruments generals de planejament municipal ja adaptats al PTIM al moment de
l’entrada en vigor de la modificació núm. 2, no cal que s’adaptin novament al nou règim derivat
d’aquesta modificació fins que no procedeixin a una revisió del planejament o a una modificació puntual
que afecti totalment o parcialment l’àmbit afectat per la modificació.
2. S’actualitza la normativa vigent en el moment de la redacció de la modificació i actualment ja
derogada.
3. Finalment, quant a la revisió i substitució de les NS per un PG, aquesta revisió es troba ara ajornada
com a conseqüència del RD 1/2016, de 12 de gener, previ a la modificació de la LOUS.
Proposta: estimar parcialment l’al·legació.
1.3. Margarita Borrás Colomar, en representació d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU
(NR 8720, de 28.10.15).
L’al·legació sol·licita que la modificació s’adapti al PDS energètic i al PTIM als efectes de la
incorporació de l’AIP V i en conseqüència s’elimini l’ordenació sobreposada que apareix en el plànol de
les NS.
La modificació núm. 2 del PTIM, aprovada definitivament el 13 de gener de 2011 (BOIB n. 18ext, de
04.02.11), estableix un règim de suspensió de 2 anys per a l’elaboració d’un pla especial de
desenvolupament dels àmbits de les AIP previstes. Termini que ja ha transcorregut sense que aquest
s’hagi elaborat i aprovat inicialment. Atès que la competència de redacció, tramitació i aprovació del pla
especial és del Consell de Mallorca, serà aquet el que definirà la seva ordenació de detall i no les NS que
arrosseguen encara l’ordenació anterior a l’aprovació del PTIM.
Proposta: estimar l’al·legació.
1.4. Red Eléctrica de España (NR 9195, de 07.11.15).
Es tracta d’una al·legació informativa quant a les xarxes que transcorren per la zona i que són: línia aèria
de transport d’energia elèctrica de 66 kV i línia subterrània de transport d’energia elèctrica a 66 kV encara
en projecte. Sobre aquestes línies s’indica que és aplicable l’article 162.3 del RD 1955/2000 que
prohibeix la construcció d’edificis i instal·lacions industrials a la franja definida per la projecció sobre el
terreny dels conductors extrems en les condicions més desfavorables, incrementada per les distàncies
reglamentàries a banda i banda d’aquesta projecció.
La modificació no afecta a les esteses elèctriques existents que segueixen regint-se per la normativa
sectorial assenyalada. En el cas de l’AIP, aquesta es desenvoluparà mitjançant un pla especial que haurà
de justificar i adoptar les mesures que legalment es determinin i quant a l’ART que se suprimeix, això és
sense perjudici que les llicències que puguin atorgar-se sobre el sòl subjacent hagin de sotmetre’s a
informe en aquest sentit.
Proposta: donar-se per assabentats.
2. INFORMES D’ORGANISMES
Consell de Mallorca. Departament de Territori i Infraestructures (NR 9196, de 09.11.15).
S’emet aquest informe segons determina l’article 54.5 de la LOUS (ara 156.1 del RLOUSM) del Servei
Tècnic i Jurídic d’Urbanisme, amb les següents consideracions:
1. Aclarir la discrepància entre la relació de propietaris del expedient i de l’informe ambiental.
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Es corregeix l’error en el document ambiental.
2. Assenyala que aquesta modificació es considera estructural.
No es tracta d’una deficiència.
3. Justificar que els sistemes generals d’ELP, una vegada suprimit aquest, són suficients per cobrir les
necessitats del municipi.
S’afegeix un apartat justificatiu en la memòria (2.4 de l’apartat 3.5).
4. Ampliar l’apartat 3.4 incorporant una major justificació de la modificació de l’apartat 5 de la norma
4.1.06, de l’apartat 1.2 de la norma 4.3.01 i del 3.6 en relació amb els plànols modificats.
S’amplien els referits apartats.
Govern de les Illes Balears. Institut de la Dona (NR 8537, de 22.10.15).
S’informa favorablement.
Govern de les Illes Balears. Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. Direcció
General de Desenvolupament Tecnològic. (NR 9373, de 12.11.15).
L’informe conclou que el contingut de la proposta no contempla el PDS de Telecomunicacions i
assenyala l’entrada en vigor també de la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions.
A tot això és necessari aclarir que la modificació de les Normes no afecta a l’articulat relatiu a les
telecomunicacions i que aquestes NS es troben adaptades al PDS de les Illes Balears des de l’1 de febrer
de 2007.
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (NR 9437, de 13.11.15).
S’informa favorablement.
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. ABAQUA (NR 9187, de 09.11.15).
S’informa favorablement.
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat (NR 9531, de 17.11.15).
S’informa que no és perceptiu l’informe de repercussions ambientals previst a l’article 39 de la LECO.
Consell de Mallorca. Departament de Territori i Infraestructures (NR 9691, de 23.11.15).
1. S’assenyala que la norma 4.3.01 on s’integra la regulació de l’AIP-V es refereix al desenvolupament
dels sistemes generals pel que no s’ajusta exactament a l’objecte les AIP. S’ha de millorar la sistemàtica
de regulació de l’AIP-V incorporant-la a una norma autònoma.
Efectivament la regulació dins de l’apartat corresponent de la norma 4.3.01 no sembla l’adequat a l’AIPV encara que s’havia mantingut aquesta ubicació en ser una modificació de l’apartat de l’ART que ja es
trobava situat en aquest article. No obstant això, es corregeix la ubicació de la fitxa de desenvolupament
de l’AIP-V dins del text normatiu (norma 4.1.03).
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2. S’ha de suprimir l’ordenació proposada per a la zona de l’AIP-V ja que aquesta no pot desvirtuar el seu
desenvolupament mitjançant un pla especial.
Se suprimeix aquesta ordenació que ha subsistit des de les NS del 2000 i es remet la mateixa al pla
especial.
3. Respecte de l’ART 10.6 que se suprimeix es detecta que en suprimir la trama d’aquesta ART, en el
plànol d’ordenació 3.2 no s’ha delimitat l’APT de costes conforme al PTIM.
Es corregeix aquest error.
També s’ha dibuixat un sistema viari, situat dins de SRG, que apareix com a conseqüència de la supressió
del SG d’ELP en el sector AS-16 i que no sembla correspondre als preexistents. Ha de justificar-se aquest
traçat viari i les categories del SR al voltant s’han de plantejar com una categoria de SR de major
protecció.
El sòl rústic al voltant del viari ja està qualificat com a sòl rústic protegit (APT de costes) i no es tracta de
SRG. D’altra banda, el viari recollit és un camí existent que en les NS vigents està qualificat com a
sistema general viari i que no ha estat objecte d’alteració per aquesta modificació de les NS, és a dir:

Camí existent en l’AS-15.

Camí existent en l’AS-16.
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Plànol 4.1 (viari) de les NS vigents i modificació de les mateixes..
4. Quant a la zona de Bellevue, afectada per la referida ART 10.6 del PTIM, s’ha mantingut l’ordenació
prevista per a la UA-5. S’observa la recuperació de l’obligació de enderrocar els edificis que figuren en el
plànol 1 annex a la norma 4.1.06, plànol que no s’adjunta, així com es declaren expressament fora
d’ordenació. També que l’ordenació de la xarxa viària té una secció inadequada per al trànsit actual pel
que s’han de remodelar i reordenar totes les parcel·les que donen enfront dels mateixos.
Quant a això, assenyalar que l’àmbit i ordenació de la UA-5 no ha sofert modificació respecte de
l’aprovat l’any 2000 i que va ser incorporada a la revisió de les NS del 2007, amb l’excepció de la
supressió d’aquesta zona com a àrea de referència del creixement que havia d’absorbir el municipi de
Marratxí a la zona de Son Crever. En qualsevol cas, sempre s’ha entès que el plànol annex a l’apartat 5 de
la norma 4.1.06 s’ha mantingut vigent sense necessitat de la seva incorporació expressa en la modificació,
atès la referència de la norma escrita, si bé els promotors de forma parcial ja havien efectuat els
enderrocaments pretesos. Per tant, fins a la seva finalització es manté el mateix, encara que amb caràcter
transitori i per a més claredat aquest plànol s’insereix en el plànol 5.7 d’ordenació.
Quant als vials descrits en l’informe, sent aquesta zona un àrea de desenvolupament mitjançant un
projecte de reparcel·lació amb el sistema de compensació i amb l’ordenació diferida al compliment de les
condicions imposada en la fitxa d’aquesta unitat, es manté la redacció. També respecte al vial principal
que, per les seves característiques, resulta inadequada per a l’actual trànsit.
5. En qualsevol cas, es corregeixen els errors respecte de la legislació citada i en el resum executiu del
planejament quant a citar la supressió del sector AS-16 integrat en l’ART 10.6 que ara també se
suprimeix, adquirint el sòl la condició de rústic.
6. Respecte de l’ART 10.4, aquesta es manté com a sector estrictament municipal a l’empara de l’apartat
9 de la disposició addicional tercera del PTIM. Els sectors afectats (AS-6 i AN-1) són sòl urbanitzable i,
actualment, es troben en la situació bàsica de sòl rural. Quant a l’ordenació del sector AS-6, aquest ha
estat incorporada a una modificació posterior de les NS (modificació 6), aprovada inicialment el 5 de
novembre de 2015 (BOIB n. 171, de 19.11.15), per la qual cosa aquesta modificació 4 no suprimeix
l’ART sinó que, per evitar contradiccions, no l’afecta respecte de l’ordenació vigent derivada de la revisió
de les NS del 2007. Sent previsible que la modificació 4 sigui aprovada definitivament amb anterioritat a
la 6 sembla ser aquesta l’opció més correcta. En qualsevol cas, la modificació s’ajustarà al que es
determini per la CIOTUPH i en cap cas se suprimeix el SG d’ELP adscrit a aquesta ART.
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7. Respecte de les altres consideracions:
- S’inclouen els plànols informatius del planejament vigent a la mateixa escala que els modificats.
- S’incorpora la redacció final de les normes urbanístiques.
- Es rectifica el resum executiu del planejament quant a l’explicació del plànol 5.5 que fa referència a
l’ART 10.2 i no a l’ART 10.22.
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Secretaria d’Estat de Medi Ambient.
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar (NR 10166, de 14.12.15).
L’àmbit d’aquesta modificació es troba afectat per l’expedient aprovat per OM de 18 de desembre de
2007. Es considera que el mateix és correcte.
Quant a l’àmbit de l’AIP-V, afectat parcialment per zona de servitud de protecció i zona de domini
públic, s’informa que aquesta zona, qualificada com a espai lliure públic, no pot computar-se com a
estàndard dotacional.
Les edificacions incloses en el seu àmbit es destinen a usos dotacionals i creació d’un parc empresarial,
espais lliures, etc. Sobre aquestes edificacions es recorda el compliment del que es disposa en l’article 25
de la Llei de Costas i que les edificacions existents estan subjectes a les limitacions de la DT4 d’aquesta
Llei.
Quant a això és necessari assenyalar que es tracta d’una adaptació del planejament a l’aprovació de la
modificació núm. 2 del PTIM i que aquest no és competent per introduir alteracions al PTIM. D’altra
banda, el compliment de la legislació de costes està incorporada en la ja normativa aprovada i aquesta no
és objecte de modificació. En aquest sentit la norma vigents 1.3.01, és a dir:
NORMA 1.3.01
LLEI DE COSTES
Les obres a realitzar a les zones de servitud de protecció i trànsit, hauran de complir les determinacions
dels articles 23, 24, 25, 26 i 27 de la Llei 22/1988 de costes, així com respectar les servituds d’accés a la
mar previstes a l’article 28 i el títol III en relació amb l’utilització del domini públic marítim-terrestre.
Per a tals efectes, la documentació gràfica de les Normes Subsidiàries han assenyalat les esmentades
zones de servitud, a partir de les delimitacions provisionals aprovats, així com els passos d’accés al mar.
Els usos permesos a la zona de servitud de protecció i les obres o instal·lacions a realitzar en domini
públic o zona de trànsit requeriran, prèviament a l’atorgament de la llicència, l’autorització o concessió
de l’Administració competent.
Les obres, instal·lacions i usos existents, tant en el domini públic marítim-terrestre com a zones de
servitud de trànsit i protecció, hauran de complir amb el que estableix la disposició transitòria quarta de
l’esmentada Llei.
D’acord amb el que estableix el Pla territorial de Mallorca, les Normes Subsidiàries, a més d’assenyalar
la zona de domini públic marítim terrestre, les zones de servitud i passos d’accés al mar, han delimitat en
sòl urbà, segons s’estableix en l’apartat 3, regla 2a, de la disposició transitòria tercera de la Llei de
costes, els trams de façana marítima segons els quals, mitjançant actuacions edificatòries, es proposa
obtenir un tractament homogeni. Els esmentats trams constituiran els àmbits mínims objecte dels Estudis
de detall
Aquesta normativa no es reprodueix en la modificació 4 perquè no ha estat objecte d’alteració i manca de
sentit la seva reproducció. Finalment, s’incorpora la referència al seu compliment en la fitxa de
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desenvolupament d’aquesta AIP a l’efecte de la seva constància i se suprimeix l’ordenació de l’espai
lliure públic dins de la zona de domini públic del plànol d’ordenació atès que aquesta superfície d’ELP,
prevista en la modificació 2 del PTIM, haurà de ser ordenada pel pla especial.
Ministeri de Defensa (NR 3189, de 25.04.16).
S’informa favorablement.
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat (NR 1725, de 8.03.16).
Es tracta de l’informe emès pel Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl que determina que el
planejament ha d’adoptar els nous mapes de risc d’incendis i ZAR, segons el Decret 22/2015, de 17
d’abril, i que les APR del PTIM també han d’adaptar-se al referit Decret. D’altra banda, segons
l’INFOBAL, el municipi ha de fomentar la redacció i execució dels Planes d’Autoprotecció.
No es tracta d’un informe desfavorable sinó d’assenyalar les anteriors consideracions que, de qualsevol
forma, només afectarien a l’àmbit del planejament i no a la requerida actuació del PTIM. En aquest sentit,
es corregeixen els mapes de risc d’incendis que no depenen del PTIM i el compliment del Decret
41/2005, de 22 d’abril, que estableix els Plans d’Autoprotecció es troba ja incorporat a l’apartat 2.2 de la
norma 5.5.04.
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (NR 9281, de 10.11.15).
D’acord amb el mateix, es comunica que no és l’òrgan competent per emetre l’informe previst en l’article
189 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. Direcció general d’Ordenació del Territori (NR 2778,
de 13.04.16).
S’informa favorablement.
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Direcció General d’Educació Ambiental,
Qualitat Ambiental i Residus (NR 9929, de 02.12.15).
Es recomana assegurar la compatibilitat de les mesures previstes en el Pla d’Acció de l’Agenda Local 21
en la modificació del planejament. També que es tinguin en compte els valors establerts en el RD
1367/2007, de 19 d’octubre, quant a la contaminació acústica per renous i vibracions. En aquest sentit
s’assenyala que Alcúdia encara no ha aprovat la zonificació acústica ni la delimitació de les àrees
acústiques municipals segons l’article 17.2 de la Llei 1/2007, de 16 de març.
Aquesta modificació de planejament té per objecte una adaptació a la modificació núm. 2 del PTIM pel
que no es tracta d’una alteració del model urbanístic municipal. En la seva conseqüència no sembla que
sigui el marc adequat per introduir modificacions respecte a les mesures de contaminació acústica que ja
es troben incorporades, encara que sense actualitzar, en la norma 2.2.03. En qualsevol cas, s’està en
procés d’elaborar els mapes de renous que hauran de complementar l’ordenança que es va aprovar el 28
d’abril de 2014 (BOIB n. 77, de 07.06.14) tal com determina l’article 17.2 de la Llei 1/2007, de 16 de
març. Això sense perjudici de la necessitat d’adaptació futura del planejament a l’establert en l’article
28.2 d’aquesta Llei.
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat (NR 455, de 21.01.16).
D’acord amb l’informe, la modificació puntual no ha de tenir afeccions sobre les espècies catalogades i
amenaçades. En aquest sentit s’informa favorablement.
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Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. Direcció general de Desenvolupament Tecnològic (NR
9373, de 12.11.15).
S’assenyala que la modificació no contempla ni cita el Pla Director Sectorial de Telecomunicacions. En
aquest sentit, s’ha d’indicar que l’entrada en vigor de la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions,
segons la carta de 24.09.15 d’unificació de criteris, afecta directament a les edificacions declarades BIC i
zones rústiques protegides als Catàlegs.
Les NS d’Alcúdia es troben adaptades al PDS de telecomunicacions des del 2007, encara que no s’ha
actualitzat la normativa respecte de la LGT de 2014. No obstant això, l’objecte d’aquesta modificació no
és actualitzar aquesta normativa sinó adaptar-se de forma simple al PTIM que va ser objecte de
modificació el 13 de gener de 2011 (BOIB n. 18 ext., de 04.02.11).
En conclusió, del resultat de les al·legacions i dels informes dels organismes consultats, en la
documentació relativa a l’aprovació provisional s’han introduït les modificacions que s’assenyalen en
aquest informe i que, a l’efecte del compliment de l’article 155 del RLOUSM, aquestes es consideren
com no substancials.
Alcúdia, 1 de juliol de 2016.- Fdo: Antoni Ramis Ramos; ARQUITECTE MUNICIPAL.”

Atès l’informe de data 13 de juliol de 2016 de l’assessoria jurídica conformat pel secretari
de la corporació el mateix dia, el contingut del qual, tot seguit es transcriu:
“Informe jurídic relatiu a l’aprovació provisional de la Modificació Núm. 4 de les
subsidiàries de planejament del terme municipal d’Alcúdia

Normes

Antecedents
I- L’objecte de la modificació núm. 4 de les vigents NS de Planejament d’Alcúdia consisteix en la
adaptació de les vigents NNSS de Planejament d’Alcúdia a la Modificació puntual núm. 2 del Pla
Territorial de Mallorca .
II.- L’1 de febrer de 2007 la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric
del Consell de Mallorca va aprovar definitivament, amb prescripcions, la revisió de les Normes
Subsidiàries de Planejament i el Catàleg de protecció del patrimoni històric-artístic del municipi (BOIB
núm. 33, de 03.03.07)
III. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de dia 7 de setembre de 2015 va acordar l’aprovació inicial de la
modificació proposada i l’obertura d’un període d’informació pública de 45 dies, d’acord amb la proposta
del regidor delegat d’Urbanisme esmentada.
En l’expedient obra el certificat del secretari, de 18 de desembre de 2015, relatiu al tràmit d’informació
pública BOIB Núm. 138 de 29 de setembre 2015 efectuat, acreditatiu de la presentació de les següents
al·legacions:
· Al·legació d’ENDESA presentada el 28 d’octubre de 2015 (R.E. núm. 8720).
· Al·legació d’ADAENA, 2009, S.L. presentada el 6 de novembre de 2015 (R.E. núm. 9150).
· Al·legació de Red Eléctrica de España, S.A.U. presentada el 9 de novembre de 2015 (R.E. núm. 9195).
· Al·legació del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears presentada el 16 de novembre de 2015
(R.E. núm. 9479).
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Obre a l’expedient informe Tècnic emès per l’arquitecte Municipal de data 1 de juliol 2016 relatiu a les
Al·legacions presentades en el termini d’informació pública i a més als informes dels organismes a la
documentació sotmesa a aprovació inicial.
En relació a les al·legacions anteriorment relacionades l’informe tècnic proposa :
1.1. Juan Jaime Velasco en nom d’ADAENA2009 SL (NR 9150, de 06.11.15).
Proposta: estimar l’al·legació sempre que l’informe jurídic sigui favorable.
1.2. Ignasi Pons Sala, en representació de la Demarcació Mallorca del COAIB (NR 9479, de
12.11.15).
Proposta: estimar parcialment l’al·legació.
1.3. Margarita Borrás Colomar, en representació d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU
(NR 8720, de 28.10.15). Proposta: estimar l’al·legació.
1.4. Red Eléctrica de España (NR 9195, de 07.11.15) Propuesta : estimar parcialment en el sentit de
donar-se per assebantats de la informació relativa a l’existència de les Líneas Aèries de transport
d’energia elèctrica a l’ambit de la AIP de Gesa.
En relació a l’al·legació presentada per Juan Jaime Velasco en nom d’ADAENA2009 SL (NR 9150, de
06.11.15) A la vista de la documentació presentada s’informa favorablement l’estimació de la Al·legació
atès que s’ha acreditat la titularitat dels terrenys i a tal efecte s’ha rectificat el quadre de titularitats a que
fa referència l’article 58 de la LOUS i art 174 del seu Reglament.
IV. Igualment, obren en l’expedient:
- L’informe dels serveis tècnics i jurídics del Departament de Territori del Consell del Mallorca de
consulta prèvia ( 09.11.15RE 9196), que considera la modificació del planejament com a estructurant i
per tant, la competència per la aprobació definitiva de la mateisa es del Consell de Mallorca. (art.54 de la
LOUS).
- Informe de d’institut Balear de la Dona de data 22.10.2015 (NR 8537) favorable perquè assenyala “no
s’ha detectat cap situació de desigualtat per qüestió de gènere.
- Informe emès per la DG d’innovació i desenvolupament tècnològic de data 17.12.2013 de la
Conselleria d’d’innovació, Recerca i Turisme que assenyala que la modificació s’ajusta a les disposicions
del Pla Director Sectorial de Telecomunicacions.
- Informe emès per la Direcció General d’Ordenació del Territori de la Conselleria de Territori , Energia i
Mobilitat. 13 d’abril de 2016 RE 2778 que assenyala que la modificació no afecta a la Ordenació del
Territori i per tant no es fa cap observació.
- Informe del Ministeri de Defensa 25 d’abril de 2016 RE 3189, favorable.
- Informe d’Indústria, Energia i Turisme ( NR 9437, de 13.11.15) favorable.
- La notificació (amb registre d’entrada en la Corporació núm.1269, de 19.02.2016 de la Resolució
adoptada el 15 de febrer de 2016 pel President de la CMAIB Comissió de Ambient de les Illes Balears
de la Conselleria de Medi Ambient , relatiu a la no subjecció a avaluació ambiental estratègia de la
modificació núm.4 de les NS.
- Informe emès per la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat. RE 1725 de 08.03.2016.
- Informe de la Direcció Gral. de sostenibilitat de la Costa i el mar (RE 10166 de 14.12.2015)
- Informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (NR 9281, 10.11.15)
- Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. D.Gral. d’educació Ambiental. Qualitat Ambiental i
Residus (NR 9929 de 02.12.15)
- Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat ( 21.01.2016 RE.- 455)
- Conselleria d’Innovació , Recerca i Turisme. Direcció General de Desenvolupament Tecnològic. RE
9373, de 12 11. 2015)
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- Informe favorable de la Comissió d’emergències i Protecció de les Illes Balears informat en la Sessió
del Ple de la Comissió d’emergències i Protecció de data 25 de març de 2014
.Consideracions Jurídiques
1a. En l’expedient s’ha seguit la tramitació establerta en l’article 171 i següents del Reglament de
desenvolupament de la Llei 2/2014 d’ordenació i ús del Sòl i dels article 58 i ss de la pròpia Llei.
2a. La modificació no es troba subjecta a avaluació ambiental estratègica atès la Resolució adoptada el
15 de febrer de 2016 pel President de la CMAIB Comissió de Ambient de les Illes Balears de la
Conselleria de Medi Ambient de no subjecció donat que no generarà cap tipus d’incidència en el medi
ambient.
Les modificacions que s’han introduït amb posterioritat a l’aprovació inicial, d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte Municipal, no alteren la documentació inicialment aprovada sinó que la
complementen i aclareixen d’acord amb l’informe previ de Consulta emès pel Departament d’urbanisme
del Consell de Mallorca ( 09.11.15RE 9196), per tant, no suposen un canvi substancial en els criteris i
solucions de la documentació inicialment aprovada. (art. 156.4 del RLOUS)
3a. La competència per acordar l’aprovació provisional correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb
l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquest segons l’article
47.2.ll) de la norma esmentada, en relació al contingut de l’article 54 de la LOUS i 156 del seu
Reglament.
Una vegada adoptat l’acord d’aprovació provisional s’haurà de remetre a la Comissió Insular d’Ordenació
del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca per a la seva aprovació definitiva,
conformement amb l’article 54.6 de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl.
4a. De conformitat amb l’apartat 139 del Reglament de la LOUS , l’aprovació provisional determina per
si mateixa la pròrroga de la suspensió durant un any o fins a l’aprovació definitiva, de la tramitació i
atorgament de tota classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en l’àmbit corresponent
a la modificació, si bé, segons l’article 140.1 del RLOUS aquest acord haurà de publicar-se en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris de major difusió a la illa així com en l’adreça o el punt
electrònic corresponent.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la procedència de l’adopció de l’acord
de resolució de al·legacions en el sentit exposat a l’informe tècnic i l’aprovació provisional de la
modificació puntual núm. 4 de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Alcúdia i la seva remissió al
Consell de Mallorca per la Aprovació definitiva d’acord amb el contingut de l’informe emès a
l’expedient pel Departament del Territori del Consell que qualifica les modificacions com a estructurants.
Alcúdia, 13 de juliol de 2016.- SERVEIS JURÍDICS; Eulàlia Ochogavía.”

Atès que en data 23 de novembre de 2015 amb el registre núm. 9691 va tenir entrada un
ofici del director insular de Territori i Infraestructures, mitjançant el qual ens remet
l’informe lliurat pels Serveis Tècnics i Jurídics d’Urbanisme, els quals consideren que si
bé s’ha de fer un aclariment quan a una discrepància entre la documentació relativa a la
relació de propietaris i, també aportar una justificació de la normativa aplicable i una
ampliació de la memòria justificativa, s’informa de que es tracta d’una modificació
estructural i, per tant, de conformitat amb l’article 153.2a) del Reglament General de la la
Llei 2/2014, l’aprovació definitiva correspon al Consell Insular de Mallorca.
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Atès que la resolució de dia 9 de febrer de 2016 del President de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balear, quan a l’informe ambiental estratègic, en conclou, no
subjectar la modificació núm. 4 de les NNSS a avaluació ambiental estratègica ordinària ,
atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d’acord
amb els criteris de l’annex V de la Llei 21/2013, sempre que es compleixin les
corresponents mesures correctores del document ambiental i amb les condicions que
n’estableix l’esmentada resolució.
Tenint en compte que la competència per acordar l’aprovació provisional correspon al Ple
de l’Ajuntament d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres segons l’article 47.2.ll) de la norma esmentada, i
art. 94.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, en relació al contingut de l’art. 54 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i
ús del sòl i, 156 del reglament que la desenvolupa a Mallorca.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 15 de juny de
2011 (BOIB núm. 104, de 07/07/2011), PROPÒS elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament els següents
ACORDS:
Primer.- De conformitat amb els informes tècnic de data 1 de juliol 2016 i el jurídic de
data 13 de juliol de 2016:
a) Estimar les següents al·legacions:
· Al·legació R.E. núm. 9150 presentada el 06.11.15 pel senyor Juan Jaime Velasco
en qualitat d’administrador de l’entitat ’ADAENA 2009, S.L.
· Al·legació R.E. núm. 8720 presentada el 28.10.15 per la senyora Margarita
Borràs Colomar, responsable territorial de Patrimoni i serveis generals de Balears
de l’entitat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U
b) Estimar parcialment l’al·legació R.E. núm. 9479 presentada el 16.11.15 pel senyor
Ignacio Salas Pons en qualitat de president de la Demarcació de Mallorca del CO·LEGI
OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS.
c) Atès que es tracta d’una al·legació informativa quan a les xarxes elèctriques que
transcorren per la zona, donar-nos per assabentats.
Segon.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual núm. 4 de les Normes
Subsidiàries del planejament redactada per l’arquitecte municipal, relativa a l’adaptació a
la modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca, consistent en la supressió del
planejament de la ART-10.6 i de l’ART-10.2, que es corresponen respectivament, amb els
àmbits de l’antic sector urbanitzable AS-16, del Complexe Bellevue i, de la zona de
l’antiga central tèrmica, de la qual s’incorpora la AIP-V en el planejament.
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Tercer.- De conformitat amb l’apartat 139 del Reglament de desenvolupament de la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en l’àmbit de l’Illa de Mallorca,
l’aprovació provisional determina per sí mateixa la pròrroga de la suspensió durant un any
o fins l’aprovació definitiva, de la tramitació i atorgament de tota classe d’aprovacions,
autoritzacions i llicències urbanístiques en l’àmbit corresponent a la modificació, si bé,
segons l’article 140.1 del citat Reglament, aquest acord haurà de publicar-se en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris de major difusió de l’àmbit de l’Illa de
Mallorca i en l’adreça o el punt electrònic corresponent.
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Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de
major difusió de l’àmbit de l’Illa de Mallorca, en el tauler d’edictes i a la web de
l’Ajuntament.
Cinquè.- Remetre l’expedient a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
del Consell Insular de Mallorca instant-ne l’aprovació definitiva de la modificació.
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Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord a les administracions, el patrimoni de les quals pugui
resultar-ne afectat, en compliment del que disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, i la
disposició addicional 2ª del RDL 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl.
Setè.- Així mateix donar trasllat d’aquest acord a les persones que han presentat
al·legacions.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle dona la paraula al senyor Cantalapiedra.
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que aquests dos punts que venen a
continuació, tant aquest com el següent són bastant tècnics. Aquest punt número
tres relatiu a l’aprovació provisional de la modificació número 4 de les Normes
Subsidiàries dia 7 de setembre del 2015 es va dur a aprovació inicial. I és una
aprovació relativa a l’adaptació de la modificació número 2 del Pla Territorial
Insular de Mallorca. Si vos enrecordau era tot aquell tema d’aquells terrenys
situats per devers Belleviue i el que era l’antiga central de GESA. En definitiva el
que fem ara és aprovar provisionalment i remetre l’expedient a la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori d’Urbanisme del Consell Insular de Mallorca, que és
l’òrgan que pot aprovar definitívament aquest canvi de normes. Cap intervenció?
Gràcies.
El senyor batle indica que aleshores passam a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, que representa el vot favorable de la Majoria Absoluta legal,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.
7. Examen i aprovació provisional de les fitxes: AR-7, 20-05 i 20-06 del
Catàleg de protecció del patrimoni, i Modificació de les AI-2, AC-1 i 24-06.
DILIGÈNCIA: Per fer constar que el President Sr. Antoni Mir Llabrés, surt de
la sessió per considerar-se part interessada en el tema, passant a presidir la
sessió el primer tinent Batle Sr. Pere J. Malondra Sánchez.
Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 18 de juliol de
2016, la qual diu:
“Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de 7 de març de 2016 adoptà, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment l’ampliació del Catàleg de Protecció del
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Patrimoni Històric i Artístic d’Alcúdia, mitjançant la incorporació de les següents
fitxes:
· AR-7.- Església i Hostatgeria de “Son Fe”,
· 20-05- Habitatge Sant Vicenç, 10,
· 20-06.- Habitatge al carrer de Sant Vicenç, 12,
I, la modificació de les fitxes:
· AI-2 .- Mines i Cantera de “Son Fe”,
· AC-1.- “Alcanada “,
· 24-06.- Carrer Cristòfol Colom, 6.
Atès el certificat de secretaria de data 25 de maig de 2016 en el qual consta que
l’expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini de 45 dies mitjançant
la publicació en el BOIB núm. 35, de 19.03.16, en el periòdic “Diario de Mallorca” de
dia 22.03.16 (pàg. 17) i, la publicació de la documentació completa en el tauler
d’anuncis del web de l’Ajuntament, tot i resultant no haver-se presentat cap escrit
d’al·legacions en contra.

Vist que arrel dels informes dels organismes als que s’ha donat audiència, en data 11
de juliol de 2016 l’arquitecte municipal ha lliurat l’informe tècnic que tot seguit es
transcriu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
ASSUMPTE:

RELATIU A LES AL·LEGACIONS I INFORMES D’ORGANISMES A
L’APROVACIÓ INICIAL DE L’AMPLIACIÓ DE LES FITXES AR-7, 20-05 I 20-06 I
MODIFICACIÓ DE LES FITXES AI-2, AC-1 I 24.06 DEL CATÀLEG DE
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI D’ALCÚDIA.

1. AL·LEGACIONS
No consta cap al·legació.
2. INFORMES D’ORGANISMES
Consell de Mallorca. Departament de Territori i Infraestructures (NR 3993, de 13.05.16).
S’assenyala que, d’acord amb l’article 153.3 del RLOUSM, l’aprovació definitiva de l’ampliació i
modificacions de les fitxes del Catàleg correspon al CIM. D’altra banda, se sol·licita que s’acompanyin
les fitxes amb una memòria justificativa.
A aquests efectes, a més dels informes tècnics, s’elabora i annexa aquesta memòria a l’expedient.
Govern de les Illes Balears. Comissió de Medi Ambient (NR 4612, de 03.06.16).
Es declara la no subjecció a avaluació ambiental estratègica.

41

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

Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Esports (NR 5454, de 29.06.16).
1. Respecte de l’AR-7 (Església i Hostatgeria de Son Fe):
a) Assenyalar en el plànol de situació de la fitxa com a element catalogat les construccions existents.
b) En la regulació de les intervencions possibles, establir que aquest element no pot ser objecte de de
obres d’ampliació sinó només les de conservació, consolidació, restauració, rehabilitació i reestructuració
del volum existent.
2. Respecte de les fitxes del carrer Sant Vicenç: a l’apartat d’intervencions preferents completar-ho
afegint:
a) En la núm 10: Manteniment i conservació. S’hauran de conservar especialment els elements destacats
en la descripció i a l’apartat d’elements destacats a preservar (arc d’accés de mig punt, finestra conopial,
paredat interior "opus espieatum", cornisa de marès i cisterna).
b) En la núm 12: Manteniment i conservació. S’hauran de conservar especialment els elements destacats
en la descripció i a l’apartat d’elements destacats a preservar (volta de creueria, paredat interior amb
diversos armaris de paret, cornisa de marès i restes de finestra conopial).
3. Respecte de les modificacions de les fitxes del Catàleg:
a) Mines de Son Fe (fitxa AI-2):
S’informa favorablement.
b) Alcanada (AC-1):
A l’apartat d’intervencions preferents ha de dir:
Conservació i les obres contemplades a l’apartat 4 de la norma 4.3.01
c) Carrer Cristòfol Colom, 6 (24-06):
En aquesta fitxa s’assenyala un entorn de protecció del conjunt. Figura que no existeix en la normativa
general del Catàleg. Per tant, cal introduir aquest concepte al Catàleg o substituir l’entorn per la regulació
específica dins de pròpia fitxa de l’element catalogat. No denominar zona no protegida al mateix temps
que es prescriu el manteniment de l’arc existent.
D’acord amb l’informe es corregeixen les fitxes en el sentit assenyalat en el mateix.
En conclusió, del resultat dels informes dels organismes consultats, en la documentació relativa a
l’aprovació provisional s’han introduït les modificacions que s’assenyalen en aquest informe i que, a
l’efecte del compliment de l’article 155 del RLOUSM, aquestes es consideren com no substancials.
Alcúdia, 11 de juliol de 2016.- Fdo: Antoni Ramis Ramos; ARQUITECTE MUNICIPAL.”

Atès l’informe de data 15 de juliol de 2016 de l’assessoria jurídica conformat pel secretari
de la corporació el mateix dia, el contingut del qual, tot seguit es transcriu:
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“INFORME JURÍDIC.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE INCORPORACIÓ DE FITXES (AR-7,
20-05, 20-06) I MODIFICACIÓ DE FITXES (AI-2, AC-1, 24-06) DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ
DEL PATRIMONI D’ALCÚDIA :
- AR-7.- Església i Hostatgeria de Son Fe.
- 20-06.- Habitatge al carrer de Sant Vicenç, 12.
- 20-05- Habitatge Sant Vicenç, 10.
- AI-2 .- Mines i Cantera de Son Fe.
- AC-1.- Alcanada 1.
- 24-06.- Carrer Cristòfol Colón, 6- Carrer de n’Arquès.
I- El Catàleg de protecció de patrimoni d’Alcúdia es va aprovar definitivament el dia 1 de febrer de 2007
(BOIB núm. 33 , de 03.03.07).
Obra a l’expedient relatiu a les fitxes anteriorment referides els informes tècnics FAVORABLES a la
incorporació de noves fitxes (AR-7 , 20-06 i 20-05) i la modificació de les fitxes ( AI-2 i AC-1 i la 2406). També en quan a la fitxa 20-05 que es troba aprovada inicialment de 9 de novembre de 2012 8
BOIB núm. 179 de 01.12.12 i correcció d’errades en el BOIB n. 185, de 13.12.12. amb informe favorable
de la CIOTUPH de 19.03.13, es modifica la esmentada catalogació incorporant altres edificacions del
carrer, per la qual cosa també requereix del tràmit d’una nova aprovació inicial.
D’acord amb el que determina l’article 47.5 de la Llei 2/2014 d’ordenació I Ús del Sòl, la aprovació o
incorporació de la fitxa ha de seguir la mateixa tramitació que els plans urbanístics.
II.- El Ple de la Corporació en sessió celebrada el passat dia 7 de març de 2016 Va acordar aprovar
inicialment l’ampliació del catàleg de Protecció de Patrimoni Històric i Artístic d’Alcúdia, mitjançant la
incorporació i/o ampliació de les fitxes abans esmentades així com el corresponent document ambientalIII.- La referida documentació aprovada inicialment ha estat exposada a informació pública durant un
termini de 45 dies i l’anunci es va publicar al BOIB núm. 35 de 17 de març de 2016 i al diari “Diario de
Mallorca” de dia 22.03.16 i, d’acord amb l’informe dels Serveis del Departament de Informàtica, també
s’ha publicat al punt electrònic municipal.
IV. Consta a l’expedient Certificat del Secretari de la Corporació de data 25 de maig de 2016 acreditatiu
de que en l’esmentat termini de informació pública no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions.
S’ha emès per l’arquitecte Municipal informe en data 11 de juliol de 2016 en relació als informes dels
organismes relatius a la documentació sotmesa a aprovació inicial, en el que es posa de manifest que les
modificacions introduïdes com a conseqüència de les observacions dels referits informes no son
substancials als efectes del contingut de l’article 155 del RLOUSM.
V. Igualment, obren en l’expedient:
- Departament del Territori del Consell del Mallorca de consulta prèvia ( RE 3993 de 13.05.16), que
considera que d’acord amb l’article 153.3 del RLOUSM, l’aprovació definitiva de l’ampliació i
modificacions de les fitxes del Catàlg correspon al CIM i a més sol·licita que s’acompanyin les fitxes
d’una memòria justificativa.
- La notificació (amb registre d’entrada en la Corporació núm.44612, de 03.06.2016 de la Resolució
adoptada el 13.05.2016 pel President de la CMAIB Comissió de Ambient de les Illes Balears de la
Conselleria de Medi Ambient , relatiu a la no subjecció a avaluació ambiental estratègia de la modificació
i incorporació de les fitxes.
- Departament de Cultura i patrimoni Històric RE 5454 de 29.05.2016
Consideracions Jurídiques
1a. En l’expedient s’ha seguit la tramitació establerta en l’article 171 i següents del Reglament de
desenvolupament de la Llei 2/2014 d’ordenació i ús del Sòl i dels article 58 i ss de la pròpia Llei.
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2a. La modificació no es troba subjecta a avaluació ambiental estratègica atès la Resolució adoptada el
13 de maig de 2016 pel President de la CMAIB Comissió de Ambient de les Illes Balears de la
Conselleria de Medi Ambient de no subjecció donat que no generarà cap tipus d’incidència en el medi
ambient.
Les modificacions que s’han introduït amb posterioritat a l’aprovació inicial, d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte Municipal, no alteren la documentació inicialment aprovada sinó que la
complementen i aclareixen d’acord amb l’informe previ de Consulta emès pel Departament d’urbanisme
del Consell de Mallorca ( RE 3993 de 13.05.16 ), per tant, no suposen un canvi substancial en els criteris i
solucions de la documentació inicialment aprovada. (art. 156.4 del RLOUS)
3a. La competència per acordar l’aprovació provisional correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb
l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquest segons l’article
47.2.ll) de la norma esmentada, en relació al contingut de l’article 54 de la LOUS i 156 del seu
Reglament.
Una vegada adoptat l’acord d’aprovació provisional s’haurà de remetre a la Comissió Insular d’Ordenació
del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca per a la seva aprovació definitiva,
conformement amb l’article 54.6 de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl.
4a. De conformitat amb l’apartat 139 del Reglament de la LOUS , l’aprovació provisional determina per
si mateixa la pròrroga de la suspensió durant un any o fins a l’aprovació definitiva, de la tramitació i
atorgament de tota classe d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en l’àmbit corresponent
a la modificació, si bé, segons l’article 140.1 del RLOUS aquest acord haurà de publicar-se en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris de major difusió a la illa així com en l’adreça o el punt
electrònic corresponent.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la procedència de l’adopció de
l’acord d’aprovació provisional de la modificació i incorporació de les fitxes de Catàleg de Protecció del
Patrimoni d’Alcúdia objecte d’aquest expedient i la seva remissió al Consell de Mallorca per la
Aprovació definitiva d’acord amb el contingut de l’informe emès a l’expedient pel Departament del
Territori del Consell .
Alcúdia, 15 de juliol de 2016.- SERVEIS JURÍDICS: Eulàlia Ochogavía.”

Atès que mitjançant l’escrit R.E. núm. 4612 03-JUN-16 ha tingut entrada un escrit del
president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears mitjançant el qual ens remet
l’informe lliurat el 06.05.16 pel tècnic i el cap de departament de la referida Comissió, on
s’ exclouen del procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica l’ampliació i modificació
del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric i Artístic d’Alcúdia, al trobar-sen incloses
dins del punt 5 de l’annex III de la Llei 11/2006, del 14 de setembre, d’Avaluacions
d’Impacte ambiental i Avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. I per tant,
no es preveu modificació tingui efectes significatius en el medi ambient.
Atès que la competència per acordar l’aprovació inicial correspon al Ple de
l’Ajuntament d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del seu numero legal de membres segons l’article 47.2.ll) de la norma
esmentada.
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Fent ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 16 de juny
de 2015 (registre de decrets núm. 864 data 18.06.15), PROPÒS elevar a la consideració
del Ple de l’Ajuntament els següents
ACORDS:
D’acord amb els informes tècnic i jurídic, de l’arquitecte municipal i dels serveis jurídics,
emesos respectivament, l’11 de juliol 2016 i el 15 de juliol de 2016,
Primer.- Aprovar provisionalment l’ampliació del Catàleg de Protecció del Patrimoni
Històric i Artístic d’Alcúdia, mitjançant la incorporació de les següents fitxes
elaborades pels serveis tècnics municipals:
· AR-7.- Església i Hostatgeria de “Son Fe”,
· 20-05- Habitatge Sant Vicenç, 10,
· 20-06.- Habitatge al carrer de Sant Vicenç, 12.

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents fitxes elaborades pels
serveis tècnics municipals:
· AI-2 .- Mines i Cantera de “Son Fe”,
· AC-1.- “Alcanada “,
· 24-06.- Carrer Cristòfol Colom, 6.
Tercer.- De conformitat amb l’apartat 139 del Reglament de desenvolupament de la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en l’àmbit de l’Illa de Mallorca,
l’aprovació provisional determina per sí mateixa la pròrroga de la suspensió durant un any
o fins l’aprovació definitiva, de la tramitació i atorgament de tota classe d’aprovacions,
autoritzacions i llicències urbanístiques en l’àmbit corresponent a la modificació, si bé,
segons l’article 140.1 del citat Reglament, aquest acord haurà de publicar-se en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris de major difusió de l’àmbit de l’Illa de
Mallorca i en l’adreça o el punt electrònic corresponent.

------------------------------

----------------------------------------------

--------------------------------------------------
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· AR-7.- Església i Hostatgeria de “Son Fe”. (Polígon 7, parcel·la núm. 217)

· 20-05- Habitatge Sant Vicenç, 10
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· 20-06.- Habitatge al carrer de Sant Vicenç, 12.

· AI-2 .- Mines i Cantera de “Son Fe”. (Polígono 7, parcel·la núm. 382)
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· AC-1.- “Alcanada”. (cases de possessió. (Poligon 3, parcel·la núm. 254)

· 24-06.- Carrer Cristòfol Colom, 6.
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Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de
major difusió de l’àmbit de l’Illa de Mallorca, en el tauler d’edictes i a la web de
l’Ajuntament.
Cinquè.- Remetre l’expedient a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
del Consell Insular de Mallorca instant-ne l’aprovació definitiva.”
INTERVENCIONS:
El senyor Pere Malondra que presideix la sessió dona la paraula al regidor
senyor Cantalapiedra.
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que com ja hem comentat abans també
és un punt bastant tècnic i fem el mateix, dum a aprovació provisional l’ampliació
de la modificació de les fitxes. Hi havia unes fitxes que s’incorporaven de nou al
catàleg i unes altres que es modificaven. Dia 7 de març de l’any 2016 es va dur a
aprovació inicial, no han existit al·legacions, tots els informes tècnics són
favorables i farem el mateix, ho remetrem cap al Consell Insular de Mallorca per a
la seva aprovació definitiva. Cap intervenció? Gràcies.
El president del plenari, el senyor Pere Malondra, al no produir-se intervencions
indica que es passa a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat (16 vots a favor), que representa el vot favorable de la Majoria
Absoluta legal, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els
acords que hi són proposats.
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió,
essent les 9:25 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a
secretari, don fe.
Vist i plau
El Batle,

El Secretari,

Antoni Mir Llabrés

Joan Seguí Serra
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