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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 8 DE
SETEMBRE DE 2017
NÚM: 11
DATA: 8/09/2017
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
COMENÇA: 12:08 h.
ACABA: 12:55h.
Lloc: Sala de sessions

Assistents:

Batle:

Antonio Mir Llabrés

Tinents de Batle :

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

Regidors:

Domingo Bonnin Daniel
Catalina Àngels Juan Pericàs
Catalina Moll Isern
Aguas Santas Lobo Benítez
Coloma Terrasa Ventayol
Josefina Linares Capó
Bartomeu Caldés Quetglas
Laura Serra Martín
Tomàs Adrover Albertí
Maria del Carme Garcia Cerdà
José Muñoz Pulido

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

Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Joan Segui Serra
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A Alcúdia, el dia 8 de setembre de dos mil desset quan són les 12:08 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 per el Secretari Sr. Joan Segui Serra, que dóna fe de l’acte. Una
vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució vàlida del Ple, el
Sr. Batle declara oberta la sessió.

Ordre del dia:
1.
2.

Examen i aprovació acta sessió anterior.
Examen i aprovació proposta d’acord Reconeixement extrajudicial de
crèdit 6/2017.
3.
Examen i aprovació definitiu COMPTE GENERAL ANY 2016.
4.
Examen i aprovació proposta revisió retribucions membres Corporació
exercici 2017.
5.
Examen i aprovació proposta esmena de deficiències acord CIOTU de
data 31 de març de 2017 relativa a la modificació puntual núm. 4 de les
NS d’Alcúdia.
6.
Examen i aprovació ratificació acord J.G.L. sobre l’aprovació de conveni
entre l’Ajuntament d’Alcúdia i Red Elèctrica per a la transmissió de la
concessió atorgada per Autoritat Portuària arran del canvi de recorregut
de la línea elèctrica d’alta tensió.
7.
Examen i aprovació proposta de retirada d’una placa commemorativa
existent a la carretera del Cap des Pinar.
8.
Examen i aprovació proposta canvi representant del mon de la Cultura,
Festes i esports de l’organisme Autònom d’Alcúdia Ràdio.
9.
Examen i aprovació proposta de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament
d’Alcúdia al conveni subscrit entre el MINHAP i la CAIB, de data 31 de
maig de 2016 de solucions bàsiques d’administració electrónica.
10.
Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal El PiProposta per les Illes Balears per condemnar i evitar els atacs al Turisme
de les Illes a favor del Turisme.
11.
Propostes i Mocions d’urgència.
11.1 Examen i aprovació proposta de resolución d’al·legacions i aprovació
definitiva de la modificació de crèdit 30/2017 per crèdit extraordinari
finançat amb RGT.

Desenvolupament de la sessió
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
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Vista i examinada l’acta de la sessió extraordinària de dia 9 d’agost de 2017,
s’aprova per unanimitat.
2. Examen i aprovació proposta d’acord Reconeixement extrajudicial de crèdit
6/2017.
Es presenta proposta de la regidora d’hisenda de data 25 d’agost de 2017, la qual diu:
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament
d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de 6.078,30.
Vist l’informe emès per la interventora, de data 25 d’agost de 2017.
PROPÒS:
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de
6.078,30 euros i , que s’adjunten com a annex.
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent.
Tercer.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient corresponent,
prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se als interessats.”
INTERVENCIONS:
La senyora Joana Maria Benàsar exposa la proposta.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.
3. Examen i aprovació definitiu COMPTE GENERAL ANY 2016.
Es presenta proposta de Batlia de data 23 d’agost de 2017, la qual diu:
“Vist l’expedient del compte general de l’exercici de 2016 conformat per la intervenció
municipal, d’acord amb l’establert als articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Vist l’informe de la interventora de 21 de juny de 2017 en relació a l’aprovació del Compte
General de l’exercici de 2016.
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Atès que es va dictaminar favorablement per la Comissió Especial de Comptes l’aprovació
del compte general de l’exercici de 2016 en data 3 de juliol de 2017.
Atès que mitjançant anunci en el BOIB núm. 82, de 6 de juliol de 2017, s’exposà al públic
durant un termini de 15 dies i vuit més el Compte General, sense que s’hagi presentat cap
reclamació, objecció o observació.
Propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el Compte General dels Pressuposts corresponents a l’exercici de 2016
que comprenen, a més del de la Corporació, el del Patronat Municipal d’Esports, el del
Patronat Municipal de Música, el del Patronat Municipal d’Alcúdia Ràdio, així com els dels
Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia, Consorci de Promoció Exterior d’Alcúdia i de
l’Empresa Municipal EMSA, S.A., format per la següent documentació:
• Comptes anuals:
- Balanç de situació.
- Compte de resultat econòmic patrimonial.
- Estat de canvis en el patrimoni net.
- Estat de fluxos d’efectiu.
- Estat de liquidació del Pressupost.
- Memòria.
Els comptes de la societat mercantil de capital íntegrament públic (EMSA)
comprenen:
- Balanç de situació.
- Compte de Pèrdues i Guanys.
- Memòria.
- Estat de canvis en el Patrimoni Net.
•

Documentació complementària:
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària, acompanyat per l’oportú estat de
conciliació.

Segon.- Remetre el compte general aprovat pel Ple a la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears per a la seva fiscalització, d’acord amb l’establert a l’article 212 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.”

INTERVENCIONS:
La senyora Joana Maria Benàsar exposa la proposta.
VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa Especial de
Comptes, per majoria 12 vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1
Guanyem Alcúdia) i 5 abstencions (4 PP + 1 Unió per Alcúdia), acorden aprovar la
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
4.
Examen i aprovació proposta revisió retribucions membres Corporació
exercici 2017.
Es presenta proposta de Batlia de data 30 d’agost de 2017, la qual diu:
“El Ple, en sessió extraordinària de 01/07/2015, conformement al què disposen la

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears i el
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals va acordar
determinar els càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i les seves retribucions,
així com les quanties per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans
municipals de que formin part els membres de la corporació que no tinguin
dedicació exclusiva ni parcial.
El mateix acord determina que les esmentades quanties seran objecte de revisió
cada 1r de gener segons les variacions en l’IPC interanual, el qual, segons les
dades de l’INE, s’ha incrementat en l’1,6 per cent el 2016.
L’article 18.dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2017, estableix un increment retributiu màxim per al personal al
servei del sector públic de l’1 per cent.
Ès per això que es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Limitar a l’1 per cent l’increment de les retribucions dels càrrecs amb
dedicació exclusiva o parcial, així com les quanties per l’assistència efectiva a
les sessions dels òrgans municipals de que formin part els membres de la
corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial per a aquest exercici
2017 i amb efectes retroactius a l’u de gener 2017.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir exposa la proposta.
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VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per majoria 13
vots a favor (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per Alcúdia + Guanyem
Alcúdia) i 4 abstencions (4 PP), acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita,
amb els acords que hi són proposats.
5.
Examen i aprovació proposta esmena de deficiències acord CIOTU de
data 31 de març de 2017 relativa a la modificació puntual núm. 4 de les NS
d’Alcúdia.
Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 31 d’agost de 2017, 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 que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2016 acordà aprovar
provisionalment l’expedient de modificació puntual núm. 4 i la seva remissió a a la Comissió
Insular d’Ordenació del territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca instant la seva
aprovació definitiva.
Atès que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió celebrada el dia
31 de març de 2017, va prendre acord, en el tràmit previst a l’article 164 del Reglament General
de la Llei 2/2014, de 25 de març d’Ordenació i Ús del Sòl, per a l’Illa de Mallorca, de suspendre
l’aprovació definitiva de la referida modificació fins que s’esmenin les deficiències detectades
d’acord amb el dictamen de Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Atès que en data 10 d’abril de 2017 es va remetre a la CIOTU informe tècnic emès per
l’arquitecte municipal sol·licitant una sèrie d’aclariments a l’esmentat Acord en relació a la
supressió de l’ART 10.6 i a la interpretació que es feia al referit acord de la Disposició
Addicional Tercera del Pla Territorial Insolar de Mallorca (versió consolidada en vigor) arran
d’un aproblemàtica vinculada al Sistema General d’Espais lliures Previst a la zona de
l’Antiga AS-16, que en el seu dia estava vinculada a l’àrea de Reconversió Territorial
(ART)10.6 del PTIM.
Atès que en data el 21 de juliol es va reiterar aquesta sol·licitud i que finalment, el 24 de
juliol de 2017 (NR 6312, de 03.08.17) es va rebre contestació mitjançant la remissió d’un
informe tècnic de 14 de juliol del Servei d’Ordenació del Territori, que conclou, en el mateix
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sentit que l’apuntat per l’arquitecte municipal en el seu informe remès en el mes d’abril al
CIM, i que per tant, la conseqüència lògica de la supressió e l’ART 10.6 implica la
recuperació al sector de la condició de sòl rústic preexistent a l’aprovació del PTIM (segons
els plànols d’ordenació de les NS aprovades perla CIOTUPH de dia 24 de juliol de 2002, de
compliment de prescripcions), i que eren les vigents al moment de ser aprovat definitivament
el Pla Territorial Insular de Mallorca, i que així caldrà recollir-ho a les Normes Subsidiàries.

Atès que l’arquitecte municipal ha emès informe tècnic que literalment diu:
“ESMENA DE DEFICIÈNCIES RELATIVA A L’ACORD DE 31 DE MARÇ DE
2017 DE LA CIOTU DE SUSPENSIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D’ALCÚDIA.
La modificació núm. 4 de les NS d’Alcúdia va incorporar al planejament l’establert en
la modificació núm. 2 del PTIM quant a les ART que es mantenien, suprimien o
transformaven en AIP. L’aprovació definitiva d’aquesta modificació va quedar suspesa per
l’Acord de la CIOTU de 31 de març de 2017, pendent d’esmenar deficiències. No obstant, el
10 d’abril de 2017 es remet informe tècnic sol·licitant una sèrie d’aclariments a l’esmentat
Acord en relació amb la supressió de l’ART 10.6 i el 21 de juliol es va reiterar aquesta
sol·licitud. El 24 de juliol de 2017 (NR 6312, de 03.08.17) es rep contestació mitjançant la
remissió d’un informe tècnic de 14 de juliol del Servei d’Ordenació del Territori. Per tant,
procedeix ara l’esmena de les deficiències, en el sentit assenyalat en l’Acord de 31.03.17 i en
aquest informe tècnic, així com l’aprovació i remissió de nou de la modificació al CIM per a
la seva aprovació definitiva.
Deficiències:
1. Incorporar les condicions de la Resolució del President de la CMA de 09.02.16
a. Fixar un termini per acabar d’executar la demolició dels edificis fora d’ordenació de la
UA5
Es fixa un termini de 4 anys.
b. Incrementar el grau de protecció de l’AS16 amb una categoria superior a la de SRG o
incrementar els paràmetres mínims en aquesta àrea atès l’alt valor paisatgístic d’aquest entorn.
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Comparatiu entre l’àmbit de la ART 10.6 de les NS vigents (plànol esquerre) i el límit de
l’àrea de protecció de costes (APT) proposat (plànol dret). Traslladant el límit de l’APT del
plànol proposat sobre el vigent (límit en color blau) la superfície fora del SRP suposa un 22%
del total àmbit, és a dir unes 4,78 ha d’un total de 21,69 ha. D’altra banda, cadastralment
aquesta zona pertany gairebé tota a una única finca que es troba en la seva major part dins de
l’APT (07003A004003770000LQ) pel que de la seva hipotètica segregació no podria resultar
una parcel·la edificable.
D’altra banda, l’objecte de l’increment de protecció és aconseguir un corredor verd entre dos
espais protegits i compensar amb això la densitat edificatòria de la UA-5. Objectius que
s’aconsegueixen amb la qualificació d’APT que crea aquest corredor de sòl protegit de 500
metres paral·lel al llac Esperança, deixat el sòl rústic de menor protecció en la part posterior.
En la seva conseqüència, es proposa la qualificació d’APT en la part de la finca afectada pels
500 m des del límit interior de la ribera del mar i el manteniment per a la resta de la finca de
la qualificació de SRG.
c. Finalment, l’Acord de no sujecció assenyala el següent:
- Que els projectes d’urbanització s’hauran de subjectar a avaluació ambiental simplificada
d’acord amb la normativa ambiental. En aquest cas no s’ha previst l’existència de cap projecte
d’urbanització derivat de la modificació núm. 4 de les NS.
- Obtenir informe de la DGRH sobre l’APR d’inundacions i també del departament de
patrimoni i de territori del CIM i informe de Gestió d’emergències. En aquest cas es disposa
de informes del Departament de Territori i Infraestructures del CIM de 5 de novembre de
2015 (NR 9196, de 09.11.15) i del Serveis d’Ordenació del Territori del CIM de 19 de
novembre de 2015 (NR 9691, de 23.11.15), pel que se sol·liciten els informes de Patrimoni
del CIM i de Gestió d’emergències del Govern.
- Aclarir que l’ART 10.4 no formi part de la modificació núm. 4. La modificació núm. 4 de
les NS és una mera adaptació a la modificació núm. 2 del PTIM que només havia previst la
supressió de l’ART 10.4, deixant que les NS en estar ja adaptades al PTIM poguessin també
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suprimir-la, modificar-la o conservar-la. En aquest cas, l’opció del planejament ha estat
incorporar l’ART 10.4 com un sector urbanitzable directament ordenat, la qual cosa es fa des
de la modificació núm. 6 i no des de la 4 que es tracta només d’una adaptació i no d’una
modificació de les NS
2. Incorporar les condicions de l’informe del Servei de Gestió Forestal de 24.02.16
a. Que s’adoptin els nous mapes d’incendis i ZAR del Decret 22/2015, de 17 d’abril.
A aquests efectes i encara que no sigui aquest l’objecte de la modificació de les NS, es
corregeixen les delimitacions de les zones d’incendis del plànol 3.3.1.1
2. En zona de risc, els municipis han de fomentar la redacció i execució de Plans
d’Autoprotecció, En aquest cas d’urbanitzacions, considerant-los prioritaris en àmbits
d’acusada vulnerabilitat i en els quals la gravetat potencial dels incendis forestals ho exigís.
Els plans parcials que es pretenguin ampliar o crear nous assentaments urbans sobre zones o
entorns forestals han de contenir les mesures d’autoprotecció suficients.
La modificació núm. 2 de les NS de 2007, aprovades definitivament amb prescripcions el 23
de maig de 2012 (BOIB n. 79 ext., de 01.06.12, correcció d’errors en el BOIB n. 84, de
12.06.12), ja van incorporar el Decret 41/2005, de 22 d’abril, pel qual s’aprova el pla especial
per fer front al risc d’incendis forestals (INFOBAL) a la norma 5.5.04 pel que no és
necessària la seva reiteració en la modificació núm. 4 d’aquestes NS. Concretament la norma
vigent estableix el següent:
2.2.-

Àrees de prevenció de riscos de incendis:

Són àrees de terreny on existeix una massa arbòria important pel que
revesteixen, en funció de la seva densitat de combustible, distints nivells de
perill d’incendi. En les zones assenyalades com de risc (APR) d’incendis
s’hauran de complir amb els preceptes relatius a incendis forestals previstos
a la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts i en el seu Reglament, així
com amb els continguts en el Decret 101/1993, de 2 de setembre, de la
Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria, Decret 41/2005, de 22 d’abril,
pel qual s’aprova el Pla especial per fer front al risc d’incendis forestals
(INFOBAL) i Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes
sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles
d’incrementar el risc d’incendi forestal.
a).- Mesures a adoptar a urbanitzacions i zones confrontants.
- Contemplar una faixa de defensa contra els incendis forestals de 50 metres
perimetral a la urbanització, tal com obliga l’article 5 del Decret 101/1993,
de 2 de setembre, pel qual s’estableixen noves mesures preventives en la lluita
contra els incendis forestals.
- Condicions de la faixa perimetral: La distància mínima entre arbres,
mesurada en el peu, serà de 6 metres i la mateixa relació es mantindrà
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respecte de les edificacions, es mantindran esporgats en 1/3 d’altura fins a un
màxim de 5 metres. La fracció de cabuda coberta per la vegetació arbòria
serà inferior al 50 %, la distància mínima entre matolls serà de 3 metres i la
seva fracció de cabuda coberta per matolls i herbàcies serà inferior al 20 %.
Les restes de vegetals secs i podes s’haurà de retirar.
- En qualsevol cas, les actuacions que suposin una afecció a la vegetació
forestal hauran de comptar amb autorització de l’organisme competent en
matèria de gestió forestal.
- També s’haurà de contemplar un doble vial d’accés a la urbanització, és a
dir, o bé un vial per entrada i un per sortida o bé un vial suficientment ample
com perquè un camió hi pugui donar la volta. A cada costat dels vials d’accés
a la urbanització s’haurà de realitzar i mantenir una faixa de 10 metres com
a mínim que complirà les mateixes condicions de l’apartat anterior.
- S’establiran punts de subministrament d’aigua en tot el perímetre d’aquesta
faixa i, al menys, una sortida d’aigua per als cotxes de bombers cada 500
metres de perímetre.
- Quan a menys de 2 km de la urbanització no hi hagi cap dipòsit d’almenys
50 tn, on un helicòpter sigui capaç d’agafar aigua, serà necessari que es doti
a la urbanització d’un excepte que existeixin piscines en la pròpia
urbanització on no hi hagi impediments per a l’accés de l’helicòpter. En
aquest cas, les piscines hauran d’estar a 50 metres de la construcció i en un
radi de 25 metres al seu voltant no ha d’haver-hi cap obstacle perquè
l’helicòpter d’extinció pugui carregar aigua en condicions òptimes de
seguretat.
- És necessari que als vials d’accés a la urbanització hi hagi senyalització
explicativa del perill d’incendi forestal.
- Les infraestructures preventives dels incendis forestals, com ara els punts de
subministrament d’aigua, també han d’estar senyalitzats de forma que siguin
fàcils d’identificar.
b).- Mesures a adoptar per als habitatges aïllats a sòl rústic.
A les àrees assenyalades en els plànols com de prevenció de risc (APR)
d’incendi, els projectes relatius a usos o activitats que suposin vivenda
hauran d’incorporar mesures de seguretat vial per garantir l’accés de
persones i vehicles, dipòsits d’aigua per a una primera situació
d’emergència, així com actuacions a la vegetació en un radi de 30 metres al
voltant de les edificacions per reduir la càrrega de combustible. Aquestes
actuacions hauran de complir amb les condicions previstes en el punt 2 i 3 de
l’apartat 2.2.a anterior.
c).- Mesures a adoptar a les zones edificades, limítrofs i interiors a terreny
forestal.
Amb independències del compliment de les mesures establides en el Decret
125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es
regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc
d’incendi forestal, a les zones edificades, limítrofs i interiors a terreny
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forestal, d’acord amb l’article 11 de l’esmentat Decret, s’hauran d’adoptar
les mesures següents:
- Deixar una franja de 25 metres d’amplària separant la zona edificada de la
forestal, lliure de matoll o vegetació que pugui propagar un incendi de la
zona forestal, així com un camí perimetral de 5 metres, que podrà estar inclòs
en l’esmentada franja.
- En qualsevol cas aquesta franja haurà de complir les condicions previstes
en el punt 2 i 3 de l’apartat 2.2.a anterior.
- Disposar preferentment de dues vies d’accés alternatives o, en cas
d’impossibilitat, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma
circular de 12,50 metres de radi.
- En zones d’alt risc d’incendi forestal, serà necessari que les zones
edificades disposin almenys amb un hidrant exterior normalitzat per a la seva
eficaç utilització pels serveis d’extinció d’incendis.
d).- Mesures a adoptar en relació als abocadors.
En aplicació del Decret 101/1993, de 2 de setembre, de mesures preventives
per a la lluita contra els incendis forestal, l’Ajuntament mantindrà una faixa
de 50 metres d’amplària mínima neta de residus, matolls i vegetació seca
envoltant dels abocadors que estiguin en contacte amb una zona forestal de
risc d’incendis. En tot cas, es complirà també amb el que estableix l’article
14 del Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús
del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles
d’incrementar el risc d’incendi forestal.
e).- Zones de protecció en conduccions elèctriques aèries.
D’acord amb el Decret 125/2007, de 5 d’octubre, els titulars o concessionaris
d’estesos aeris que travessin terrenys forestals hauran d’establir una zona de
protecció al llarg del traçat de cada línia. L’amplària d’aquestes zones de
protecció haurà de ser la necessària per evitar que la vegetació forestal
constitueixi un perill per a la conservació de la línia o un risc de produir
incendis forestals i ocuparà almenys el corredor de la línia elèctrica, més 5
metres a cada costat d’aquest. En aquestes franges haurà de mantenir-se, en
tot cas, una cobertura arbòria i arbustiva màxima del 50 % de fracció de
cabuda coberta. En els casos de presència de peus arboris que suposin un
perill de contacte amb els conductors, hauran de ser talats de conformitat
amb la reglamentació sectorial vigent. Durant l’època de perill d’incendi
forestal, aquestes zones hauran de mantenir-se lliures de residus vegetals o
qualsevol altre tipus de residu que pugui afavorir la propagació del foc.
f).- Mesures complementàries per a les edificacions sense continuïtat amb la
trama urbana i situades en un entorn forestal amb risc endogen i exogen
d’incendi:
- Les sortides de les xemeneies estaran protegides amb malla metàl·lica de
llum inferior a 1 centímetre.
- S’haurà de procedir a la retirada de les restes vegetals procedents de la tala
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d’arbres en un termini màxim de 10 dies i de les altres restes vegetals en un
termini màxim de 20 dies des de la seva generació.
- En cas d’obres, hauran d’extremar-se les precaucions durant l’ús de
maquinària susceptible de generar espires.
- Es procurarà evitar la ubicació d’habitatges en zones forestals on concorrin
alguna de les condicions següents: Valls estrets i depressions entre elevacions
pronunciades del terreny, xemeneies naturals i zones on un possible incendi
pugui incidir directament sobre les construccions. En vessants inclinades més
d’un 25 %, llocs encaixonats on pugui produir-se l’acumulació de fums i en
àrees especialment exposades a vents perillosos.
- El vial d’accés a l’habitatge haurà de comptar amb una faixa de protecció
d’amplària mínima 10 metres que complirà les condicions de l’apartat 2.2.a.
- A l’exterior de l’habitatge es recomana l’existència d’una presa d’aigua.
- Als jardins i tancaments dels habitatges s’evitarà la utilització de materials
inflamables com per exemple plàstics, així com la implantació de vegetació
que en cremar es propagui ràpidament.
g).- Prevenció de riscos d’incendis.
D’acord amb l’annex 2 del Pla territorial de les Illes Balears en matèria de
protecció civil (PLATERBAL), en el cas d’incendis es proposen les següents
estratègiques de planificació:
- Construir i mantenir una xarxa de camins de muntanya prou densa per
donar accessibilitat a les grans masses forestals, tant per protecció com per
explotació.
- Construir i mantenir tallafocs.
- Dissenyar una política d’assentaments controlats en zones arborades per
assegurar la prevenció, la detecció i l’extinció dels focs.
- Canalitzar l’afluència de visitants cap a àrees forestals especialment
equipades.
En tot cas, en els nuclis de població aïllada, urbanitzacions, àrees recreatives
i semblants, situades en zones de risc d’incendi forestal, s’hauran de redactar
i implantar plans d’autoprotecció d’incendis forestals.
3. Esmenar les deficiències de l’informe del Servei d’Ordenació del Territori del CIM de
02.03.17
D’acord amb aquest informe, les deficiències que van esmenades segons l’informe de 19 de
novembre de 2015 eren:
a. Incorporar plànols informatius del planejament municipal vigent.
Es van incorporar.
b. Incorporar l’àmbit de l’AIP-V al conjunt de plànols d’ordenació on apareix el polígon
d’actuació.
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Es van incorporar.
c. L’ordenació urbanística subjacent dins de l’AIP-V prové de les NS del 2000 i es va
mantenir per prescripció de la CIOTUPH en la revisió de les NS del 2007. Ara, en la
modificació núm. 4, atès que es tracta d’un àmbit sotmès a desenvolupament mitjançant pla
especial de competència insular, es torna a proposar suprimir-la.
d. Millorar la sistemàtica de regulació de l’AIP-V dins de les Normes, situant-la en un apartat
autònom i fer esment del règim transitori establert en la DT 10a del PTIM.
Tramitació i aprovació del pla especial:
D’acord amb la Disposició transitòria desena del PTIM aquests plan especials
s’hauran d’aprovar inicialment abans que transcorrin dos anys comptats a
partir de l’endemà de la publicació al BOIB de la seva aprovació definitiva i
durant aquest període se suspèn la tramitació i aprovació dels instruments i
projectes que impliquin transformació urbanística del sòl dins la delimitació
de l’AIP. No obstant, l’esmentat desplegament d’instruments urbanístics –
d’ordenació i de gestió-, de projectes d’obres d’urbanització, d’edificació o
d’implantació d’activitats, es podrà realitzar encara que no s’hagi aprovat
inicialment el pla especial corresponent, quan les correlatives fitxes de l’Annex
III n’estableixin les determinacions particulars específiques; en aquest cas
caldrà que els esmentats instruments urbanístics i projectes d’obres
d’urbanització s’ajustin a les previsions establertes a les fitxes dels AIP i que
la proposta se sotmeti a previ informe favorable del Consell Insular de
Mallorca que haurà d’emetre’s en el termini màxim de quaranta-cinc dies. En
el cas que transcorrin els dos anys assenyalats sense que el Pla especial s’hagi
aprovat inicialment, s’aixecarà automàticament la suspensió esmentada en
l’apartat anterior i podran tramitar-se i aprovar-se tots els instruments i
projectes que legitimin la transformació urbanística del sòl, l’edificació o la
implantació d’usos a sòl rústic previ informe preceptiu favorable del
Departament del Consell de Mallorca, competent en ordenació del territori,
sobre la seva compatibilitat amb els objectius, principis rectors i directrius
d’ordenació de cada AIP, i que haurà d’emetre’s en el termini màxim de trenta
dies.
e. Respecte de l’ART 10.6, ara ens remetem a l’informe del CIM de 14 de juliol de 2017
d’aclariments.
En qualsevol cas, quant a l’informe relatiu a l’aprovació inicial de la modificació: es va afegir
una major la justificació a la memòria i ara també el càlcul de l’estàndard de SG d’ELP del
municipi referit a la població prevista en la revisió del 2007, així com, quant al traçat viari
esmentat que es tracta d’un camí ja existent. També, quant a determinar una categoria de sòl
rústic de major protecció ja que es va fixar l’APT de Costes, així com els jaciments.
Finalment en relació amb la UA-5 que mantenia el contingut i la descripció del text de la
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revisió del 2007, s’actualitza suprimint la referència a legislació derogada i, quant a la gestió i
compensació de les operacions d’esponjament, que provenen de les NS del 2000 i on es va
planejar la legalització del conjunt a canvi de l’enderrocament de determinades edificacions o
afegits en situació de fora d’ordenació, no existeix cap operació d’esponjament sobre aquest
sector de sòl urbà ja consolidat per la urbanització i l’edificació. Es va desvincular del PTIM
el manteniment de l’ART 10.4 com a sector urbanitzable de les NS i també es va rectificat en
el resum executiu del planejament, l’error advertit i actualitzat els plànols.
Quant al present informe, s’assenyalen les següents 4 noves deficiències a esmenar:
a. Ajustar l’àmbit de l’AIP-V, incorporant el vial existent entre aquesta i el pla
especial del port.
Ajust que s’ha dut a terme. Això suposa incrementar l’àmbit de l’AIP en 0,19
ha (passant de 7,22 ha a 7,41 ha).

b. Incorporar a la llegenda del plànol 5.5 la identificació correcta de l’AIP i que la mateixa
s’incorpori també a la resta de plànols.
Incorporació que s’ha dut a terme.
c. El nou text de l’AIP-V que s’incorpora a la norma 4.1.03 faci referència a la DT 10a del
PTIM en el context del Conveni Europeu del Paisatge. Referència que, com ja s’ha esmentat,
es recull en la memòria de la modificació 4 de les NS i en el text normatiu.
Tramitació i aprovació del pla especial:
D’acord amb la Disposició transitòria desena del PTIM aquests plans
especials s’hauran d’aprovar inicialment abans que transcorrin dos anys
comptats a partir de l’endemà de la publicació al BOIB de la seva aprovació
definitiva i durant aquest període se suspèn la tramitació i aprovació dels
instruments i projectes que impliquin transformació urbanística del sòl dins
la delimitació de l’AIP. No obstant, l’esmentat desplegament d’instruments
urbanístics –d’ordenació i de gestió-, de projectes d’obres d’urbanització,
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d’edificació o d’implantació d’activitats, es podrà realitzar encara que no
s’hagi aprovat inicialment el pla especial corresponent, quan les correlatives
fitxes de l’Annex III n’estableixin les determinacions particulars específiques;
en aquest cas caldrà que els esmentats instruments urbanístics i projectes
d’obres d’urbanització s’ajustin a les previsions establertes a les fitxes dels
AIP i que la proposta se sotmeti a previ informe favorable del Consell Insular
de Mallorca que haurà d’emetre’s en el termini màxim de quaranta-cinc dies.
En el cas que transcorrin els dos anys assenyalats sense que el Pla especial
s’hagi aprovat inicialment, s’aixecarà automàticament la suspensió
esmentada en l’apartat anterior i podran tramitar-se i aprovar-se tots els
instruments i projectes que legitimin la transformació urbanística del sòl,
l’edificació o la implantació d’usos a sòl rústic previ informe preceptiu
favorable del Departament del Consell de Mallorca, competent en ordenació
del territori, sobre la seva compatibilitat amb els objectius, principis rectors i
directrius d’ordenació de cada AIP, i que haurà d’emetre’s en el termini
màxim de trenta dies.
Conveni europeu del paisatge:
D’acord amb l’article 39.4 del PTIM, l’AIP-V, el pla especial justificarà el
compliment del Conveni europeu del paisatge.
d. Justificar que la supressió de l’ELP dins de l’àmbit de l’AIP-V no altera els estàndards
urbanístics de dotacions per a la població.
Es justifica en la memòria ja que en la revisió de les NS del 2007 els sistemes generals d’ELP
no van formar part del càlcul de l’estàndard de superfície de zones verdes públiques del
municipi en funció de la població teòrica prevista. Ara en la memòria es justifica aquest
estàndard respecte de la població i sense computar la superfície corresponent al SG de l’AS16 ja que es tractava d’una ART discontinua i intermunicipal aliena a la població del
municipi.
Quant a la supressió d’un sistema general d’espais lliures públics, reiterar
que es tractava d’una qualificació vinculada a una actuació en un altre
municipi i que el municipi compta amb suficients sistemes generals públics
per cobrir les necessitats de la població. D’acord amb els càlculs de la
memòria de la revisió de les NS, aprovada definitivament l’1 de febrer de
2007 (BOIB n. 33, de 03.03.07), i que van ser les que van implantar aquest
sistema general, resulten les dades següents:
“Resultat de l’estudi de població teòrica màxima en sòl urbà: 63.500
habitants/places turístiques.”
Sistemes generals del municipi (revisió de les NS del 2007):
ANTERIORS A LA REVISIÓ
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Zona
Alcúdia Nord

Alcúdia Sud

Denominació
SG d’ELP La Victòria
SG d’ELP Alcanada
SG d’ELP Maristany
SG d’ELP Sant Martí
SG d’ELP dels estanys i canals

TOTAL

Superfície
10.167.570
138.313
576.123
2.502.218
256.105
13.640.329

A CONSEQUÈNCIA DE L’ADAPTACIÓ AL PTIM
Zona
Denominació
Superfície
Alcúdia Nord SG de l’ART 10.4 (AN-1)
51.554
Alcúdia Sud
SG de l’ART 10.6 (AS-16)
185.800
TOTAL
237.354

Respecte de la població teòrica màxima i els estàndards d’espais lliures
públics, la revisió del 2007 va justificar l’estàndard respecte dels sistemes
locals i no dels generals. Pel que aquest no va formar part de la revisió. No
obstant això, amb l’aprovació de la LOUS, l’article 41 estableix que seran els
sistemes generals d’espais lliures públics els que no seran inferiors a
l’estàndard de 5 m2 per habitant. Així doncs el ràtio de sistemes generals
d’espais lliures públics del municipi, sense incloure el sistema general de
l’AS-16 suprimit per la modificació núm. 2 del PTIM, és de: 1.387,77 ha –
18,58 ha: 1.369,19 ha.
L’estàndard de sistemes generals d’espais lliures públics per habitant,
incloses les places turístiques, amb aquesta modificació és de: 215,62
m2/habitant.
4. Grafiar i identificar en els plànols 1 i 2 els límits de la zona AIP V que consten en la fitxa
de la modificació 2 del PTIM i en el plànol 5.5 modificat.
Es corregeixen els límits d’acord amb l’assenyalat en l’informe de 2 de març de 2017 del
Servei d’Ordenació del Territori del CIM.
5. Justificar les modificacions introduïdes en el plànol 5.5 en relació amb la supressió de
l’ART 10.2 i la seva substitució per l’AIP V.
Es modifica la memòria amb la justificació assenyalada.
Es tracta d’una ART que abasta l’antiga central tèrmica d’Alcúdia amb la
finalitat de rehabilitar la zona i dotar al municipi amb un edifici singular.
Aquesta ART ha estat transformada per la modificació núm. 2 del PTIM en
l’AIP-V i el seu desenvolupament depèn de l’ordenació de detall que fixi un
pla especial.
D’acord amb la Disposició transitòria desena aquests plan especials
s’hauran d’aprovar inicialment abans que transcorrin dos anys comptats a
partir de l’endemà de la publicació al BOIB de l’acord d’aprovació definitiva
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de la modificació núm 2 del PTIM i durant aquest període se suspèn la
tramitació i aprovació dels instruments i projectes que impliquin
transformació urbanística del sòl dins la delimitació de l’AIP. No obstant
l’anterior:
“L’esmentat desplegament d’instruments urbanístics –d’ordenació i de
gestió-, de projectes d’obres d’urbanització, d’edificació o d’implantació
d’activitats, es podrà realitzar encara que no s’hagi aprovat inicialment el
pla especial corresponent, quan les correlatives fitxes de l’Annex III
n’estableixin les determinacions particulars específiques; en aquest cas
caldrà que els esmentats instruments urbanístics i projectes d’obres
d’urbanització s’ajustin a les previsions establertes a les fitxes dels AIP i que
la proposta se sotmeti a previ informe favorable del Consell Insular de
Mallorca que haurà d’emetre’s en el termini màxim de quaranta-cinc dies. En
el cas que transcorrin els dos anys assenyalats sense que el Pla especial
s’hagi aprovat inicialment, s’aixecarà automàticament la suspensió
esmentada en l’apartat anterior i podran tramitar-se i aprovar-se tots els
instruments i projectes que legitimin la transformació urbanística del sòl,
l’edificació o la implantació d’usos a sòl rústic previ informe preceptiu
favorable del Departament del Consell de Mallorca, competent en ordenació
del territori, sobre la seva compatibilitat amb els objectius, principis rectors i
directrius d’ordenació de cada AIP, i que haurà d’emetre’s en el termini
màxim de trenta dies.”
Quant a aquesta AIP és doncs necessària la seva incorporació al planejament
que es fa, segons es determina en l’informe de 2 de març de 2017 del Servei
d’Ordenació del Territori del CIM, ajustant el límit de l’àmbit amb el vial
confrontant pel Sud amb l’àmbit del pla especial del port. L’esmentat vial es
troba fora de la zona ordenada pel pla especial i no inclosa en la delimitació
gràfica de l’AIP.
S’ajusta aquesta delimitació, incorporant el vial urbà entre ambdues zones, a
l’àmbit de l’AIP per formar part de l’ordenació del pla especial
6. Justificar el manteniment de l’ART 10.4
Es modifica la memòria amb la justificació assenyalada.
Aquesta ART afecta una zona del sector urbanitzable AN-1 de Bonaire,
desqualificant una franja de la zona Est i al llarg del torrent i vinculant les
indemnitzacions al sector urbanitzable AS-6.
És una ART que troba incorporada com un sector urbanitzable discontinu des
de la revisió de les NS del 2007 a desenvolupar mitjançant un pla especial i
del que es troba redactat el seu avanç des del març del 2007. El planejament,
una vegada aprovada la modificació núm. 2 del PTIM, ha optat per mantenir-
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la, atès que es tracta d’una zona incorporada al planejament de forma
coherent amb l’ordenació general i amb unes cessions públiques necessàries
per al municipi en estar situada enfront de la zona on es troba el poliesportiu
municipal i ser les cessions bàsicament espais lliures públics i sòl dotacional
per a la seva destinació com a instal·lacions esportives i docents.
7. Justificar el compliment del ràtio d’ELP en relació amb la revisió de les NS
del 2007
Es modifica la memòria amb la justificació assenyalada.
Respecte de la població teòrica màxima i els estàndards d’espais lliures
públics, la revisió del 2007 va justificar l’estàndard respecte dels sistemes
locals i no dels generals. Pel que aquest no va formar part de la revisió. No
obstant això, amb l’aprovació de la LOUS, l’article 41 estableix que seran els
sistemes generals d’espais lliures públics els que no seran inferiors a
l’estàndard de 5 m2 per habitant. Així doncs el ràtio de sistemes generals
d’espais lliures públics del municipi, sense incloure el sistema general de
l’AS-16 suprimit per la modificació núm. 2 del PTIM, és de: 1.387,77 ha –
18,58 ha: 1.369,19 ha.
L’estàndard de sistemes generals d’espais lliures públics per habitant,
incloses les places turístiques, amb aquesta modificació és de: 215,62
m2/habitant.
8. Esmenar la deficiència de l’informe de la DG de Sostenibilitat de la Costa i del Mar de
08.03.17.
En la fitxa per al desenvolupament del pla especial de l’AIP-V s’afegeix a l’apartat 2 que en
els terrenys compresos dins del domini públic marítim terrestre no poden qualificar-se d’espai
lliure públic a l’efecte del computo dels estàndards dotacionals atesa la seva condició
demanial.
- En qualsevol cas, els terrenys compresos dins del domini públic marítim
terrestre no poden qualificar-se d’espai lliure públic a l’efecte del comput
dels estàndards dotacionals atesa la seva condició demanial.
9. En resum, a la vista de l’anteriorment exposat, procedeix:
1. Modificar i aprovar la documentació escrita i gràfica de la modificació núm. 4 de les NS,
juntament amb aquest informe justificatiu.
2. Sol·licitar els següents informes indicats en l’Acord de no subjecció a avaluació ambiental:
- Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.
- Gestió d’emergències

18

Ajuntament d’Alcúdia
Secretaria
Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

3. Sol·licitar els següents informes d’aquells organismes que no van emetre informe favorable
a la modificació núm. 4 de les NS i que figuren en l’Acord de la CIOTU de 31 de març de
2017:
- Servei de Gestió Forestal
- Servei d’Ordenació del Territori del CIM
- DG de sostenibilitat de la Costa i del Mar
4. Finalitzat l’anterior i obtinguts els informes relacionats, remetre la documentació tècnica i
administrativa de la modificació de les NS al CIM per a la seva aprovació definitiva.
Alcúdia, 10 d’agost de 2017”
Atès que l’arquitecte municipal ha redactat les oportunes modificacions a la documentació
gràfica i escrita relativa a la modificació puntual núm. 4 de les NS de Planejament d’Alcúdia
per tal d’esmenar les deficiències d’acord amb l’anterior informe tècnic justificatiu.
Atès l’informe de data 30 d’agost de 2017 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 de la documentació d’emena de deficiències a
l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme adoptat en sessió
de data 06.04.2016, relatiu a la Modificació Puntual núm. 4 de les NNSS .
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.
IV.- El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2016 acordà aprovar
provisionalment la modificació puntual núm. 4 de les NS del planejament redactada per
l’arquitecte municipal.
V.- L’aprovació definitiva d’aquesta modificació va quedar suspesa per l’Acord de la CIOTU
de 31 de març de 2017, pendent d’esmenar deficiències. No obstant, el 10 d’abril de 2017 es
remet informe tècnic sol·licitant una sèrie d’aclariments a l’esmentat Acord en relació amb la
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supressió de l’ART 10.6 i a la interpretació que es feia al referit acord de la Disposició
Addicional Tercera del Pla Territorial Insolar de Mallorca (versió consolidada en vigor) arran
d’un aproblemàtica vinculada al Sistema General d’Espais lliures Previst a la zona de
l’Antiga AS-16, que en el seu dia estava vinculada a l’àrea de Reconversió Territorial
(ART)10.6 del PTIM.
En data el 21 de juliol es va reiterar aquesta sol·licitud.
El 24 de juliol de 2017 (NR 6312, de 03.08.17) es rep contestació mitjançant la remissió d’un
informe tècnic de 14 de juliol del Servei d’Ordenació del Territori, que conclou en el mateix
sentit que l’apuntat per l’informe municipal remes en el mes d’abril al CIM, que la
conseqüència lògica de la supressió e l’ART 10.6 implica la recuperació al sector de la
condició de sòl rústic preexistent a l’aprovació del PTIM(segons els plànols d’ordenació de
les NS aprovades perla CIOTUPH de dia 24 de juliol de 2002, de compliment de
prescripcions, i que eren les vigents al moment de ser aprovat definitivament el Pla Territorial
Insular de Mallorca, i que així caldrà recollir-ho a les Normes Subsidiàries.
VI.- a la vista del que anteriorment s’ha exposat, s’ha emès informe per l’arquitecte municipal
en data 10.08.2017 en el que assenyala que procedeix ara l’aprovació dela documentació
d’esmena de les deficiències, en el sentit assenyalat en l’Acord de 31.03.17 i en l’informe
relatiu a la D3ª de la modificació núm. 2 del PTIM, així com l’aprovació i remissió de nou de
la modificació al CIM per a la seva aprovació definitiva . A tal efecte s’ha modificat la
documentació aprovada provisionalment que és la que se sotmet a aprovació pel Ple de la
Corporació.
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.
3a. L’article 164.2 del Reglament de la LOUS del Reglament de la LOUS a Mallorca
determina que quan l’expedient resulti formalment completat, l’òrgan competent per a
l’aprovació definitiva de l’instrument de planejament pot adoptar la resolució que escaigui
d’entre les següents: ...b) La suspensió del tràmit d’aprovació del planejament, per raó de
vicis o defectes esmenables
Les modificacions que s’han introduït per tal d’esmenar les deficiències de l’acord 31.03.17 i
de l’informe relatiu a la D3ª de la modificació núm. 2 del PTIM, d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte Municipal, no alteren la documentació objecte de l’aprovació
provisional sinó que la complementen i aclareixen), per tant, no suposen un canvi substancial
en els criteris i solucions de la documentació aprovada amb anterioritat. (art. 165.26.4 del
RLOUS)
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La competència per acordar la documentació d’esmena de deficiències 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 de la documentació d’esmena 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.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement la procedència de
l’adopció de l’acord de aprovació de la documentació d’esmena de deficiències redactada
per l’arquitecte municipal i objecte d’informe tècnic de data 10.08.2017 i de conformitat amb
el que indica l’infome emès per l’arquitecte municipal es proposa l’adopció del següent acord:
a) Modificar i aprovar la documentació gràfica i escrita d’esmena de deficiències de
l’acord de la CIOTU adoptat en sessió celebrada el dia 31,03.2017 i de l’informe de la
Direcció Insular de Territori i Paisatge de data RE6312 de 03.08.2017
b) Sol·licitar els informes indicats en l’Acord de no subjecció a avaluació ambiental a:
- Departament de cultura, Patrimoni i Esports
- Gestió d’emergències.
c) Sol·licitar, amb la documentació ara aprovada, els següents informes d’aquells
organismes que no van emetre informe favorable al a modificació núm.43 de les NS i
que figuren a l’acord de la CIOTU de 31 de març de 2017
- Serveis de Gestió Forestal.
- Servei d’ordenació del Territori del CIM
- Direcció de sostenibilitat de Cosa i del Mar.
d)
Finalitzats l’anterior i un cop obtinguts els informes relacionats, remetre la
documentació tècnica i administrativa de la modificació 4 de les NS al CIM per a la seva
aprovació definitiva.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri acordarà el que estimi oportú.
Alcúdia, 30 d’agost de 2017. Serveis Jurídics.- Eulàlia Ochogavía”
Tenint en compte que la competència per acordar l’aprovació de la documentació d’esmena de
deficiències a l’Acord a que fa referència l’article 164 del Reglament de la Llei 2/2014
d’Ordenació i üs del So`l.l per a l’Illa de Mallorca, 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 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
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ACORDS:
Primer.- De conformitat amb els informes tècnic de data 10 d’agost de 2017 i el jurídic de data
30 d’agost de 2017:
a) Modificar i aprovar la documentació gràfica i escrita redactada per l’Arquitecte
Municipal de esmena de deficiències de l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori i Urbanisme en sessió de 31 de març de 2017 i de l’informe de la Direcció
Insular del Territori i Paisatge de data 3 d’agost de 2017, juntament amb l’informe tècnic
de data 10 d’agost de 2017.
b) Sol·licitar els següents informes indicats en la Resolució del President de la Comissió
Balear de Medi Ambient de data 19 de febrer de 2016 de no subjecció a avaluació
ambiental:
- Departament de Cultura, Patrimoni i Esports (CIM)
-Gestió d’emergències.
c) Sol·licitar, amb la documentació ara aprovada, els següents informes dels següents
organismes segons el que disposa l’acord de la CIOTU de data 31 de març de 2016 :
- Serveis de Gestió Forestal
- Servei d’Ordenació del Territori del CIM
- DG de sostenibilitat de la Costa i del Mar.
Segon.- Finalitzats els anteriors tràmits i un cop obtinguts els referits informes, remetre la
documentació gràfica i escrita d’esmena de deficiències a l’acord de la CIOTU de data 31 de
març de 2017 i al ‘informe de la Direcció Insular del Territori i Paisatge de 14 de juliol de 2017
, redactada per l’Arquitecte municipal (Agost 017) juntament amb el seu informe de data
10.08.2017 amb la documentació administrativa de l’expedient de la modificació puntual núm.4
al CIM, instant-ne la seva aprovació definitiva.
Tanmateix el Ple amb el seu superior criteri acordarà el que estimi adient.”
INTERVENCIONS:
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa i fa un resum de la proposta.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,
que representa el vot favorable de la Majoria absoluta legal, acorden aprovar la
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
6. Examen i aprovació ratificació acord J.G.L. sobre l’aprovació de conveni
entre l’Ajuntament d’Alcúdia i Red Elèctrica per a la transmissió de la
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concessió atorgada per Autoritat Portuària arran del canvi de recorregut de la
línea elèctrica d’alta tensió.
Es presenta acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’agost de 2017, el qual
diu:
“3. Prèvia ratificació d’inclusió del punt a l’ordre del dia, examen i aprovació
proposta d’acord d’aprovació del conveni entre aquest Ajuntament i Red
Eléctrica de España, S.A.U. regulador de les condicions de transmissió de la
concessió ocupació terrenys Autoritat Portuària pel canvi de traçat de línia
Elèctrica.
Els reunits per unanimitat, acorden la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia.
Seguidament el Sr. President presenta la proposta de data 29 d’agost de 2017 la
qual diu:
“La instal·lació de la línia de transport d’energia elèctrica a 66kv Sant Martí – Alcúdia
fou autoritzada, a favor de RED ELEÉCTRICA SAU per Resolució del conseller
d’Economia i Competitivitat de dia 10 de febrer de2014.
La línia també es troba compresa dins el “Pla de Desenvolupament de la
xarxa de transport d’energia eléctrica 2015-2020” aprovat el 16 d’octubre de 2016
mitjançant Acord del Consell de Ministres (Ordre IET/2209/2015, de 21 d’octubre).
No obstant això, i atenent al fet de què la línea projectada bordejava espais on
s’hi ubiquen edificis públics especialment sensibles com són centres educatius
municipals i el centre de salut, l’Ajuntament va interessar la viabilitat d’executar un
canvi parcial del recorregut de la línia projectada amb la finalitat d’harmonitzar la
instal·lació amb els demés interessos públics a protegir per l’Administració local i, en
aquest sentit, es va adoptar un acord per la Junta de Govern local, en data de 26 de
gener de 2017.
El canvi de recorregut fou informat, amb caràcter desfavorable, per la
Secretaria i la Intervenció d’aquest Ajuntament, en informe de dia 04.04.2017, atès al
fet de que la despesa pública que suposa el canvi de traçat no compta amb una
empara legal.
El canvi de recorregut de la línia suposa que aquesta discorrerà per terrenys
de domini públic portuari estatal, en el Port d’Alcúdia i, en aquest sentit, aquest
Ajuntament va sol·licitar la corresponent concessió d’ocupació del domini públic
portuari, que fou atorgada per part del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària
de Balears, en sessió celebrada en data 28 de juny de 2017.
Atès, al fet de què l’Ajuntament ocupa la posició jurídica de concessionari i
l’entitat de RED ELÉCTRICA de mer executor de les obres malgrat que la promotora
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de les obres és aquesta darrera entitat i que, per això, hauria d’ocupar la posició
jurídica de concessionària, tal i com ja indica l’informe de Secretaria i Intervenció de
dia 04.04.2017, s’articula, ara, un Conveni entre ambdues entitats, com a instrument
jurídic hàbil per a què l’Ajuntament transmeti a RED ELÉCTRICA, la concessió
atorgada per l’Autoritat Portuària de Balears en data 28.06.2017, prèvia autorització
de la transmissió per part de la mateixa Autoritat Portuària una vegada es compleixin
els requisits d’execució previstos en la Llei de Ports de l’Estat i Marina mercant,
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.
L’esborrany del conveni fou informat pels serveis jurídics municipals, la
Secretaria i la Intervenció d’aquest Ajuntament, en informe de dia 21 d’agost de
2017, de caràcter desfavorable per mor de dos motius: primer, pel contingut de
l’esborrany presentat inicial per RED ELÉCTRICA, que feia recaure sobre
l’Ajuntament més obligacions que les que li corresponien en concepte de
indemnització per canvi de traçat i, segon, perquè el Conveni parteix d’un statu quo
desfavorable atès el contingut i conclusions de l’informe de Secretaria i Intervenció
de dia 04.04.2017.
No obstant això, l’Ajuntament i RED ELECTRICA han esmenat les
deficiències que, envers el contingut, apuntava l’informe de dia 21.08.2017, per
adequar-lo als deures de responsabilitat que corresponen a l’Ajuntament i que es
limiten, ara, a les taxes d’ocupació i activitat que resulten de la concessió atorgada
per Autoritat Portuària, sense perjudici d’altres contingències eventuals com poden
ser tributs o despeses per desmantellament, però excloent despeses genèriques i
d’import sense quantificar.
Consegüentment, d’acord amb tot el que precedeix , aquesta Batlia proposa,
a la Junta de Govern Local, l’adopció del següents

ACORDS
PRIMER: Aprovar el Conveni, que s’acompanya com a Annex incloent
l’esborrany del conveni i el plànol de la concessió, entre l’Ajuntament d’Alcúdia i RED
ELECTRICA SAU, que regula la transmissió, per part de l’Ajuntament a favor de
RED Eléctrica SAU, de la concessió d’ocupació de domini públic portuari atorgat per
l’Autoritat Portuària de Balears, en data 28 de juny de 2017, prèvia autorització de la
transmissió per part de la mateixa Autoritat Portuària.
SEGON: Autoritzar al Sr. Batle de l’Ajuntament d’Alcúdia a què procedeixi a
la signatura del Conveni, com a representant de l’Ajuntament.
TERCER: Sotmetre l’aprovació del Conveni a la ratificació del Plenari de
l’Ajuntament d’Alcúdia, en la primera sessió que es celebri.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que millor consideri.
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Per part de l’infrascrit s’anà dona de la tramitació de l’expedient i dels informes
emesos per la Sra. Interventora, Secretari i el lletrat Municipal.
VOTACIÓ:
Els reunits, prèvia deliberació, per unanimitat acorden aprovar íntegrament la
proposta d’acord abans descrita amb els acords que hi son proposats.”
El present conveni objecte d’aprovació es del següent tenor:
“Alcúdia a 9 de Setiembre de 2017.
REUNIDOS
De una parte, D. Antonio Mir Llabrés, DNI núm 42.960.153-V, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ajuntament d´Alcúdia (en adelante, el AJUNTAMENT), en virtud de
acuerdo del Pleno del citado Ayuntamiento de fecha 13 de junio de 2015.
Y, de otra parte, Dª. Eva Pagán Díaz, DNI núm. 07234370-L, en representación de
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., con CIF.-A85309219, y domicilio social
en Paseo Conde de los Gaitanes nº 177, 28109 Alcobendas (Madrid) (en adelante,
RED ELÉCTRICA), en virtud de la escritura pública de poder otorgada ante el
Notario D. Eduardo Martín Alcalde, el día 12 de junio de 2017, bajo el número 1807
de su protocolo.
Ambas partes se reconocen capacidad y competencia para la firma del presente
convenio, y en su virtud,
EXPONEN
I.- Que RED ELÉCTRICA desempeña, de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, LSE) las funciones de Operador del
Sistema, Gestor de la Red de transporte y transportista único como servicio de interés
general, correspondiéndole, asimismo en exclusiva, construir, mantener y maniobrar
las instalaciones de transporte de energía eléctrica.
II.- Que RED ELÉCTRICA dispone de autorización otorgada en fecha 10 de febrero
de 2014, por parte de la Consejería de Economía y Competitividad del Gobierno
Balear, relativa a la línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV entre
las subestaciones de Sant Martí y de Alcudia, que discurre íntegramente por el
Término Municipal de Alcudia.
III.- Que la referida línea de transporte de energía eléctrica tiene como finalidad la
alimentación eléctrica para el desarrollo industrial del polígono de Na Lloreta
(Alcudia), la evacuación de generación de la central de generación de Murterar, que
supone el 40% cobertura de demanda en la isla de Mallorca, así como la garantía de
suministro y mallado de la Red de Transporte en la zona norte y noroeste de la isla de
Mallorca.
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IV.- Que la referida línea se encuentra incluida en la “Planificación Energética: Plan
de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020”, aprobado el 16
de octubre de 2015 mediante Acuerdo del Consejo de Ministros (Orden
IET/2209/2015, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el documento de
Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía
Eléctrica 2015-2020).
V.- Que el AJUNTAMENT ha instado a RED ELÉCTRICA para que proyecte un
cambio de trazado de la línea eléctrica planificada respecto del proyecto aprobado
mediante autorización administrativa referida en el expositivo II anterior, siendo que
el trazado propuesto por el AJUNTAMENT discurre en parte por terrenos de
dominio público portuario estatal en el Puerto de Alcudia, de acuerdo con el plano
que se adjunta al presente Convenio como Anexo I, que, debidamente firmado por
ambas partes, forma parte integrante del mismo.
VI.- Que, puestas las partes de común acuerdo, el AJUNTAMENT ha tramitado ante
la Autoridad Portuaria de les Illes Balears, quien aprobó en Consejo de
Administración del pasado día 28 de junio de 2017, la oportuna concesión
administrativa del dominio público portuario estatal (en adelante denominada, la
Concesión) por el que discurre el nuevo trazado de la línea de transporte propiedad
de Red Eléctrica denominada “la línea subterránea de transporte de energía eléctrica
a 66kV simple circuito “Sant Martí” (en adelante, la Instalación), de acuerdo con el
pliego de condiciones generales y particulares para su otorgamiento, que se adjunta al
presente convenio como Anexo II que, debidamente firmado por ambas partes, forma
parte integrante del mismo.
VII.-- Que en base a lo anteriormente expuesto, ambas partes están interesadas en la
suscripción de un Convenio conforme las siguientes:
OBLIGACIONES
PRIMERA.- Objeto del Convenio
El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones de transmisión por
parte del AJUNTAMENT a favor de RED ELÉCTRICA, de los derechos y
obligaciones que aquél ostenta como actual titular de la Concesión descrita en el
expositivo VI, en los términos y condiciones que en la misma se regulan.
SEGUNDA.- Condiciones de la transmisión
En virtud del presente Convenio, el AJUNTAMENT transmite a favor de RED
ELÉCTRICA los derechos que ostenta como titular de la Concesión otorgada en
fecha 28.06.2017 , sujeto a la condición de que sea autorizada la transmisión de la
Concesión a favor de RED ELÉCTRICA por parte de la Autoridad Portuaria de
Balears (APB).
Como consecuencia de dicha transmisión, una vez se autorice la misma por la
Autoridad Portuaria de Balears, todos los derechos y obligaciones relativos a la
Concesión corresponderán a RED ELÉCTRICA.
Dado que las obras deben iniciarse con carácter previo a la citada transmisión por
parte de la Autoridad Portuaria a favor de RED ELÉCTRICA, en el caso de que no se
autorice la transmisión a favor de RED ELÉCTRICA, el AJUNTAMENT resarcirá a
RED ELÉCTRICA de aquellos gastos en los que esta última haya repercutido hasta
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el momento, relativos a la ejecución de la Instalación, incluido el desmantelamiento
de la misma, en el caso de que esta fuera necesaria.
Asimismo, dado que las obras a ejecutar por RED ELÉCTRICA deben iniciarse con
carácter previo a la formalización de la transmisión y autorización correspondiente
por parte de la Autoridad Portuaria, RED ELÉCTRICA expresa mediante el presente
Convenio la aceptación de las prescripciones generales y particulares objeto de la
concesión de la Autoridad Portuaria vinculadas a la ejecución de la obra, como
ejecutante de las mismas y, a tal efecto, se compromete a aportar ante la
administración concedente toda la documentación que sea exigible legalmente y, en
especial, la regulada en el pliego de la concesión de fecha 28.06.2017.
TERCERA.- Entrada en vigor y duración del Convenio
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y finalizará en la fecha de
extinción de la Concesión.
CUARTA.- Obligaciones del AJUNTAMENT
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula segunda anterior y en la Cláusula Sexta
posterior, corresponderá al AJUNTAMENT, sin perjuicio de la acción de repetición
frente a RED ELÉCTRICA por los actos de que sea responsable en calidad de
ejecutante de las obras, el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Pliego de
Condiciones de la Concesión hasta que se otorgue la autorización por la Autoridad
Portuaria de Balears para la transmisión de la Concesión a favor de RED
ELÉCTRICA, en cuyo momento RED ELÉCTRICA será el responsable del
cumplimiento de todas aquellas obligaciones de la Concesión.
Mientras que sea concesionario y hasta que se autorice la transmisión de la
Concesión a favor de RED ELÉCTRICA por parte de la Autoridad Portuaria, el
AJUNTAMENT se compromete a abonar puntualmente y directamente a la
Autoridad Portuaria de Balears las tasas de ocupación y las tasas de actividad
correspondientes anteriormente referidas más el IVA correspondiente, según se
establece en la Concesión.
Una vez sea autorizada la transmisión de la Concesión, el AJUNTAMENT, en tanto
que ha instado el cambio del trazado de la canalización subterránea de la línea de
transporte de RED ELÉCTRICA por la Calle Teodoro Canet y C/ Enginyer Gabriel
Roca del Puerto de Alcúdia, se compromete a resarcir a RED ELÉCTRICA de los
gastos adicionales, en los términos, límites y condiciones que se indican en el párrafo
siguiente, que le supondrá dicho cambio de trazado respecto al inicialmente
autorizado a RED ELÉCTRICA. Asimismo se compromete a resarcir a RED
ELÉCTRICA de cualquier tributo derivado de la transmisión y de este Convenio.
A tal efecto, el AJUNTAMENT pagará a RED ELÉCTRICA una cantidad
equivalente al importe de las tasas de ocupación y de actividad a las que venga
obligada RED ELÉCTRICA en virtud de la Concesión, incluyendo las
correspondientes actualizaciones o modificaciones que conforme a la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante resulten de aplicación, durante el plazo de
duración en el que se encuentre vigente la Concesión, en concepto de compensación
como consecuencia del cambio de trazado de la Instalación citado en el Expositivo V.
Dichas cantidades tienen la naturaleza de indemnizaciones derivadas del cambio de
trazado de la línea eléctrica.
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Esta obligación de pago cesará en caso de que los terrenos sobre los que recae la
concesión pasen a ser de dominio o uso público municipal.
El AJUNTAMENT se obliga a notificar a la Autoridad Portuaria de Balears que las
obras de modificación de trazado de la Instalación serán ejecutadas por RED
ELÉCTRICA, así como a realizar cuantas actuaciones y comunicaciones sean
necesarias como actual concesionario para que RED ELÉCTRICA pueda dar
comienzo a las obras el día 4 de septiembre de 2017, previa aportación de la
documentación que debe presentar RED ELÉCTRICA.
QUINTA.- Forma de pago tras la autorización de transmisión de la Concesión
El pago de las cantidades referidas en la Cláusula anterior, se realizará por parte del
AJUNTAMENT a favor de RED ELÉCTRICA de la siguiente forma:
Un pago semestral/anual por importe de aquella cantidad que fije la Autoridad
Portuaria en concepto de tasas de ocupación y de las tasas de actividad, en el
momento en el que RED ELÉCTRICA sea el concesionario de la Concesión. El
importe anual se irá actualizando o revisando conforme a las actualizaciones y/o
revisiones que realice la Autoridad Portuaria que conforme a la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante resulten de aplicación. Estos pagos
semestrales/anuales se realizarán durante todo el periodo de la Concesión. El pago
por parte del Ayuntamiento se verificará una vez se acredite el pago de las tasas de
ocupación y de actividad por parte de RED ELÉCTRICA a la Autoridad competente.
No serán imputables a la Corporación Municipal los retrasos, demoras, intereses o
sanciones que se devenguen por causas no imputables al Ayuntamiento de Alcudia.
La facturación que pueda ser de aplicación a estos pagos se realizará de acuerdo con
la normativa vigente.
El pago/s se realizará/n mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente abierta
a nombre de RED ELÉCTRICA que ésta indique.
SEXTA.- Obligaciones de RED ELÉCTRICA
RED ELÉCTRICA se compromete a ejecutar la totalidad de las obras conforme al
Proyecto de Ejecución para la ocupación de la zona de servidumbre portuaria en el
Puerto de Alcudia de la línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV,
simple circuito “Sant Martí-Alcudia” (suscrito por el Ingeniero Industrial D. David
Gavín Asso y visado por el correspondiente Colegio Oficial con el nº VD00482-17ª
el 21 de febrero de 2017) aprobado por la Autoridad Portuaria de Balears,
cumpliendo el régimen de las obras regulado en la Concesión.
Una vez se autorice la transmisión de la Concesión por parte de la Autoridad
Portuaria, RED ELÉCTRICA acepta como propias todas y cada una de las
prescripciones generales y particulares objeto de la Concesión aprobada por el
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria incluidas en el Anexo II del
presente Convenio así como las que les correspondan como concesionario de acuerdo
con la legislación vigente.
SÉPTIMA.- Colaboración de las Partes
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 del Texto refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, una vez que las obras hayan alcanzado
un grado de ejecución del 50%, ambas partes se obligan a solicitar la autorización de
la transmisión de la concesión a favor de RED ELÉCTRICA en las condiciones
indicadas en dicho precepto ante la Autoridad Portuaria de Baleares. A tal efecto,
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cuando las obras hayan sido ejecutadas en un 50%, RED ELÉCTRICA se obliga a
comunicar formalmente al AJUNTAMENT tal circunstancia para tramitar la
transmisión de la Concesión.
Las partes se comprometen a aportar ante la Administración concedente toda la
documentación que sea exigible legalmente, y en especial la requerida en los pliegos
de la concesión.
OCTAVA.- Jurisdicción
Para cualquier controversia que pueda presentarse como consecuencia del contenido
o interpretación del presente Convenio y su ejecución, ambas partes acuerdan
expresamente someterse a los Juzgados y Tribunales de Inca.
NOVENA.-ANEXOS.- Se adjunta como:
Anexo I: plano de emplazamiento del trazado por dominio público portuario objeto
de concesión otorgada por la APIB en fecha 28.06.2017.
Anexo II: debidamente firmado por ambas partes y que forma parte integrante del
convenio, el pliego de condiciones generales y particulares de la Concesión otorgada
por el consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears de 28 de junio
de 2017 relativo al proyecto de ejecución de canalización subterránea de transporte
de energía eléctrica a 66kV (SE Sant Martí-SE Alcúdia) en el Puerto de Alcúdia.
Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, ambas partes firman el
presente Convenio en dos ejemplares y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados
en el encabezamiento.
Ajuntament d´Alcúdia

Red Eléctrica de España, S.A.U.

D. Antonio Mir Llabrés, Batle

Dª. Eva Pagán Díaz”

INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antonio Mir, exposa la proposta.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que en principi, noltros, des del grup
municipal del Partit Popular no vèiem clara la postura dels informes jurídics de
Secretaria, d’Intervenció, i els informes que han fet els juristes d’aquest Ajuntament,
perquè parlaven de que la sol·licitud de concessió no era viable, precisament perquè
generava una despesa pública aquest canvi de traçat i perquè no hi havia un ampar
legal que d’alguna manera amparàs aquesta decisió. Perquè assumíem unes
obligacions que pareixia que havien de repercutir en l’executor de l’obra i no en
l’Ajuntament. Vist que hi ha una sèrie de discrepàncies, perquè hi ha informes
favorables. Nosaltres els que coneixíem eren els que havien fet els tècnics d’aquest
Ajuntament i per tant ens generava una certa inquetud. Per altra banda dir que el
canvi parcial d’aquest recorregut, que estava en estudi, inicialment era treure’l del
casc urbà. No és possible perquè econòmicament generaria una despesa molt
important a aquest Ajuntament que consideram innecessària, però en qualsevol cas
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recolzam el canvi de traçat. Què ens preocupava? Bé, ens preocupaven aquests
informes. En aquests moments veiem que l’Ajuntament té la concessió. Aquesta
concessió després s’ha de transmetre. Hi ha un compromís, que és el que duem avui
a plenari, aquest compromís de transmissió d’aquesta concessió cap a Red
Eléctrica. Perquè clar, l’Ajuntament no és qui fa les obres i les ha de fer dins un
terreny seu. Ara ja dins la concessió, ara ja és de l’Ajuntament. Ara què hem de fer?
Ara ja avui aprovam el fet que Red Eléctrica tingui aquesta transmissió de concessió
i pugui fer les seves obres de canalització per transportar aquesta energia eléctrica.
Vosté, com molt bé ha dit, es va generar una alarma social, innecessària, basada en
problemes de salubritat, que en qualsevol cas afectarien a tot el municipi, encara
que hi ha una sensibilitat especial per àrees que també ens preocupen i compartim.
Per altra banda, dir que hi havia un advertiment de responsabilitats pel canvi de
traçat i sobretot pel fet que l’Ajuntament, de moment, haurà de pagar l’ocupació, les
taxes d’ocupació, haurà de pagar l’activitat, i que després repercutirà, si es fa
efectiva aquesta transmissió que ha d’aprovar Autoritat Portuària i que encara no
sabem ben bé quan es durà a terme, perquè evidentment com vosté molt bé deia,
aquesta transmissió s’hauria de produir segons la llei, o al cap de dos anys d’haver
obtingut la concessió l’Ajuntament, o una vegada executat el cinquanta per cent del
projecte. Com vosté ha dit, si el desembre ha d’estar executat, estarà al cent per
cent l’obra executada. Per tant, Red Eléctrica ha de comunicar a l’Ajuntament que ha
acabat aquestes obres. I supòs que a partir d’aquí, que és on s’ha agafat legalment
la viabilitat de poder fer aquesta transmissió. Mentre tant l’Ajuntament haurà de
pagar les taxes d’ocupació i la transmissió. Una vegada aprovada, que encara no ho
sabem si... perquè clar, està en un interrogant tot, és com una declaració d’intencion,
veiem que aquest compromís de transmissió el que suposaria seria que, una vegada
efectuada aquesta transmissió, de moment l’Ajuntament pagaria les taxes, una
vegada efectuada la transmissió Red Eléctrica pagaria les taxes, però que llavors les
reclamaria a l’Ajuntament. Però llavors vosté ha incorporat una dada nova, com és la
desafectació d’aquesta zona i això suposaria que l’Ajuntament el dia de demà, si
això va endavant, no li suposarà cap despesa. Per tant, en aquest sentit i amb
aquests aclariments, nosaltres no ens oposarem a aquest punt, però sí que ens hi
abstindrem, precisament perquè encara hi ha aquests interrogants que quedaran en
l’aire i que esperam que això vagi en davant i que sigui en aquest sentit i que
l’Ajuntament d’Alcúdia, el poble d’Alcúdia, no tingui aquesta despesa afegida.
El senyor batle manifesta que ho ha exposat correctament en el sentit que en un
principi hi ha uns informes tècnics, però lògicament noltros no ens tiram a la piscina
sense aigua. Tenim una consulta feta a “El Consultor de los Ayuntamientos”, que és
la número 24, secció de consultres dia 30 de desembre de l’any 2016, 14 de gener,
el número de referència 2.721/16 allà on diu si és o no possible si l’Ajuntament
abonàs aquests doblers. Efectivament, aquesta consulta efectuada diu que sí, que
és possible, via signatura d’un conveni. Estam parlant d’un conveni. En quant a les
quanties econòmiques, enguany està previst segons el que ens diu l’Autoritat
Portuària, el cost o la taxa serien 1.950 euros anuals perquè l’Ajuntament té, a més a
més, el cinquanta per cent de descompte. Per tant, es quedaria en 1.950 euros i
després si ho passam a Red Eléctrica, evidentment sempre està pendent que
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s’autoritzi per part de l’Autoritat Portuària, com molt bé has dit, serien 3 mil i pico.
Pensam que és ben proporcional que l’Ajuntament, encara que no fos aquesta
situació que desafectassin aquests terrenys, pagar tres mil euros anuals per contra
de la situació d’alarma social i almenys, davant el dubte que hi ha, perquè és vera
que hi ha un dubte, no és que tinguem cap cosa concreta per dir això perjudica o
això no perjudica, que és un debat que això no és el lloc més indicat per fer-ho, però
davant aquesta situació crec que val la pena pendre el risc i no dur la línia d’alta
tensió per de vora el col·legi i per de vora el PAC i l’Escoleta. És una quantia que és
assumible i que pensam. També és vera que no pots dir mai que això es farà segur,
però com esta en marxa sa DU pensam que en un termini relativament curt es
desafectaran aquests terrenys i passaran a ser municipals. Per tant, ja no pagarem
res. Pensam que val la pena el risc i és necessari fer aquest conveni, perquè si
posam a una balança el risc o alarma social que això ocasionava i el cost creiem que
el cost és proporcinal i per tant ens hem decidit a fer-ho. També és vera que està
subjecte a Autoritat Portuària, que està pactat així, doni després la concessió a Red
Eléctrica. Perquè no ho pot fer ara? Perquè la normativa no ho permet, i perquè a
més, l’Ajuntament el que no vol fer de cap manera és assumir un risc que no li toca.
Per exemple, tot el que són riscs a efectes laborals, accidents de treball, pensions de
treball,... tota aqueixa situació l’Ajuntament no n’és res, perquè no executam les
obres. Per tant, tenim l’activitat i l’ocupació dels terrenys però no executam les obres.
Per tant, el conveni seria això, ni més ni manco, que ho teniu tots i per tant és
correcte això. Hi ha alguna interenció més?
La senyora Coloma Terrasa dona les gràcies.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, prèvia deliberació, per majoria 13 vots a favor (6 El PiProposta per les Illes + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per Alcúdia + 1
Guanyem) i 4 abstencions ( 4 PP), acorden ratificar integrament l’acord de la JGL
abans descrit.
7. Examen i aprovació proposta de retirada d’una placa commemorativa
existent a la carretera del Cap des Pinar.
Es presenta proposta de la regidora delegada de Patrimoni de data 7 de juliol de
2017, la qual diu:
“La carretera d’Alcúdia-Cap des Pinar és una carretera convencional integrada a la
xarxa local i, de conformitat amb els articles 5 i 23 de la Llei 5/1990, de 24 de maig,
de Carreteres a les Illes Balears, la seva titularitat, gestió i administració correspon a
l’Ajuntament, que l’ha de conservar, amb inclusió de les condicions d’ambient i
estètica.
A l’alçada aproximada del kilòmetre cinc, al talús de desmunt, roman adherida una
placa commemorativa que exalta un dels bàndols existents durant la Guerra Civil
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Espanyola. Consta a l’expedient la seva localització exacta i una fotografia de la
mateixa.
L’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la què es reconeixen i
amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels que patiren persecució o violència
durant la guerra civil i la dictadura, a les administracions públiques, en l'exercici de
les seves competències, a prendre les mesures oportunes per a la retirada, entre
d’altres, de plaques commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta
militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura.
De conformitat amb l’apartat 2 del precepte legal, en data 27 de febrer de 2017, el
tècnic de patrimoni ha emès un informe sobre la manca de raons artístiques,
arquitectòniques o artístic-religioses protegides per la llei que impedeixin la retirada
de la placa.
Atès que l’apartat 3 preveu l’elaboració d’un catàleg de vestigis relatius a la Guerra
Civil i la Dictadura als efectes de facilitar l’apreciació de les raons abans exposades i
en atenció a l’informe emès per l’arxiver municipal en data 10 de juny de 2013, es
considera oportuna la seva conservació com a vestigi històric.
Per tot quant s’ha exposat i en consideració a les atribucions que els preceptes
invocats confereixen a aquest Ple, es proposa l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER.- Retirar la placa commemorativa existent al talús de desmunt situal
aproximadament a l’alçada punt quilomètric 5 de la carretera local Alcúdia-Cap des
Pinar i adoptar les mesures pertinents per a la seva conservació com a vestigi
històric, donant trasllat del present acord al Departament de Patrimoni a dit efecte.
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
INTERVENCIONS:
La senyora Bàrbara Rebassa exposa la proposta d’acord. I afegeix que també vol dir
que el tècnic de patrimoni ha emès un informe sobre la manca de raons artístiques,
arquitectòniques o artístico-religioses protegides per la llei que impedirien la seva
retirada. També, com sabeu tots, es va fer un escrit al Ministeri de Defensa per si
volien dir alguna cosa i no han dit absolutament res. Per tant l’acord és retirar la
placa commemorativa i sempre i quant es pugui treure sencera, també fer el que diu
la llei, que seria guardar-la a un dipòsit, que en aquest cas l’Estat no ha fet, perquè
la llei ho diu, i després donar compte al Departament de Patrimoni d’aquest acte. I
posteriorment publicar l’acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per majoria 13
vots a favor (6 El Pi-Proposta per les Illes + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió
per Alcúdia + 1 Guanyem) i 4 abstencions ( 4 PP), acorden aprovar la proposta
d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
8. Examen i aprovació proposta canvi representant del mon de la Cultura,
Festes i esports de l’organisme Autònom d’Alcúdia Ràdio.
Es presenta proposta de Batlia de data 28 d’agost de 2017, la qual diu:
“L’Ajuntament Ple en sessió extraordinària de data 1 de juliol de 2015 va acordar
nomenar representants de la Corporació del món de la cultura, festes i esports de
l’Organisme Autònom d’Alcúdia Radio:
1.ORGANISME AUTÒNOM D’ALCÚDIA RÀDIO
B) Representants del món de la cultura, festes i esports.
- Antonia Ramis Ferrer (substituïda per Veronica Caro Donoso plenari de data 4-05-2017)
- Beatriz Oneto Carmona
- Angela Bosch Jerez
Atès la sol·licitud amb R.E. núm. 6981 de data 28/08/2017 presentada per el Partit
Proposta per les Illes – El Pi d’Alcúdia per la qual es demana el canvi del membre
del patronat d’Alcúdia Ràdio, substituint la Sra. Beatriz Oneto Carmona per la Sra.
Margalida Jaume Villalonga.
Per tot això, aquesta Batlia, proposa al Ple l’adopció del següent,

ACORD
PRIMER. Nomenar com a representant del món de la cultura, festes i esports de
l’Organisme Autònom d’Alcúdia Ràdio a la Sra. Margalida Jaume Villalonga, en
substitució de la Sra. Beatriz Oneto Carmona.
SEGON. Notificar als interessats.
No obstant això, el Ple, amb superior criteri acordarà allò que cregui més
convenient.”
INTERVENCIONS:
La senyora Catalina Moll exposa la proposta.
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VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per majoria 13
vots a favor (6 El Pi-Proposta per les Illes + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió
per Alcúdia + 1 Guanyem) i 4 abstencions ( 4 PP), acorden aprovar la proposta
d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
9. Examen i aprovació proposta de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia
al conveni subscrit entre el MINHAP i la CAIB, de data 31 de maig de 2016 de
solucions bàsiques d’administració electrónica.
Es presenta proposta de Batlia de data 4 de setembre de 2017, la qual diu:
“Vist l’ofici del Secretari General de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme del Govern Balear, de la tramesa del model d’acord d’adhesió al
Conveni de Col·laboració entre l’Administració General de l’Estat (MINHAP) i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la prestació mútua de solucions
bàsiques d’administració electrònica (BOE núm. 251/2016, de 17 d’octubre, i BOIB
núm. 133/2016, de 20 d’octubre), per part de les entitats locals de les Illes Balears,
que va tenir entrada en data 12 de juliol de 2.017 al registre general d’aquesta
corporació (RGE 5713/2017), juntament amb els models d’esborrany de convenis
que l’acompanyen.
Vista la Memòria justificativa de l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia i els seus
organismes dependents al conveni de col·laboració entre l’Administració General de
l’Estat (MINHAP) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la prestació
mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica (BOE núm. 251/2016, de 17
d’octubre, i BOIB núm. 133/2016, de 20 d’octubre), emesa en data 31 d’agost, per la
Regidoria Delegada de Cultura, participació ciutadana i normalització lingüística.
Vista la provisió de data 1 de setembre de 2.017, d’aquesta Batlia d’inici d’expedient
per a l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia a l’esmentat conveni.
Vist l’informe conjunt emès en data 4 de setembre de 2.017, per la Secretaria i la
Intervenció, favorable a l’adhesió, en el sentit indicat en l’informe.
Per tot l’exposat, i de conformitat amb les atribucions que m’han estat legalment
conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i d’acord amb l’establert al capítol VI del Títol Preliminar de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, venc en formular i elevar
a la consideració del Ple la següent,
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia al Conveni de Col·laboració
entre l’Administració General de l’Estat (MINHAP) i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració
electrònica (BOE núm. 251/2016, de 17 d’octubre, i BOIB núm. 133/2016, de 20
d’octubre), en els termes i segons el contingut que figura en l’Annex de la present
Resolució.
Segon.- Trametre l’acord d’adhesió al Conveni a la Secretaria General de la
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme de la CAIB, a l’objecte
de completar la seva signatura.
Tercer.- Que un cop degudament signat l’acord d’adhesió per les parts, es doni
compte al Ple de la Corporació de la signatura, en la primera sessió ordinària que es
celebri, i així mateix que es procedeixi a la publicació de la informació preceptiva en
la forma i condicions establertes en la Llei de Transparència, accés a la informació i
bon govern.
Quart.- Instar la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme de la
CAIB, per tal que un cop degudament signat el conveni per ambdues parts,
procedeixi a inscriure la present adhesió en el Registre de convenis i acords de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.”
INTERVENCIONS:
El senyor Pere Malondra manifesta que adherir-se al conveni no suposa cap cost per
part de l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.
10. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal El Pi- Proposta
per les Illes Balears per condemnar i evitar els atacs al Turisme de les Illes a
favor del Turisme.
Es presenta Moció per part del grup Municipal El Pi – Proposta per les Illes de data
23 d’agost de 2017, la qual diu:
“ANTECEDENTS
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En els darrers anys, per mor de diversos i variats factors, hi ha hagut un augment
considerable de turistes a les Illes Balears. En dades aproximades de l’any 2016,
tenim una arribada de visitants anual que alguns estudis han xifrat en uns 13 milions
de persones.
Des dels anys 1960 les Illes Balears han basat el creixement econòmic d’aquesta
terra en el turisme. Un creixement que en molts sentits ha estat quantitatiu, cada
vegada més gent per generar més recursos i més PIB, però estem arribant al límit en
els mesos de temporada alta.
Les nostres infraestructures estan tocant sostre i hem d’assumir que podem créixer,
crear més beneficis i més PIB, però s’ha de fer a partir d’un creixement qualitatiu i
limitat. Ja fa estona que la nostra societat ha assumit que sense límits no hi ha futur i
ara ens toca consensuar i decidir si volem fer una passa més per establir uns límits
que permetin una generació de riquesa sostenible en el temps.
Som conscients que, ens agradi o no, a dia d’avui gairebé l'únic motor de la nostra
economia és el turisme. De fet, no sabem on comença i on acaba el que és turisme i
el que depèn del turisme. Som coneixedors que cada vegada tots els sectors
econòmics estan interrelacionats amb el turisme: la restauració, el comerç, la
construcció, el transport i fins i tot l’agricultura. Així mateix s’ha de tenir present que
som unes illes i tenim uns recursos limitats. La protecció del medi ambient és
indispensable pel nostre futur, però una protecció real, a partir d’una situació real, i
no d’una situació idealitzada; també és indispensable la racionalització dels fluxos
turístics existents; així com la modernització i conservació de les infraestructures.
Actuacions que s’han de realitzar amb normes clares i adients.
Davant tota aquesta perspectiva i aprofitant situació de saturació existent a l’agost,
en les darreres setmanes hi ha hagut a Mallorca una sèrie d’actuacions realitzades
contra turistes, algunes fins i tot considerades com a actes vandàlics que
constitueixen un atac a la pau social i una amenaça òbvia a la confiança
internacional que mereix la nostra indústria turística. Són fets inadmissibles que
mereixen la reprovació pública i la intervenció ferma de les institucions i que precisen
actuacions contundents al respecte per evitar la sensació d'impunitat que acaba per
donar ales als més ximples populismes. Algunes declaracions públiques de
representants de les nostres institucions atacant el turisme o donant una imatge
purament negativa del mateix tampoc són el camí per a la millora.
És cert que fins ara, xerram de fets aïllats però això no minva la gravetat dels
mateixos. Estem davant un problema que pot anar a més si no s'actua amb
racionalitat, però també amb exemplaritat i contundència. La premsa internacional
s'està començant a fer ressò. Tot sembla indicar que estam entrant en una nova fase
del “conflicte” i que aquest anirà en augment, amb conseqüències que desconeixem,
però que podem preveure i que poden resultar especialment nocius per a la
prosperitat futura d’aquestes illes.
Per tot això, proposam al Plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia el següent
ACORD:
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1. Declarar el nostre compromís a favor del turisme. Un turisme que és principal
font de generació de feina i benestar a les Illes Balears i que volem sostenible,
equilibrat, de qualitat i ordenat.
2. Condemnar les agressions i actuacions en contra dels turistes i del turisme
així com la perillosa criminalització de l'activitat turística.
3. Instar al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern espanyol, a
dur a terme les actuacions adients per evitar aquest tipus d’agressions.”
INTERVENCIONS:
El senyor Domingo Bonnin exposa la moció.

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,
acorden aprovar la Moció abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
11. Propostes i Mocions d’urgència.
Una vegada explicada la urgencia per part del Sr. Batle per tractar aquest assumpte i
d’acord amb l’intervenció de la Sra. Regidora Coloma Terrasa portaveu del Grup
Municipal del PP, per unanimitat que representa el vot favorable de la majoria
absoluta legal dels assistents es passa a tractar el següent assumpte:
11.1 Examen i aprovació proposta de resolución d’al·legacions i aprovació
definitiva de la modificació de crèdit 30/2017 per crèdit extraordinari finançat
amb RGT.
Es presenta proposta de la regidora d’hisenda de data 7 de setembre de 2017, la
qual diu:
“Vistes les al·legacions presentades pel grup balear d’ornitologia i defensa de la
naturalesa (GOB), relatives a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació
de crèdit 30/2017 per crèdit extraordinari finançat amb romanent general de
tresoreria, adoptat a la passada sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de dia
9 d’agost de 2017.
Vist l’informe emès per l’arquitecte Tècnic Municipal Juan Morado Xumet en data 7
de setembre de 2017.
Vist l’informe emès per la Interventora municipal en data 7 de setembre de 2017.
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Atès que no concorre, al supòsit de l’art. 170.2 a) del RDL 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), al·legat a la reclamació.
PROPÒS, A aquest plenari:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Balear d’Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa (GOB), Reg. D’entrada 7259, en fonament als informes de
l’Arquitecte Tècnic Municipal i de la Interventora Municipal, que es donen per
reproduïts i que formen part d’aquest acord.
SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de crèdit 30/2017 per crèdit
extraordinari finançat amb romanent general de tresoreria i ordenar la seva
publicació en els termes prevists a l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refús de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle exposa que hi ha una moció d’urgència presentada per la regidora
d’Hisenda. I que ve acreditada perquè les obres s’han de fer dins enguany i si hem
de debatre aquesta moció més endavant s’endarreriria les obres. L’al·legació ha
estat presentada enlloc de l’Ajuntament d’Alcúdia a la Delegació de Govern per part
de GOB i això sembla un poc estrany. Almenys és un dubte que tinc. En qualsevol
cas el que sí pensam és que aquestes obres són necessàries, perquè el segon tram
de la platja està fet, entre cometes, un desastre. Tinc fotos dels maresos, ahir vam
anar personalment a veure-ho. És una zona que necessita una rehabilitació total i
absoluta, és a dir, s’ha de reformar tal com està. No és una cosa nova perquè el
passeig aquest ja existia però sí necessita una modificació. I per tant, si s’ha de fer
amb doblers d’aquesta casa ho hem de fer ja, no podem esperar més estona. Per
tant, ho duem a ple i la urgència ve acreditada per això, per dur-ho a aquest ple i no
haver d’esperar 30 dies més, perquè si no les obres les endarreriríem. I retardar,
retardar i retardar no té molt de sentit. Això és el motiu de la urgència i per tant si vos
pareix votam el motiu de la urgència. O si hi ha cap intervenció...
La senyora Coloma Terrasa manifesta que jo crec que és molt oportú que es dugui
com a punt d’urgència perquè crec que aquestes obres són molt necessàries, igual
com ho varen ésser les del Sector I, on la gent està agraïda de poder passejar i
gaudir tranquil·lament sense perillositat. I creiem que al Sector II és fonamental que
es solucioni ja aquest problema d’una vegada. Per tant, donarem suport primer a la
inclusió dins l’ordre del dia i segon a les al·legacions.
El senyor batle diu que un cop aprovada la urgència, respecte al fons, teniu els
informes i podem passar a votar també.
VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta abans descrita,
amb els acords que hi són proposats.
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
1. Decrets de Batlia
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle dóna succint compte dels decrets de
Batlia resolts a la sessió extraordinària de data 8 de setembre de 2017 i que es
corresponen a la relació des del núm. 1094/2017 de data 5 de juliol de 2017 fins el
núm. 1422/2017 de data 7 de setembre de 2017.
La corporació se’n dóna per assabentada.
2. Precs i preguntes
El senyor batle, Antoni Mir, exposa si hi ha algun grup que vulgui preguntar...
La senyora Carme García exposa que té un prec. Volíem demanar des d’Unió per
Alcúdia a meam a veure si seria possible el canvi d’ubicació d’una càrrega i
descàrrega que hi ha a “Príncipes de España” que noltros i molts ciutadans
consideren que és molt perillós. Que és la que està aferrada als contenidors
subterranis per dir-ho d’alguna manera. És un espai petit de càrrega i descàrrega
que evidentment la majoria de gent que descarrega són camions o furgonetes grans.
Què passa? Que quan estan aparcats, que estan ben aparcats, el “peató” que ha de
travessar necessita anar fins a la tercera retxa del pas de “peatons” per veure en el
pas de vianants amb el perill que hi ha que el “peatón” no veu si ve un cotxe i que els
cotxes que venen tampoc veuen els “peatons” que van a passar. Si fos possible...
enguany ho hem notat molt perquè enguany hi ha hagut molt més transit. Si
poguéssim canviar la ubicació pens que llevaríem un punt negre del que és Prínceps
d’Espanya.
El senyor batle manifesta que això són qüestions tècniques i farem una consulta al
Cap de Policia, que és el cap de trànsit i si ell ho considera oportú des del punt de
vista de seguretat vial, tampoc hi haurà massa inconvenient. Sempre és preceptiu
demanar un informe al cap de seguretat vial. Ho demanarem.
El senyor batle demana si hi ha algun prec més o pregunta.
La senyora Coloma Terrasa exposa que té dues o tres coses. Una és una
consideració. Ahir va ploure molt, ens va agafar a contrapeu, jo ho entenc, però
convindria fer una bona revisió d’embornals perquè ahir l’espectacle al port d’Alcúdia
era “tremendo”. Per tant, intentar amb els mitjans que tenim procurar fer una neteja
d’embornals.

39

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

El senyor Domingo Bonnin manifesta que la neteja d’embornals es va començar fa
deu o dotze dies. És cert que pot ser hem fet una miqueta tard, però la quantitat
d’aigua que caigué en molt poc temps és més difícil que es pugui assumir tota. La
veritat és que quan ha passat un temps va baixant però sí es vera que va ésser a
algun punt un poquet complicat.
La senyora Coloma Terrasa, diu que ja li dic que ens va agafar a contrapeu però en
qualsevol cas és necessari. Després per una altra banda dir-los que ens han arribat
queixes que al “chiringuito” de la platja de sant Pere hi ha una plaga de rates. Per
tant, convindria informar-se.
La senyora Aguas Santas Lobo demana on és.
La senyora Coloma Terrasa exposa que “como a mí me ha llegado yo lo transmito,
para que si acaso lo veáis y...”
La senyora Aguas Santas Lobo manifesta que “yo ya lo he expresado que todas las
personas que tengan este tipo de problemas que inmediatamente se pongan en
contacto para buscar una solución”.
La senyora Coloma Terrasa diu que “ya, pero a veces no se hace. Entonces como
nos llega, yo ya pido que se haga una inspección y se vea”. Després per una altra
banda dir-los que ens preocupen dues coses. Una, que diguin que na Cati Moll va
forta, això ens va molestar moltíssim. I li he de dir, sincerament, o sigui que des del
grup municipal del Partit Popular ens vam sentir agredides les dones i els companys
del Partit Popular. Creiem que un mitjà de comunicació no ha de fer ús d’aquests
titulars, que són molt desagradables. I li volem dir que nosaltres compartim el disgust
que suposam que va tenir. I també li diria i li vull demanar, perquè a més a més
d’utilitzar aquest titular, a més a més, la tractaven de xantatgista, és a dir, li deien si
te fem una entrevista hi haurà anunci. Que vostè feia aquestes declaracions. Jo no
me puc creure que vostè fes aquestes declaracions. I per això jo li deman una
explicació, perquè estic convençuda que vostè no les va fer. Per tant, per tractar-la
de xantatgista i amb aquest “agravi” li vull demanar a veure si vostè o aquest
Ajuntament fa comptes emprendre accions legals contra aquest mitjà de
comunicació, que ens va semblar molt desagradable.
La senyora Catalina Moll manifesta que sí, la veritat és que va ser molt
desagradable, per jo ho va ser moltíssim, i t’agraeixo que per voltros també ho fos.
Ara t’explicaré el que va passar. Aquesta al·lota, bé la revista aquesta ens oferia
propaganda, bé mos interessava promocionar les festes a la seva revista. Nosaltres
li vàrem dir que sí. I la seva opció era que ens posava de portada del que és el
programa de festes dins la revista. Jo evidentment li vaig dir que el programa a jo no
me servia de res, que la portada no servia, que jo el que volia era destacar. Ella em
va dir, bé tot el programa no hi cap. Evident que tot el programa no hi cap, però vine,
xerra amb jo, i jo te destacaré els actes que jo vull destacar de les festes. Perquè jo
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som conscient que tot el programa no hi cap. I ella em va dir que no, que ella no
vendria a fer-me una entrevista perquè jo destacàs. I jo li vaig dir, dons si no hi ha
entrevista no m’interessa la portada només de la revista. Això és tot el que va
passar, ni més, ni pus. Jo crec que qualsevol regidor té dret a decidir si vol contractar
una cosa o no, sense haver de tenir a canvi aquesta castanya que mos va pegar la
revista. I, la veritat, tots en aquest govern sí que varen trobar que sí, que s’havia
passat, “machista” i una falta de respecte enorme. I hem pres la mesura de treure les
subscripcions que acaben, me pareix, pel desembre a la Revista Sa Plaça. Per ells
en cap moment admeten ni volen demanar disculpes. Saps, a l’inrevés, ells troben...
el darrer comentari que hi va haver a la darrera revista posen “la regidora sensible”,
com si jo fos molt sensible perquè m’he ofès per aquestes declaracions.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que vol aclarir una situació. En primer lloc agrair,
perquè crec, sobretot el col·lectiu de les dones a vegades vos sentiu agredides, les
dones. I només xerram de les agressions sexuals i agressions i menyspreus a les
dones quan ens passa una cosa d’aquestes. Hem d’agrair que vos adheriu a la
situació i vos sentiu malament pel que va passar a na Cati. Jo crec que, per aclarir
les coses, és vera que noltros estam a un lloc públic i ocupam un càrrec públic, i per
tant estam sotmesos a crítiques polítiques, no personals. Jo crec que l’error
d’aquesta revista és fer una manifestació, a més a més de ser incerta, i a més a més
de ser grossera, personal. És a dir, que a qualsevol membre de l’equip de govern o
de l’oposició, o a qualsevol del consistori que ens critiquin políticament és correcte
perquè això és la nostra feina, estam aquí per tant estam sotmesos a això i ho
acceptam. El que no podem acceptar és que ni que ens toquin o insultin o ens facin
abús de tema personal i, sobretot, en temes grossers. Per tant, aquesta revista jo
crec que es va equivocar, hem esperat un temps prudencial per veure meam si
rectifica o es disculpa. Perquè “per lo menos” quan una persona s’equivoca, que tots
mos equivocam, jo som el primer que m’equivoc a vegades, i hauria de demanar
disculpes. Aquesta revista encara no s’ha disculpat i per tant les mesures, no
mesures legals, perquè jo crec que també si per això hem d’entrar dins una
campanya de denúncies hi haurà persones que jo ja les hauria denunciades deu
vegades, perquè a través de les xarxes socials, a vegades dius, mira, pareix mentida
que siguin així, tan inútils que no entenguin ses coses, perquè a vegades qui menys
en sap és qui més hi diu, i volem entrar dins aqueixes polèmiques. Però sí el que
podem fer és, com que el posar publicitat depèn un poc i valores no només quina
revista és, sinó l’opinió de tothom, valores si aquesta revista arriba, o si és la més
llegida o menys llegida, fas una opinió global, sí vam prendre la decisió de no fer-hi
més publicitat perquè entenem que l’Ajuntament d’Alcúdia a una revista amb caire
“machista” no li ha de fer publicitat. Així que no hem pres cap acció legal, almenys de
moment que jo sàpiga, ni personalment, ni l’Ajuntament de dir ara posam una
demanda i tal. Si s’hagués de posar al seu moment, ja es posaria, però de moment
hem considerat que ho deixàvem estar i recolzam totalment a na Cati.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que bé, l’Ajuntament d’Alcúdia està adherit a
la Campanya No i Punt! contra les agressions sexistes i pensam que des d’aquesta
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perspectiva, pensam, que alguna cosa hauria de fer aquest Ajuntament. I que sàpiga
que ens tindrà al seu costat. Res més.
La senyora Catalina Moll dona les gràcies.
La senyora Coloma Terrasa diu que simplement una cosa més, senyor batle, ens
preocupa la Llei d’Allotjament Turístic. Veiem que, i ho deix damunt la taula, perquè
és un tema bastant extens, el problema de la zonificació. Això és un tema que està al
carrer i que preocupa a molts ciutadans. Per tant, aquesta zonificació de llocs a on
cada municipi tindrà una zonificació a on dirà aquí poden llogar els propietaris, aquí
no poden llogar,... totes aquestes coses es xerren al carrer. Per tant, ens preocupa
qui decidirà, els Consells? L’Ajuntament podrà dir alguna cosa? Què passarà? Això
és la meva pregunta. Sé que és prest per contestar perquè la cosa encara s’ha
iniciat, però convindria que ja hi comencéssim a pensar.
El senyor batle manifesta que noltros mos sumam a la teva preocupació, perquè
evidentment sabem que és un tema molt preocupant. Sabem que hi ha famílies que
viuen d’això pràcticament. Gent que té un pis i que si no hagués pogut llogar aquest
pis ja no seria seu sinó que seria dels bancs. Som conscients d’aquesta situació. És
vera que la llei, tal com està, no ho compartim en absolut aquesta situació. Però en
aquest moment jo crec que la prudència i la serenitat a vegades és bona. El que sí
que és vera que em puc comprometre és que tot d’una que les coses siguin més
clares i se mos insti a fer una zonificació, a fer això, feríem una reunió de tot el
consistori, evidentment per escoltar tothom. Jo crec que aquesta decisió, si s’hagués
de zonificar, que personalment, ara parl personalment i no com a partit, la meva
opinió personal, no estic d’acord amb la zonificació, però és una opinió molt
personal. És un tema que haurem de tractar entre tots, tant l’equip de govern com
tots els grups de l’oposició al moment a que se mos insti a prendre algun tipus de
decisió d’aquesta mesura convocaríem una reunió per decidir entre tots. Això és lo
suficientment important com per a què tothom estigui assabentat de la situació i
meam què podem fer. Per tant, no et puc dir què és que farem o què passarà, però
sí te puc dir que prendreu part, igual que s’equip de govern i igual que tots els grups
polítics, per poder opinar i llavors ja decidirem què fem. De moment, esperarem un
poc. Alguna pregunta més?
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, essent les
12:55 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a secretaria Accidental,
don fe.

Vist i plau
El batle,

El Secretari,

Antonio Mir Llabrés

Joan Seguí Serra
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