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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 9
D’OCTUBRE DE 2017
NÚM: 12
DATA: 9/10/2017
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
COMENÇA: 20:00 h.
ACABA: 21:00h.
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 9 d’octubre de dos mil desset quan són les 20:00 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt anotats, a
fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la
presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora Sra. Caterina
Crespí Serra i 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.
Examen i aprovació acta sessió anterior.
2.
Examen i aprovació proposta d’acord aprovació de la modificació
pressupostària 34/2017 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb romanent general de tresoreria.
3.
Examen i aprovació proposta d’acord aprovació modificació
Pressupostària 2/2017 del Consorci de Pol·lèntia per suplement de crèdit
finançat amb majors ingresos.
4.
Examen i aprovació proposta d’acord aprovació inicial de la modificació
puntual núm. 11 de les NN.SS. de planejament d’Alcúdia, relativa a la
implantació d’un SUDO per a usos municipals.
5.
Examen i aprovació proposta asumir el contingut de l’informe tècnic
emès per l’Arquitecte Municipal de data 18.07.2017 en tràmit d’audiència relatiu
a l’incís final de la norma 4.3.01, aprtat 3, lletra a) de les NN.SS. de planejament
d’Alcúdia.
6.
Examen i aprovació proposta d’acord aprovació de les bases concessió
d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu per al
curs 2017-2018.
7.
Examen i aprovació proposta d’acord aprovació de les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la implantació o
manteniment del SICTED.
8.
Examen i aprovació proposta d’acord aprovació ordenança reguladora
de l’ús de la cuina-menjador de la Victòria.
9.
Propostes i Mocions d’urgència.
9.1 Manifest presentat per el regidor de Gent per Alcúdia declaració de rebuig i
condemna a les actuacions violentes de l’1-O a Catalunya.
9.2 Moció que presenta el Grup Municipal del PP relatiu a instar al Govern de
Catalunya que prengui les mesures necessàries per pal·liar la divisió i
l’enfrontament poblacional, complint sempre la legalitat vigent.
9.3 Examen Moció que presentan els Grups Municipals PSIB-PSOE I EL PIPROPOSTA PER LES ILLES relatiu a la situació Política a Catalunya.
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA COPORACIÓ
1. Decrets de Batlia
2. Precs i Preguntes
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Desenvolupament de la sessió
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
Vista i examinada l’acta de la sessió extraordinària de dia 8 de setembre de 2017,
s’aprova per unanimitat.
2. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació de la modificació
pressupostària 34/2017 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat
amb romanent general de tresoreria.
Es presenta proposta de la regidora d’hisenda de data 3 d’octubre de 2017, la qual diu:
“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i
urgents.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 3 d’octubre de 2017.
Atès que per finançar aquestes despeses es disposa del Romanent de Tresoreria
per a Despeses Generals, derivat de la liquidació de l’exercici 2016 i aprovat per
Resolució de Batlia 120/2017, de 8 de febrer de 2017.
PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 34/2017, que consta de les parts
següents:
A) Suplement de crèdit
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

FI 4311 226090 SA FIRA

CREDIT
CRÈDIT
AUGMENT
ACTUAL
DEFINITIU
156.000,00

20.000,00

176.000,00

MT 1522 202004 LLOGUER MAGATZEM BRIGADA

2.212,00

PL 432 221991

1.496,70

2.000,00
1.200,00

4.212,00
2.696,70

ALTRES DESPESES PLATJA

23.200,00

B)Crèdit Extraordinari

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CREDIT
CRÈDIT
AUGMENT
ACTUAL
DEFINITIU

AG 912 635001 ADQUISICIO MOBILIARI PROTOCOL

0,00

4.000,00

4.000,00

PR 135 625019 ADQUISICIO CARPA

0,00

2.000,00

2.000,00
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TU 432 221993 RECONVERSIO ESPAIS PUBLICS

0,00
0,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00

5.000,00

21.000,00

21.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

8.050,00

8.050,00

MT 1621 623015 ADQUISICIO PAPERERES

0,00

7.600,00

7.600,00

MT 163 623016 ADQUISICIO MAQUINA FREGADORA

0,00

180.000,00

180.000,00

PA 336 610016

BS 231 623002

CENTRE INTERPRETACIO MURADES
CONTRACTE DIGITALITZACIO
EXPEDIENTS
ADQUISICIO DESFIBRILADORS

PO 132 623014

ADQUISICIO ARMES

PA 336 227091

0,00

245.650,00

L’import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals, calculat segons l’establert a la Regla 81 a 86 de
la Instrucció de Comptabilitat:
CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS (RTGG)
Romanent Inicial:

IMPORT
56.089.683,96

Romanent Utilitzat:
-Incorporació de Romanents:
-Crèdits Extraordinaris:
-Suplements de Crèdits:
Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:
Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació:
Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

0,00
3.391.959,17
0,00
52.697.724,79
268.850,00
52.428.874,79

Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169
del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de
la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals s'admetran
reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a
resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient s’entendrà
definitivament aprovat.”
INTERVENCIONS:

La senyora Joana Maria Bennàsar exposa la proposta.
VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.
3. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació modificació Pressupostària
2/2017 del Consorci de Pol·lèntia per suplement de crèdit finançat amb majors
ingressos.
Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 3 d’octubre de 2017, la qual
diu:
“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en la partida més endavant

relacionada per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i urgents.
La font de finançament proposada per finançar la modificació de crèdit és els majors
ingressos recaptats sobre els prevists en el pressupost corrent, concretament els
reconeguts a la partida PA 39900 “altres ingressos diversos ” per l’abonament d’una
assegurança de la rotura d’una mampara a Can Domenech amb una quantia de
879,22 euros..
Vist l’informe emès per la interventora en data de 3 d’octubre de 2017.
PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 2/2017 que consta de les
parts següents:
Suplement de crèdit finançat amb majors ingressos:
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org. A desp.
PA

336

Eco.

DESCRIPCIÓ

AUGMENT

212000

MANTENIMENT EDIFICI CAN DOMENECH

879,22

Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169
del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de
la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals s'admetran
reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a
resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient s’entendrà
definitivament aprovat.”
INTERVENCIONS:
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La senyora Joana Maria Bennàsar exposa la proposta.

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.
4.
Examen i aprovació proposta d’acord aprovació inicial de la modificació
puntual núm. 11 de les NN.SS. de Planejament d’Alcúdia, relativa a la
implantació d’un SUDO per a usos municipals.
Es presenta proposta del regidor delegat d’urbanisme de data 3 d’octubre de 2017,
la qual diu:
“Atesa la providència de batlia de data 20 de setembre de 2017, mitjançant la qual
es requereix al departament municipal de Planificació Urbanística, que a l’empara
del previst a la LOUS i el seu Reglament que el desenvolupa, es procedeixi a la
redacció de la modificació núm. 11, amb el següent contingut:
1. Classificació del nou sector de sòl urbanitzable directament ordenat (SUDO),
al final del carrer de Pol·lèntia per a destinar-lo a Equipament Públic (docent,
esportiu, sociocultural i administratiu institucional).
2. Corregir l’alineació d’una parcel·la en el carrer de la Rectoria,
3. Suprimir l’obligació de cobertes de teula a l’interior dels patis d’illeta de la
zona CA,
4. Admetre la construcció de petites piscines i spas o jacuzzis en les cobertes
dels establiments turístics (hotels d’interior) en zona CA, i
5. Corregir una alineació en l’Avinguda d’Inca.
Atès que als efectes de donar compliment a l’esmentada diligència, l’arquitecte
municipal ha redactat la documentació corresponent a la Modificació núm. 11 de les
NNSS relativa a la implantació d’un sector urbanitzable directament ordenat
d’Equipament públic i, altres modificacions.
ANTECEDENTS DE LA MODIFICACIÓ:
Des de l’aprovació amb prescripcions l’1 de febrer de 2007 (BOIB n. 33, de 03.03.07)
de la revisió del planejament municipal s’han produït dues modificacions que
afectaven a una sèrie d’errors materials, actualització de normativa i altres
modificacions menors per adaptar les Normes Subsidiàries a necessitats d’interès
municipal i una tercera de transposició gràfica de la norma d’altures del nucli antic
que va tenir la seva aprovació definitiva el 4 de novembre de 2014 (BOIB n. 165, de
04.12.14).
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a.

Les modificacions 1 i 2 també es troben definitivament aprovades amb
prescripcions des del 30 d’octubre de 2009 (BOIB n. 168, de 19.11.09) i 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), respectivament.

b.

La modificació núm. 3 que va incorporar el plànol d’alçades del nucli antic es
va aprovar definitivament el 28 de novembre de 2014 (BOIB n. 165, de
04.12.14).

c.

La modificació núm. 4 és l’adaptació de les NS a la modificació núm. 2 del
PTIM i es troba aprovada provisionalment de 29 de juliol de 2016 (BOIB n.
107, de 23.08.16).

d.

La modificació núm. 5 és la relativa a l’equipament municipal seu de
l’Ajuntament i es troba aprovada definitivament de 11 d’abril de 2016 (BOIB n.
51, de 23.04.16).

e.

La modificació núm. 6 és la relativa a la classificació del sector urbanitzable
directament ordenat de l’ART 10.4 i es troba aprovada inicialment de 5 de
novembre de 2015 (BOIB n. 171, de 19.11.15).

f.

La modificació núm. 7, relativa al canvi de qualificació d’una parcel·la
municipal d’extensiva E5b a equipament esportiu i altres modificacions
normatives, es troba aprovada inicialment des del 2 de maig de 2016 (BOIB n.
60, de 12.05.16).

g.

La modificació núm. 8 relativa a la implantació d’un sistema general
d’aparcament públic, es troba aprovada inicialment des del 29 de juliol de
2016 (BOIB n. 107, de 23.08.16 i correcció d’errors en el BOIB n. 109, de
27.08.16), encara que el 5 de juny de 2017 (BOIB n. 73, de 15.06.17) el Ple va
acorda desistir de la seva tramitació.

h.

La modificació núm. 9 relativa a l’exoneració de Bonaire de la necessitat de
disposar de xarxa de sanejament, es troba aprovada inicialment des del 10
d’octubre 2016 (BOIB n. 134, de 22.10.16).

i.

La modificació núm. 10 relativa a diverses modificacions normatives es va
aprovar inicialment el 15 de febrer de 2017 (BOIB n. 30, de 11.003.17).

Atès l’apartat 02 de la memòria de la modificació on s’estableix l’àmbit i l’objecte de
la modificació:
L’àmbit de la modificació és el corresponent a la classificació del nou sector de sòl
urbanitzable directament ordenat (SUDO) d’equipaments públics, situat al final del
carrer de Pol·lèntia, enfront del sistema general d’espais lliures públics i del sistema
general d’equipament públics: CEIP d’Hort des Fassers (centre públic d’educació

7

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

infantil i primària de dues línies) i que s’incorpora al planejament amb una superfície
de: 4.479,27 m2.
L’objecte de la mateixa és l’esmentada classificació d’un sector urbanitzable ordenat
amb la finalitat d’implantar un equipament públic (docent, esportiu, sociocultural i
administratiu institucional). No existeix sòl lucratiu privat i la franja d’APT de
carreteres se situa fora de l’àmbit del SUDO i es qualifica com a sistema general
d’espais lliures públics amb la possibilitat de contenir els accessos a les edificacions.
La superfície d’aquest SG d’ELP és de: 1.741,23 m2.
A més, s’introdueixen les següents modificacions:
1. Corregir l’alineació d’una parcel·la en el carrer de la Rectoria.
2. Suprimir l’obligació de cobertes inclinades de teula a l’interior dels patis de illeta de
la
zona CA-1.
3. Admetre la construcció de petites piscines i spas o jacuzzis a les cobertes dels
establiments turístics en zona CA-1.
4. Corregir una alineació en l’Av d’Inca.”
Atesa la nova redacció de la proposta de la modificació de la Norma 3.3.01 “Normes
particulars d’estètica a la ciutat d’Alcúdia:
“NORMA 3.3.01.
D’ALCÚDIA

NORMES

PARTICULARS

D’ESTÈTICA

A

LA

CIUTAT

1.- Condició general.
L’edificació s’ajustarà a l’estil general tradicional de la població, no trobant-se
aquesta condició en contradicció amb les normes de l’arquitectura actual. En cap cas
es podran utilitzar elements o formes constructives pròpies d’una altra regió. En nucli
antic es complirà, a més a més, amb el que estableix la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i, en el seu entorn exterior, es
tindrà rigorosament en compte el fet que l’edifici, ni per les seves característiques
arquitectòniques ni pels seus colors, perjudiqui la unitat del paisatge o del conjunt
urbà, contemplat des de qualsevol punt de vista.
2.- Materials de façana.
Segons els corrents a la localitat, amb preferència la pedra natural de la comarca,
peçes de marès o pedra calcària, admetent-se els esquerdejats naturals o pintats
color ocre clar o mitjà.
Es prohibeixen els revestiments ceràmics o semblants, així com els prefabricats de
formigó en les seves diverses modalitats, marbres polits i elements anàlegs. No es
prohibeix el formigó vist tractat a aquest fi i fabricat in situ, ni, de forma puntual, els
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tractaments amb acer “cortén” o similars.
Els canalons i bajantes de recollida d’aigües pluvials, quan siguin vistos, seran de
ceràmica o zinc en àrea de nucli antic.
3.- Buits.
Els buits (portals, balcons, finestres) es proporcionaran d’acord amb els mòduls
tradicionals de la localitat, prohibint-se a la zona CA-1 obertures en façana de més
de tres (3) metres i les tancades amb tancaments metàl·lics, siguin enrotllables o no,
i sigui quin sigui la seva dimensió, a excepció de portells que, per raons de
seguretat, reglamentàriament es requereixi aquest tipus de tancament.
4.- Fusteria exterior.
Serà de fusta natural, fins i tot les portes de cotxeres o garatges. Els elements de
protecció de les obertures seran del tipus de llibret (persiana mallorquina) i es
permetran les reixes de protecció de ferro quan el seu disseny obeeixi al propi del
país o siguin d’una gran senzillesa.
En l’àrea exterior a la zona CA-1 es permeten els tancaments metàl·lics, sempre que
el seu acabat sigui en colors blanc, marró, verd fosc o gris. Es prohibeixen els tons
metal·litzats, així com les persianes pintades en aquests colors.
5.- Volades, baranes, baranes.
A la zona CA-1 es prohibeixen les tribunes tancades i els balcons volats. Els balcons
existents es protegiran mitjançant baranes de fusta o metàl·liques, disposant els
barrots en sentit vertical prevalent sempre la senzillesa en el seu disseny. Per a
l’acabat de fusteria, s’estarà a les disposicions contingudes en l’apartat 4 sobre
fusteria exterior.
6.- Gelosies.
A la zona CA-1 únicament es permeten les gelosies de fusta. En la resta de la ciutat
d’Alcúdia es permeten les de ceràmiques o de formigó. No obstant això, en ambdós
casos, el seu disseny haurà d’obeir a formes geomètriques elementals, prohibint-se
la utilització d’aquelles que presentin temes figuratius impropis del caràcter ambiental
de la zona.
7.- Voreres.
A la zona CA-1, les vorades de vorera seran de pedra calcària. La pavimentació serà
també de pedra calcària o de formigó de cantell rodat, establint-se de forma uniforme
per a cada àrea de la ciutat. Es prohibeixen altres tipus, procurant l’Ajuntament la
progressiva substitució dels existents que no compleixin aquesta norma.
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8.- Coberta.
Es cuidarà l’aspecte de les cobertes en quant influeix al paisatge urbà, figurant en
els plànols, en detall, la disposició d’aquestes. Sempre serà de teula àrab pròpia del
país o, excepte en les cobertes de les façanes de les edificacions situades dins la
zona CA-1, amb pendent compresa entre el vint (20) i el trenta (30) per cent. Es
prohibeixen de forma absoluta les d’un altre color, així com les de formigó o
fibrociment.
A ciutat d’Alcúdia i zona CA-1 es permeten els terrats, sempre que es trobin integrats
en la part posterior del pati de la illeta de la coberta general de l’edifici. Serà
obligatori que en la façana a vial públic i ELP la coberta sigui inclinada amb una
profunditat mínima de 4 metres.
Tots els elements situats sobre la coberta se separaran un mínim de tres (3) metres
de les façanes i es tractaran arquitectònicament, prohibint-se de manera especial els
dipòsits de fibrociment al descobert i els anuncis publicitaris per sobre d’aquestes.
Excepte en el cas de manteniment de les cobertes existents, la disposició de les
cobertes serà tal que mantinguin l’arrancada de pendents de la coberta al llarg de
totes les façanes de l’edifici i al nivell del forjat de coberta de l’última planta, sense
perjudici de la mínima elevació exigida per a la construcció dels normals ràfecs.
9.- Paredes mitgeres.
Les parets mitgeres que quedin al descobert, encara que només sigui temporalment
es tractaran com les de façanes.
10.- Piscines en CA-1.
a).- Les piscines seran de planta sensiblement rectangular i, excepte les integrades
en equipaments públics, de dimensions màximes de la làmina de mirall d’aigua de
vuit (8) per cinc (5) metres.
En el cas d’hotels d’interior, la piscina, jacuzzi o instal·lacions semblants descobertes
també podran situar-se en la coberta de l’edificació sense sobrepassar l’altura del
pretil permès i una dimensió en planta de 6 m2.
b).- Les construccions a les quals s’hi ubiquin les instal·lacions i maquinaria
d’aquestes, quan sobrepassin la rasant del terreny, hauran de complir les mateixes
condicions estètiques que les edificacions.
11.- Establiments comercials, rètols i anuncis en CA-1.
La decoració publicitària dels establiments comercials (aparadors, vidrieres, rètols),
s’enquadrarà als límits de l’espai interior dels buits de la planta baixa, deixant lliure i
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sense superposició d’un altre material que els propis del conjunt de la façana, els
muntants entre aquests i les llindes o arcs. Es podran col·locar únicament discrets
rètols de lletres soltes en ferro forjat, llautó o un altre material de qualitat i en cap cas
de neó, plàstic, etc. En aquests sectors queden prohibits els anuncis lluminosos en
color. S’exceptuen els rètols d’estricta utilitat pública, com a farmàcies, clíniques,
llocs de socors, etc., d’acord amb allò que s’ha previst per al conjunt històric per la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.
12.- Condicions específiques al sector CA-5.
L’espai assenyalat en el plànols amb la trama de porxo en planta baixa haurà de ser
objecte d’un estudi de detall que determini les seves condicions estètiques i
d’integració en l’entorn. L’esmentat espai cobert serà de propietat privada i d’ús
públic, no podent-se, amb elements provisionals o permanents, tancar o impedir la
seva lliure circulació. No obstant l’anterior, podran, prèvia autorització de
l’Ajuntament col·locar-se taules, cadires o taurells provisionals que no ocupin més
del seixanta per cent (60 %) de la seva superfície i deixin una franja lliure en sentit
lineal. L’espai sobre el porxe a nivell de planta pis primer podrà ser d’ús privat. La
planta soterrani podrà ocupar la projecció assenyalada en el plànol d’ordenació.”
Atesa la nova redacció de la proposta de la modificació de la Norma 4.2.02. Normes
particulars de planejament parcial per als sector de nova ordenació:
“NORMA 4.2.02 . NORMES PARTICULARS DE PLANEJAMENT PARCIAL PER
ALS SECTORS DE NOVA ORDENACIÓ.
Suprimir “parcial” del títol de la norma i incorporar la fitxa d’ordenació del SUDO01CA la normativa urbanística afegint el següent apartat a la norma 4.2.02:
NORMA 4.2.02
NORMES PARTICULARS DE PLANEJAMENT PER ALS SECTORS DE NOVA
ORDENACIÓ
...
12.- Fitxa d’ordenació del SUDO-01CA:
12.1. Gestió urbanística.
1. Sòl no lucratiu:
- Superfície d’equipaments (EQ-E): 4.479,27 m2
Total d’usos no lucratius: 4.479,27 m2
2. Sòl lucratiu:
Total d’usos lucratius: 0,00 m2
3. Àmbit (m2): 4.479,27 m2
4. Sistema d’actuació: cap en ser una actuació pública sobre sòl públic.
5. Programació:
- Aprovació projecte de dotació: 1 any.
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- Execució dotacions: 2 anys.
- Inici de les obres d’edificació: 4 anys.
6. Sistema general d’ELP (parc públic): 1.741,23 m2
12.2. Condicions d’urbanització, edificació i ús.
1.- Tipus d’ordenació: aïllada.
2.- Paràmetres d’edificació: segons l’ordenació dels serveis generals (SG)
3.- Règim d’usos permesos segons la classificació, definició i condicions generals de
les normes 2.2.02 i 2.2.03:
- Equipaments (S, B, P): docent, esportiu, sociocultural i administratiu institucional,
encara que també s’admetran els usos secundaris necessaris per desenvolupar
l’activitat principal, excepte el residencial.
- Espais lliures: tots.
4. Condicions específiques del usos admesos:
- Durant totes les obres d’excavació de les dotacions de serveis i edificacions s’haurà
de realitzar un control arqueològic.
- El projecte de dotació de serveis haurà d’ajustar-se al que determina el Decret
22/2006, de 10 de març, pel qual s’aprova el PDS de telecomunicacions, així com a
la Llei 9/2014, de 9 de maig de telecomunicacions. A aquest efectes s’hauran
d’implantar conductes enterrats i altres elements d’infraestructura, complint les
normes UNE 133100 (1 a 5) del 2002, que siguin susceptibles d’utilització compatible
entre operadors diferents i en suficient dimensió per donar servei a les edificacions
previstes.
- Els projectes que s’autoritzin dins d’aquest sector han de justificar la
instal·lació de mecanismes d’estalvi d’aigua i la connexió de les aigües residuals a la
xarxa municipal de sanejament. Així mateix compliran les mesures bioclimàtiques en
l’edificació contingudes en la norma 42 del PTIM i en el Codi Tècnic de l’Edificació.
12.3. Sistema general d’espais lliures públics vinculat al SUDO-01CA:
Els usos seran els propis dels espais lliures públics en sòl rústic, encara que
s’admetran els vials d’accés necessaris a la parcel·la destinada a equipaments
públics.”
Atès que a l’apartat 3.5. de la modificació es justifica el compliment de la normativa
aplicable:
La modificació proposada compleix amb la legislació vigent segons amb la següent
justificació:
1. Legislació estatal.
A aquest efectes es troba en vigor el Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (BOE n. 261, de 31.10.15).
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D’acord amb l’article 24 del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, les alteracions de
l’ordenació urbanística vigent observaran els tràmits procedimentals requerits per la
legislació aplicable. En aquest cas, les modificacions de planejament s’han d’ajustar
al mateix procediment que per a la seva formulació pel que, fins a la seva aprovació
definitiva, s’haurà de donar compliment al tràmit d’aprovació inicial i provisional, així
com a l’exposició pública corresponent, encara que els municipis de més de 10.000
habitants, d’acord amb l’article 53 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús
del sòl, i 153 del RLOUSM, poden aprovar-se les modificacions de planejament que
no siguin estructurants. No obstant, aquest no és el cas en tractar-se de la
implantació d’un nou sistema general que incideix sobre l’estructura general i
orgànica del territori pel que, excepte criteri en contra de la CIOTU, l’aprovació
definitiva correspondrà a aquesta.
També s’haurà de tenir en compte l’assenyalat en el RDL 7/2015, de 30 d’octubre
que pugui afectar a determinats aspectes del planejament segons se cita i
desenvolupa en la present memòria. Així l’apartat 3 de l’article 70ter de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, modificat per la
disposició addicional novena del RDL 2/2008, de 20 de juny, que estableix que en el
planejament, excepte en cas de revisió, s’haurà de justificar el següent:
Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco
de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la
densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la
identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las
fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el
registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de
conformidad con la legislación en la materia.
Per tant, en aquest cas, part la nova ordenació ha incidit sobre l’ús del sòl pel que
existeix la necesariedad de fer constar en l’expedient la identitat de tots els
propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc
anys anteriors a la seva iniciació.
A aquests efectes s’adjunta a l’expedient la certificació registral de la finca que es
classifica com SUDO està a nom de l’Ajuntament d’Alcúdia. Així mateix, la titularitat
dels altres propietaris afectats per la modificació i concretament amb l’afectat per la
modificació de l’alineació del carrer de la Rectoria. En resum:
a. Classificació d’un sector urbanitzable ordenat amb la finalitat d’implantar un
equipament públic: finca núm. 335 i titular: Ajuntament d’Alcúdia.
b. Corregir l’alineació d’una parcel·la en el carrer de la Rectoria: finca núm.
342 i titular Registral: Francisca Marqués Albertí i, segons escriptura de 02/03/17
(núm 439), Miguel Martorell Ferrer.
c. Suprimir l’obligació de cobertes inclinades de teula a l’interior dels patis de
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illeta de la zona CA-1: és una modificació que no afecta a l’increment d’aprofitament
o modificació d’usos.
d. Admetre la construcció de petites piscines i spas o jacuzzis a les cobertes
dels establiments turístics en zona CA-1: és una modificació que no afecta a
l’increment d’aprofitament o modificació d’usos.
e. Corregir una alineació en l’Av d’Inca: és una modificació que no afecta a
l’increment d’aprofitament o modificació d’usos.
2. Legislació autonòmica.
L’article 58 de la referida LOUS i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la
modificació de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic se
subjecta a les mateixes disposicions que regeixen la seva formació. A més, d’acord
amb l’apartat 6, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les persones
propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5
anys anteriors a la seva iniciació quan, indirecta o directament existeixi increment de
paràmetres d’edificabilitat, densitat o modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article
174 del RLOUSM:
Les propostes de modificació de qualsevol instrument de planejament urbanístic que
suposin, indirectament o directa, bé un increment dels paràmetres d’edificabilitat o de
densitat vigents, bé una modificació dels usos del sòl, han d’incorporar a l’expedient
que es tramita, en els apartats corresponents de la memòria informativa, la identitat
de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques
afectades durant els cinc anys anteriors a la seva iniciació, segons consti en el
registre o instrument emprat a efectes de notificacions a les persones interessades,
d’acord amb la legislació en la matèria.
A l’efecte del seu compliment, ens trobem que aquesta modificació suposa un canvi
de classificació del sòl i per tant d’ús quant a la implantació d’un nou sistema general
d’ELP sobre APT i un nou sector urbanitzable (SUDO) sobre AT-C. Això suposa, tal
com ja s’ha esmentat, adjuntar a l’expedient la certificació registral de la finca.
D’altra banda i en el present cas, d’acord amb l’assenyalat en l’article 57 de la LOUS
i 171 del RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió al
no constituir una alteració substancial del model d’implantació urbana, de la
classificació de sòl, o de les determinacions per al seu desenvolupament urbanístic,
així com les disfuncions derivades de l’esgotament de la capacitat del pla per
necessitats reals de sòl per determinats usos i activitats econòmiques.
3.- Pla territorial insular de Mallorca.
La present modificació no es troba afectada de forma substancial que impedeixi
modificar les NS pel Pla territorial insular de Mallorca, aprovat per acord del Ple del
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Consell Insular de 13 de desembre de 2004 (BOIB n.188 ext, de 31.12.04). A més, el
planejament d’Alcúdia es troba adaptat al referit PTIM des de l’1 de febrer de 2007
(BOIB n. 33, de 03.03.07).
Atès que aquesta modificació puntual no afecta a l’Estudi Econòmic i Financer del
planejament vigent quant a l’adquisició dels terrenys, Quant al programa d’actuació
les NS manquen del referit document.
D’altra banda, la modificació suposarà la construcció d’un nou equipament que
requerirà la disponibilitat pressupostària corresponent, segons s’exposa a l’apartat
següent per a la seva construcció i manteniment.
Atès l’apartat 05 de la memòria de la modificació: INFORME DE SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA:
L'article 22.4 del RDL 7/2015, de 30 d'octubre, estableix que la documentació dels
instruments d'ordenació urbanística ha d'incloure un informe o memòria de
sostenibilitat econòmica en el qual es ponderarà, en particular, l'impacte de l'actuació
en les Hisendes Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les
infraestructures necessàries o l'arrencada i la prestació dels serveis resultants, així
com la suficiència i adequació de sòl destinat a usos productius.
D'altra banda, els articles 36 de la Llei 2/2014, de 25 de març, i 81 del RLOUSM, han
previst l'informe de sostenibilitat econòmica de les actuacions previstes entre els
documents del planejament.
Aquesta modificació suposa la implantació d'un nou sector de gestió o transformació
urbanística pel que és necessari el compliment del referit informe de sostenibilitat
econòmica, si bé l'actuació en ser totalment pública i no existir sòl lucratiu, la seva
execució i manteniment sempre dependrà del pressupost públic ja sigui municipal o,
mitjançant conveni, d'una altra administració. En la seva conseqüència, no té sentit
el referit informe de sostenibilitat econòmica ja que, en qualsevol cas, no serà una
actuació autosostenible econòmicament sinó que serà sostenible en integrar-se al
pressupost municipal com una despesa. Això sense perjudici que, en tractar-se
d'una parcel·la adjacent amb vials urbans no existiran càrregues d'urbanització
pendents sinó, si escau, de dotació d'aquells serveis que siguin insuficients per a
l'actuació i les derivades directament de l'execució de l'equipament públic.
Per tant, no es desenvolupa l'informe de viabilitat econòmica, atès que aquest
tracta de la justificació de la inversió que realitzen els operadors particulars durant
el procés de transformació urbana sobre la base de l'anàlisi en fase d'execució i als
recursos privats disponibles. En aquest cas, no existeix inversió privada en ser
íntegrament de caràcter públic.
Quant a l'informe de sostenibilitat econòmica, el planejament no és sostenible
econòmicament amb els recursos generats sinó que serà necessari incorporar els
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costos de l'actuació al pressupost municipal o, mitjançant conveni, a una altra
administració. En la seva conseqüència, aquesta serà una actuació sostenible
econòmicament per al municipi i la seva execució no produiran un desequilibri
pressupostari important pel que s'adequa als principis d'estabilitat pressupostària,
transparència, plurianualitat i eficàcia. A aquests efectes s'avancen les següents
xifres:
Inversions:
Condicionament de zones verdes públiques: 1.741,23 m2 x 60 €/m2 = 104.473,80 €
Dotació de serveis: 47 ml x 90 €/ml = 4.230 €
TOTAL: 108.703,80 €
Manteniment:
Zones verdes públiques: 1741,23 m2 x 60 €/m2 x 5%/any = 5.223,69 €/any.
No es considera el cost de construcció de l'equipament públic ja que no ha de
recaure necessàriament al pressupost municipal, depenent del tipus d'equipament al
que finalment es destini la parcel·la.
Atès l’apartat 06 de la memòria: INFORME I MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL
Segons l'article 9 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes
Balears, els plans i programes i les seves modificacions seran objecte d'una
avaluació ambiental estratègica simplificada, d'acord amb els criteris de l'annex 4,
quan així ho decideixi l'òrgan ambiental per constituir modificacions menors.
Per tant, en tràmit d'aprovació inicial se sol·licitarà a la Comissió de Medi Ambient la
no subjecció a avaluació ambiental estratègica d'aquesta modificació.
Finalment, el document ambiental haurà de tenir en compte les determinacions
respecte de l'avaluació ambiental del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca i concretament l'article 89.
Atès
que a l’apartat 07. De la memòria: Resum Executiu, s’estableix que en
compliment de l’article 25 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre , article
37 de la Llei 2/2014, de 25 de març i, 82 del RLOUSM, s'annexa el document de
resum executiu del planejament.
Atès que de conformitat al que estableix l’article 25 del Reial decret legislatiu
7/2015, de 30 d’octubre, article 37 de la Llei 2/2014, de 25 de març, i 82 del
RLOUSM, s’annexa ala documentació de la modificació el document de resum
executiu del planejament.
Atès l’informe jurídic lliurat en data 2 d’octubre de per l’assessoria jurídica, conformat
pel secretari el mateix dia, el qual, tot seguit es transcriu:
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Informe jurídic.- Modificació puntual de les NNSS núm. 11
Atès que com a conseqüència de la corresponent Providència de Batlia de data 20
de setembre de 2017 l’arquitecte municipal ha redactat el projecte de modificació
puntual núm. 11 de les vigents NNSS de planejament d’Alcúdia, relativa a la
implantació d’un sector Urbanitzable directament ordenat per a equipament públic i
altres modificacions, en el que es determina que l’àmbit de la modificació compren
una part normativa i una part gràfica.
La part normativa y gràfica objecte de la modificació es detalla a l’apartat 02 “àmbit i
objecte de la modificació” de la Memòria Informativa i Justificativa del projecte i es
desenvolupa justificadament a l’apartat 3.4 de la Relació i Justificació de les
modificacions de les normes urbanístiques”
En l’apartat 3 de la Memòria, l’arquitecte Municipal, en compliment del que determina
l’article 58 de la Llei 2/2014 de 25 de març i 171 del seu reglament per a Mallorca,
justifica la modificació de la següent forma:
“3.1.- General.
Aquesta modificació, després de la revisió del planejament, està emparada en
l’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març (LOUS) i article 171 del seu
Reglament (RLOUSM), que han previst la possibilitat d’introduir modificacions
de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic en vigor
amb subjecció a les mateixes disposicions que regeixen per a la seva
formació i aprovació.
A més, aquesta modificació es justifica pel temps transcorregut des de la
revisió del 2007 i la necessitat d’actualitzar el planejament i d’ajustar-ho a la
normativa i a altres circumstàncies sobrevingudes sorgides de l’aplicació de
les normes.
3.2.- De la conveniència i oportunitat.
L’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març (LOUS), i l’apartat 3 de l’article
171 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús
del sòl, per a l’illa de Mallorca (RLOUSM), exigeix la justificació de la
conveniència i oportunitat de les modificacions de planejament en relació amb
els interessos públics i privats concurrents.
En aquest sentit ja s’ha assenyalat que la modificació de planejament tindrà
les següents conseqüències:
1. Implantació de un sector urbanitzable directament ordenat (SUDO).
2. Aquest SUDO suposa l’ordenació d’una parcel·la destinada a equipament
públic i destinada a diversos usos alternatius o concurrents: docent, esportiu,
sociocultural i administratiu institucional.
3. Una petita part de la parcel·la cadastral queda afectada per la zona
arqueològica pel que no formaràpart de la modificació de les NS. A més, durant
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les obres d’excavació del nou equipament haurà derealitzar-se un control
arqueològic.
4. Finalment, no existeix sòl lucratiu sinó que tota la parcel·la, menys la
franja qualificada d’APT decarreteres que es qualifica com a sistema general
d’espais lliures públics, es destina a equipaments públics.
5. Quant a les modificacions relatives a la supressió de l’obligació de deixar
les cobertes inclinades de teula cap els patis interiors de l’illa i la
possibilitat de construir piscines o jacuzzis a les cobertes planes, cal
assenyalar que en la modificació núm. 7 de les NS ja es justificava pel poc
espai de coberta plana resultant i la necessitat de
disposar d’espai per a
instal·lacions que hauran de romandre ocultes des de la via pública i, quant a
les piscines o jacuzzis, al contrari que en la proposta inclosa en
l’esmentada modificació on la seva dimensió era la general de les piscines en
CA, és a dir: 5 per 8 metres, s’ha limitat la grandària d’aquestes a unes
dimensions molt més reduïdes (6 m2) per evitar causar un possible impacte
negatiu des de les muralles en cas de romandre dins del camp visual.
6. Finalment, la modificació de la alineació de l’Av d’Inca correspon més a
una correcció d’errors ja que les noves alineacions responen al
manteniment d’una estètica del conjunt de les façanes existents a vial i no a
l'obligació del seu enderrocament i la del carrer de la Rectoria a
aconseguir l'homogeneïtat de les alineacions de façana del vial.
La seva conveniència i oportunitat queda doncs justificada per la necessitat
d’ampliar
les dotacions públiques i fer-ho de forma integrada en
l’ordenació mitjançant la connexió viària ja existent des del carrer de
Pollentia i des del carrer d’es Vidriell. Quant a la resta de modificacions, a
necessitats d’ordenació urbanística com a
conseqüència de l'evolució del
nucli aquests últims anys en què s'ha realitzat una important
inversió
pública en la millora dels vials i de l'entorn, així com privada en la rehabilitació
de les edificacions i l'aparició de petits hotels d'interior que han
dinamitzat
la vida urbana.
D'aquesta forma la tendència a l'abandó del nucli com a residencial habitual
s'ha
invertit, sent doncs necessari procurar que els habitatges puguin
aconseguir un adequat nivell de confort per millorar les seves condicions
d'habitabilitat. Per això, es tornen a proposar aquests dos canvis de normativa
que no afecten als aspectes estètics del conjunt que es pot apreciar des de la
via pública i que milloressin les condicions de qualitat dels habitatges i
establiments turístics d'interior.”
3.3.- Acreditació de l’interès públic.
D’acord amb l’establert en l’article 4.1 del RDL 7/2015, de 30 d’octubre,
aquesta modificació proposada redunda en l’interès públic ja que té una
finalitat i una destinació notòriament pública i a les necessitats de
desenvolupament del municipi.”
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Atès que l’article 174 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca determina que “Les propostes de
modificació de qualsevol instrument de planejament urbanístic que suposin, indirecta
o directament, bé un increment dels paràmetres d’edificabilitat o de densitat vigents,
bé una modificació dels usos del sòl, han d’incorporar a l’expedient que es tramita,
en els apartats corresponents de la memòria informativa, la identitat de totes les
persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant
els cinc anys anteriors a la seva iniciació, segons consti en el registre o instrument
emprat a efectes de notificacions a les persones interessades, d’acord amb la
legislació en la matèria.
Als efectes de l’anterior, l’arquitecte municipal ha justificat en l’apartat 3.5 de la
memòria justificativa de forma individualitzada quines modificacions tenen caràcter
general i quines modificacions afectarien directa o indirectament als paràmetres
d’edificabilitat o densitat vigents i quines suposen una modificació de usos i, d’acord
amb la l’esmentat article 174 del RLOUS .
Atès que una vegada examinat l’expedient administratiu, s’estima que els tràmits
seguits fins a la data, així com el contingut formal i documental del Projecte s’ajusten
a les disposicions contingudes en l’article 36 i següents i 58 de la Llei 2/2014, de 25
de març d’Ordenació i Ús del Sòl de les Illes Balears, i articles 169 i ss del
Reglament de la LOUS. El projecte de modificació sotmès a aprovació, en el seu
apartat 3.2 de la memòria justifica el compliment de la normativa estatal i autonòmica
que li és d’aplicació i justifica la modificació i a més, a cada norma que es modifica
s’introdueix un apartat d’antecedents, la problemàtica, la justificació de la modificació
i la proposat de norma o plànol que es modifica, amb la qual cosa es dona
compliment al principis de motivació de les modificacions de planejament en el sentit
de que han de servir a l’interès públic (art. 17 del RLOS per Mallorca).
Atès que l’Arquitecte municipal ha justificat al projecte de modificació puntual que la
mateixa no es troba en el supòsit de revisió del planejament previst a l’article 57
de la LOUS i 170 del Reglament per Mallorca perquè no concorren les
circumstàncies que eventualment la podrien justificar atès que no es produeixen
alteracions substancials dels models d’implantació urbana, de la classificació de sòl
o de les determinacions per al desenvolupament urbanístic i que tampoc s’ha
exhaurit la capacitat del planejament per atendre les necessitats reals de sòl per a
determinats usos i activitats econòmiques.
S’ha d’entendre per modificació la alteració del planejament mitjançant la introducció
de qualsevol canvi en les seves determinacions, inclosos els canvis en la
classificació del sòl i dels Sistemes Generals, sempre que no comportin la seva
revisió en els termes establerts en l’article 170.
Atès que de conformitat amb el que determina l’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ordenació i ús del Sòl de les Illes Balears i article 171 del seu Reglament per
Mallorca, la tramitació de la modificació
de qualsevol dels elements o
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determinacions d’un instrument de planejament urbanístic es subjectarà a les
mateixes disposicions que en regeixen per la seva formació i aprovació. Això ens
remet a les disposicions contingudes en els article 53 i 54 de la LOUS i articles 153 i
ss del Reglament, relatius a la tramitació del Planejament General. De conformitat
amb aquestes disposicions, el procediment a seguir per la seva aprovació és el
següent:
1.- De conformitat amb el que determina l’article 117 de la Llei 22/1988 de Costes i
article 227 del Reial Decret 876/2014 de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
de la Llei de Costes en la redacció donada per la Llei 2/2013, de 29 de maig de
Protecció del Litoral i Modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol de Costes s’ha
de sol·licitar preceptivament Informe a la Demarcació de Costes de Balears.
2.-L’acord aprovació inicial s’haurà d’adoptar de conformitat amb els requisits i
formalitats previstes pels actes
de la Corporació , obrint-se un termini
d’informació pública per termini de 45 dies, mitjançant anunci en el BOIB i en
uns del diaris de major difusió, així com a la Seu electrònica de l’Ajuntament en el
que hi constarà la documentació completa.
Durant el termini d’informació pública s’ha de sol·licitar informe als organismes o
entitats les competències de les quals es puguin veure afectades d’acord amb les
indicacions de l’Arquitecte municipal en l’informe emès a l’efecte, entre d’ells
l’informe previ del Consell Insular de Mallorca previst a l’article 156 del Reglament
de la LOUS
2.- A la vista del resultat de la informació pública, dels informes emesos i de la
tramitació ambiental, se introduiran les modificacions que procedeixin, sotmetent-se
a nova informació pública si aquestes fossin substancials. Si no ho son, o un cop
resolt el nou tràmit d’informació pública , es sol·licitarà l’emissió dels informes previs
preceptius, en el seu cas i un cop introduïdes les modificacions que d’ells en resultés
s’aprovarà la modificació provisional o definitivament segons procedeixi. El termini
per adoptar l’acord d’ aprovació provisional es d’ un any des de la aprovació inicial.
Atès que l’article 22.4 del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, estableix que la
documentació dels instruments d’ordenació urbanística ha d’incloure un informe o
memòria de sostenibilitat econòmica en el qual es ponderarà, en particular, l’impacte
de l’actuació en les Hisendes Públiques afectades per la implantació i el
manteniment de les infraestructures necessàries o l’arrencada i la prestació dels
serveis resultants, així com la suficiència i adequació de sòl destinat a usos
productius.
D’altra banda, l’article 36 de la Llei 2/2014, de 25 de març, i 81 del RLOUSM, han
previst l’informe de sostenibilitat econòmica de les actuacions previstes entre els
documents del planejament i que l’arquitecte Municipal ha redactat el corresponent
informe de sostenibilitat econòmica tot i que la implantació del SUDO ordenaria la
totalitat de la parcel·la es destinaria en la seva totalitat a usos públics .
Atès que segons l’article 9 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental
de les Illes Balears, els plans i programes i les seves modificacions seran objecte
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d’una avaluació ambiental estratègica simplificada, d’acord amb els criteris de
l’annex 4, quan així ho decideixi l’òrgan ambiental per constituir modificacions
menors.
En aquest cas, es considera que aquesta modificació constitueix una modificació
menor pel que, sempre que l’òrgan ambiental així ho consideri, estarà subjecte al
procediment d’avaluació ambiental per no complir els requisits de l’apartat 4t de
l’article 9, encara que requerirà d’avaluació ambiental simplificada. Finalment, el
document ambiental haurà de tenir en compte les determinacions respecte de
l’avaluació ambiental i de la mobilitat generada d’acord del Reglament general de la
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca i
concretament l’article 89.
Atès que en compliment de l’article 25 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d’octubre, article 37 de la Llei 2/2014, de 25 de març, i 82 del RLOUSM, consta
annexa el document de resum executiu del planejament.
L’aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de planejament és
competència i requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple, d’acord amb el que disposa l’apartat ll) de l’article 47.2 de la Llei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, y article 94.m) de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal y de règim local de les Illes Balears.
Aquest és el meu informe que s’emet sense perjudici de l’informe de Intervenció, si
escau i, que es sotmet a la consideració del superior criteri del Ple de la Corporació.
Alcúdia a 2 d’octubre de 2017.- Serveis Jurídics: Eulalia Ochogavía.- Conformat pel
Secretari, Joan Seguí Serra”.
Atès que la competència per acordar l’aprovació inicial correspon al Ple de
l’Ajuntament d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del seu numero legal de membres segons l’article 47.2.ll) de la
norma esmentada.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 16 de
juny de 2015 ( registre de decrets núm. 864 data 18.06.15), PROPÒS elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament els següents:
A C O R DS :
Primer.- De conformitat amb el que estableix l’article 58 de la Llei 2/2008 2/2014, de
25 de març, d’ordenació i ús del sòl, i de l’article 171.3 del reglament que la
desenvolupa, valorar positivament la justificació de la conveniència i oportunitat en
tramitar la Modificació núm.11 de les Normes Subsidiàries del planejament
municipal relativa a la classificació d’un sector urbanitzable directament ordenat per
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a equipament públic (docent , esportiu, sociocultural i administratiu institucional),
correcció l’alineació d’una parcel·la en el carrer del Rectoria, núm.24, supressió de
l’obligació de cobertes de teula a l’interior dels patis de illeta de la zona CA, admissió
de la construcció de petites piscines i spas o jacuzzis en les cobertes dels
establiments turístics (hotels d’interior) en zona CA i, a la correcció d’una alineació
en l’Avinguda d’Inca.
Segon.- Aprovar inicialment la Modificació núm. 11 de les Normes Subsidiàries del
planejament municipal relativa a:
a) Classificació d’un sector urbanitzable directament ordenat per a equipament
públic (docent , esportiu, sociocultural i administratiu institucional),
b) Correcció l’alineació d’una parcel·la en el carrer del Rectoria, núm.24,
c) Supressió de l’obligació de cobertes de teula a l’interior dels patis de illeta de
la zona CA.
d) Admissió de la construcció de petites piscines i spas o jacuzzis en les
cobertes dels establiments turístics (hotels d’interior) en zona CA,
e) Correcció d’una alineació en l’Avinguda d’Inca.
Tercer.- Aprovar així mateix el document ambiental estratègic de la referida
Modificació núm. 11 de les NS redactat per l’empresa mediambiental, Olivar Gestió i
Medi, S.L
Quart.- .- Sotmetre la referida Modificació amb el seu document ambiental, així com
l’expedient tramitat a l’efecte, a informació pública durant un termini de QUARANTACINC (45) DIES mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un
dels diaris de major difusió de l’Illa, i a la seu electrònica de l’Ajuntament
“alcudia.net” on es publicarà la documentació completa.
Cinquè.-. Fer constar que, de conformitat amb els apartats 2, 3 i 4, de l’article 50 de
la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, i en concordança amb els
apartats 2 i 3 de l’article 138 i, de l’1.b) de l’article 139 del reglament que la
desenvolupa, aquesta aprovació inicial determina per ella mateixa i, dins l’àmbit de la
modificació, la suspensió durant el termini de dos anys o fins l’aprovació provisional,
de la tramitació i l’aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió,
així com l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a
àrees o usos determinats, i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies. Tot
això, sense perjudici que puguin atorgar-se les llicències o presentar les
comunicacions prèvies que es basin en el règim urbanístic vigent, i siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment en aprovat, en
els termes establert en l’apartat 2 de l’article 141 d’aquest Reglament.
Àmbits de la suspensió:
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Sisè.- Sol·licitar informe als organismes o entitats les competències de les quals es
puguin veure afectades, entre d’ells l’informe previ del Consell Insular de Mallorca
previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS.”
INTERVENCIONS:
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa la proposta.
El senyor batle demana si hi ha algun aclariment a fer.

VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,
que representa el vot favorable de la Majoria absoluta legal, acorden aprovar la
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
5.
Examen i aprovació proposta asumir el contingut de l’informe tècnic
emès per l’Arquitecte Municipal de data 18.07.2017 en tràmit d’audiència relatiu
a l’incís final de la norma 4.3.01, apartat 3, lletra a) de les NN.SS. de
planejament d’Alcúdia.
Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 3 d’octubre de 2017,
la qual diu:
“Atès que mitjançant ofici amb registre d’entrada núm. 1.402, de 23 de febrer de
2017, el Consell de Mallorca ha donat trasllat a aquest Ajuntament d’una revisió
d’ofici interessada pel Sr. Josep Alonso Aguiló i altri envers l’apartat 3 de la norma
4.3.01 de les normes subsidiàries de planejament d’aquest municipi, perquè, de
conformitat amb l’article 118.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, presenti les al·legacions
procedents en defensa dels seus interessos legítims.
Atès que l’incís qüestionat deriva d’una modificació aprovada inicialment pel ple el 10
de gener de 2008 (BOIB núm. 13, de 26 de gener de 2008) i definitivament pel
Consell Insular el 30 d’octubre de 2009 (BOIB núm. 168, de 19 de novembre de
2009).
Atès que en consideració a l’informe tècnic lliurat en data 3 de març de 2017 per
l’arquitecte municipal i als motius invocats per l’interessat, el Ple de l’Ajuntament, en
data 6 de març de 2017 acordà formular al·legacions a la revisió d’ofici interessada
pel Sr. Josep Alonso i altri, i remetre-les al Consell de Mallorca (Departament de
Territori i Infraestructures).
Atès Que posteriorment, en data 30 de juny de 2017, la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori i Infraestructures acordà:
“1r. Iniciar, d’acord amb l’article 106.2 de la Llei 39/2005, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, expedient a la
revisió d’ofici de l’incís final de la norma 4.3.01, apartat 3, lletra a) “...i les seves
modificacions posteriors”, de les ordenances de les normes subsidiàries de
planejament d’Alcúdia, contingut en el document de modificació puntual i, de
complementació de prescripcions aprovat definitivament el 30 d’octubre de 2009 per
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric,, per
concurrència en dita disposició administrativa d’una causa de nul·litat de ple dret
prevista en l’article 47.2 de la Llei l’esmentada, consistent en la vulneració d’una
disposició administrativa de jerarquia superior en què es conforma el Pla Especial
del Port d’Alcúdia aprovat definitivament el 20 de febrer de 2004”.
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2n. Conferir un tràmit d’audiència per un termini de quinze dies a l’Ajuntament
d’Alcúdia, a l’Autoritat Portuària de les Illes Balears i a l’entitat Alcudiamar, Sl, per tal
que puguin dur a terme les al·legacions o presentar els documents i justificacions
que considerin adients.
3r. A l’efecte previst a l’article 21.4 d ela Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques, s’assenyala que el termini de
resolució d’aquest procediment de revisió d’ofici és de sis mesos des de l’adopció
d’aquest acord d’iniciació; de conformitat amb l’article 106.5, transcorregut el qual
sense que no es dicti la resolució expressa es produeix la caducitat. Això anterior
sens perjudici de la suspensió del termini de resolució d’acord amb l’article 22 de la
Llei esmentada, especialment en el tràmit de sol3elicitud del dictamen preceptiu del
Consell Consultiu de les Illes Balear, d’acord amb l’article 106.3.”
Atès que dins el termini que ens va concedir el Departament de Territori i
Infraestructura del Consell de Mallorca, en data 18 de juliol de 2017 (R.S. núm.
2904) mitjançant ofici del regidor delegat d’Urbanisme es va remetre certificat del
secretari acreditatiu del contingut de l’informe tècnic municipal de data 14 de juliol
de 2017 d’al·legacions al tràmit d’audiència concedit.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 16 de
juny de 2015 ( registre de decrets núm. 864 data 18.06.15), PROPÒS elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament el següent
ACORD:
Primer.- Assumir el contingut de l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 14
de juliol de 2017, emès en el tràmit d’audiència concedit pel Departament de Territori
i Infraestructures del Consell de Mallorca, relatiu a l’incís final de la norma 4.3.01,
apartat 3, lletra a) “...i les seves modificacions posteriors”, de les ordenances de les
normes subsidiàries de planejament d’Alcúdia, contingut en el document de
modificació puntual i, de complementació de prescripcions aprovat definitivament el
30 d’octubre de 2009 per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric, el qual va ser remès al Departament de Territori i Infraestructures
del Consell de Mallorca mitjançant ofici de data 18.07.17 (R.S. núm. 2904).
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Territori i infraestructura del
Consell de Mallorca.”
INTERVENCIONS:
El senyor secretari infrascrit exposa la proposta.
VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,
que representa el vot favorable de la Majoria absoluta legal, acorden aprovar la
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
6. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació de les bases concessió
d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu per al
curs 2017-2018.
Es presenta proposta de la regidora delegada d’educació 19 de setembre de 2017,
la qual diu:
“Antecedents
1.
Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de
foment de determinats programes d’interès general i, fins i tot, un procediment de
col·laboració entre l’Administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats
d’interès públic.
2.
En aquest sentit l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant les
bases “Beques llibres de text” vol establir el procediment que ha de regular
l’atorgament d’ajuts, per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu
per a al curs 2017/18, a les famílies amb fills que cursen ensenyament obligatori, és
a dir, Educació Primària i Educació Secundària. Aquests ajuts tenen la finalitat de
donar suport econòmic a les famílies del municipi d’Alcúdia, per la despesa que
suposa l’adquisició de llibres de text i està destinada a la compra de llibres de
caràcter obligatori per l’alumne/a i/o material escolar substitutiu. S’entén per material
escolar substitutiu el conjunt format per tots aquells documents, fotocòpies i altres
materials que substitueixen els llibres de text, sempre que aquest sigui el mètode
que utilitza de forma unànime el centre escolar on cursa els estudis l’alumne/a. El
software educatiu (servei de lloguer de llibres de text en format Tablet) tindrà també
la consideració de material substitutiu.
Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la
reutilització dels llibres de text.
3.
Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat,
concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels objectius
fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
4.
D’acord amb l’art. 3.4 del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar a les Illes Balears la llei 27/2013, de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, les entitats locals poden exercir
competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació només quan
no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal i no
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s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra
administració pública.
5.
Segons la informació de la què disposa l’Àrea d’Educació, no es produeix cap
duplicitat amb l’administració autonòmica, en aquest cas la Conselleria d’Educació.
No obstant això la persona beneficiària està obligada a signar una declaració
responsable en la què manifesta els imports dels ajuts sol·licitats per a la mateixa
finalitat a institucions públiques i/o privades (annex 2, declaració responsable del
sol·licitant en la que manifesta els imports dels ajuts sol·licitats per a la mateixa
finalitat a institucions públiques i/o privades).
Fonaments de dret
1.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2.
Reglament General de Subvencions 887/2006, de 21 de juliol.
3.
Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les
Illes Balears la llei 27/2013 de 27 de novembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, Art. 3.4.
4.
Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Alcúdia (BOIB 176, de 1 de desembre de 2015).
5.
Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2017, aprovat
definitivament dia 24 de gener de 2017, en el què figura la partida pressupostària EN
326 481001 Beques llibres de text, amb una dotació econòmica de 15.000,00€.
6.
Bases d’execució del pressupost general de l’any 2017. Secció 2a. Règim de
subvencions. Base 31a. Aportacions i subvencions.
7.
Pla estratègic de subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple dia 15 de febrer de
2017 i publicat al BOIB núm. 33 de 18 de març de 2017.
Per tot això propós al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents:
Acords
1.
Aprovar les Bases que regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres
de text per al curs 2017/2018, per a alumnes de qualsevol curs d’ensenyament
obligatori, és a dir, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, amb el
següent tenor literal:
“BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
D’AJUTS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A LES FAMÍLIES
D’ALCÚDIA PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O MATERIAL
ESCOLAR SUBSTITUTIU, PER AL CURS 2017/2018
1.- FINALITAT
L’Ajuntament d’Alcúdia crea aquesta línia d’ajudes amb la finalitat de donar suport
econòmic a les famílies del municipi d’Alcúdia, per la despesa que suposa
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l’adquisició de llibres de text i està adreçada a la compra de llibres de text i/o material
escolar substitutiu de caràcter obligatori per l’alumne.
2.-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública, per a
la concessió d’ajuts a les famílies d’Alcúdia, amb fills fins a 18 anys que cursen
ensenyament obligatori (Educació Primària i Educació Secundària), per fer front a
l’adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu, per al curs 2017-2018.
S’entén per material escolar substitutiu el conjunt format per tots aquells documents,
fotocòpies i altres materials que substitueixen els llibres de text, sempre que aquest
sigui el mètode que utilitza de forma unànime el centre escolar on cursa els estudis
l’alumne/a. El software educatiu (servei de lloguer de llibres de text en format Tablet)
tindrà també la consideració de material escolar substitutiu.
Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la
reutilització dels llibres de text.
3.-DESTINATARIS DE LES AJUDES
Podran sol·licitar les ajudes o beques el pare, la mare o tutor legal empadronat/a a
Alcúdia, en representació de l’alumne/a, empadronat a Alcúdia també, i matriculat a
qualsevol curs d’Educació Primària o Secundària Obligatòria, en els centres públics i
concertats del municipi d’Alcúdia, durant el curs escolar 2017/2018, que compleixin
els següents requisits:
▪
Els sol·licitants han d’estar empadronats al municipi d’Alcúdia, amb una
antiguitat de tres mesos anteriors a la sol·licitud.
▪
Els alumnes han d’estar matriculats a centres escolars ubicats al municipi
d’Alcúdia.
▪
Els sol·licitants s’han de comprometre a reutilitzar els llibres de text pels quals
siguin becats. Si el centre escolar on estan matriculats els alumnes, o l’APIMA,
compta amb programa de reutilització de llibres de text, s’hi dipositaran en el mateix
centre en acabar el curs.
▪
No haver sol·licitat i/o rebut cap subvenció de l’Ajuntament d’Alcúdia per a la
mateixa finalitat.
▪
Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, l’Estat i
l’Ajuntament d’Alcúdia i no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de
subvencions públic o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
▪
No trobar-se sotmès dins cap causa de prohibició contemplada a l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4.-NATURALESA DE LA SUBVENCIÓ
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Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i
anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes
previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no se poden al·legar com a precedent.
5.-DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Al pressupost municipal de l’Ajuntament d’Alcúdia per a l’any 2017 existeix crèdit
adequat a la partida pressupostària EN 326 481001 BEQUES LLIBRES DE TEXT,
destinada a cobrir aquests ajuts i dotada amb un import de 15.000 euros.
6.-SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Les persones interessades en sol·licitar un ajut, que compleixin els requisits que
determinen aquestes bases o estiguin en condicions de complir-les en el termini de
presentació de sol·licituds, s’han d’adreçar al registre general de l’Ajuntament
d’Alcúdia, a l’Auditori d’Alcúdia i/o a la Seu del Moll i aportar la següent
documentació:
•
Sol·licitud (annex 1).
•
Fotocòpia acarada del DNI, NIE o passaport del sol·licitant.
•
Fotocòpia acarada del Llibre de Família o certificat de naixement on es pugui
identificar el menor i els seus progenitors.
•
En cas de fills amb discapacitats, fotocòpia acarada del document oficial
acreditatiu.
•
Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2016 del pare i la mare de
l’alumne/a o dels seus representants legals i persones que conformin la unitat
familiar (vegeu Base 8a). En cas de famílies monoparentals justificants com mentre
la pàtria potestat recau en un sol progenitor.
•
En cas de no estar obligat a presentar la declaració de la Renda s’ha signar un
document (Annex 3) pel qual s’autoritza l’Ajuntament a consultar les dades
econòmiques a l’Agència Tributària.
•
En cas de separació dels pares, sentència judicial i règim de manutenció.
•
Factura original o acarada justificativa d’haver abonat el preu dels llibres de text
o del material escolar substitutiu.
•
Document bancari en el què constin les dades del compte i el/la titular d’aquest.
S’acreditarà amb una fotocòpia de la llibreta.
•
Declaració jurada de no haver rebut cap altre ajut pel mateix concepte (Annex
2).
•
Compromís signat en el qual s’especifiqui que l’alumne/a beneficiari, en acabar
el curs, dipositarà els llibres en el centre escolar (Annex 4).
•
Certificat del Centre Educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen material
escolar lectiu substitutori dels llibres de text. Aquest certificat ho sol·licitarà
l’Ajuntament.
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Les dades relatives a l’empadronament i la convivència en el mateix domicili seran
comprovades pel propi Ajuntament d’Alcúdia i per tant, no es necessari aportar els
certificats. La sol·licitud de la beca suposa una autorització expressa a l’Ajuntament
d’Alcúdia per accedir a les dades dels membres de la unitat familiar que consten en
el padró municipal.
Les factures a què fan referència aquestes bases hauran de reunir els següents
requisits:
•
Les factures hauran d’estar pagades i degudament justificades (segell,
justificant bancari...)
•
Que facin referència als llibres de text, o material escolar substitutiu del curs
2017-2018
•
Ser originals (no fotocòpia) i contenir les dades de l’emissor i el número de
factura.
Les beques se sol·licitaran mitjançant el model de sol·licitud (Annex 1), dirigit al batle
d’Alcúdia i subscrit pel tutor legal de l’alumne/a en representació d’aquest, al
Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia, a l’Auditori d’Alcúdia i/o a la Seu
del Moll. La presentació de la sol·licitud implicarà l’autorització a l’Ajuntament
d’Alcúdia, perquè en nom del sol·licitant, realitzi les gestions i comprovacions
pertinents per a la tramitació de les ajudes, singularment per demanar als centres
escolars el certificat acreditatiu d’estar matriculats els fills dels sol·licitants.
7.-TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir del dia
següent a la publicació de la convocatòria en el BOIB.
8.-DETERMINACIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR
❖

A efectes d’aquesta convocatòria, es considera que conformen la unitat familiar:

•
els pares i, si s’escau, el tutor o persona encarregada de la guarda i
protecció del menor, no separats legalment.
•
Els fills menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
•
Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial, o
incapacitats judicialment.
•
Els fills fadrins menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili
familiar a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.
•
Els ascendents dels pares que justifiquin la residència en el mateix domicili
que els anteriors a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.
❖ Quan no existeixi vincle matrimonial, la unitat familiar s’entendrà constituïda pel
pare, la mare i tots els fills i ascendents dels pares que convisquin i reuneixin els
requisits de l’apartat anterior. En cas que no existeixi convivència s’haurà d’acreditar
documentalment, mitjançant certificat de convivència.
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❖ En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell
que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant, tindrà consideració de
membre computable la nova parella o persona unida per anàloga relació, i per tant
les seves rendes s’inclouran dins el còmput de la renda familiar.
La separació o divorci s’acreditarà de la següent manera:
•
en la separació de fet, s’haurà de presentar un document justificant
d’interposició de demanda, o altres documents que avalin aquesta situació.
•
si la separació és legal o divorci, s’haurà de presentar la sentència judicial o
el conveni regulador on consti la custòdia del menor.
❖ A efectes de càlcul de renda per càpita, computaran per dos els pares i/o els
fills de la unitat familiar amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent, situació
que s’haurà d’acreditar fefaentment.
9.- RENDA PER CÀPITA
La renda familiar serà el resultat de sumar les rendes de tots els membres de la
unitat familiar computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la
suma de les caselles corresponents a Rendiments del treball (010) + Total ingressos
íntegres del Capital mobiliari (031+044) + Activitats econòmiques (099) de la
declaració de la renda del 2016.
10.-QUANTIA I NOMBRE D’AJUDES
El nombre d’ajuts s’establirà en funció de la Base 11 de les presents bases.
La quantia a atorgar serà:
El total de la partida dividit entre el número d’ajudes aprovades per la comissió de
valoració.
Les ajudes no excediran en cap cas del 80% del cost dels llibres.
11.-CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la concessió de les beques o ajudes s’aplicarà la següent fórmula:
Salari Mínim Interprofessional de l’any anterior a la sol·licitud, multiplicat pel número
de membres de la unitat familiar, aquesta quantitat no ha de ser superior a la renda
per càpita familiar, és a dir:
-

Unitat familiar de 2 membres fins a un màxim de
Unitat familiar de 3 membres fins a un màxim de
Unitat familiar de 4 membres fins a un màxim de
Unitat familiar de 5 membres fins a un màxim de
Unitat familiar de 6 membres fins a un màxim de
...

18.345,60 euros
27.518,40 euros
36.691,20 euros
45.864,00 euros
55.036,80 euros
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Les sol·licituds que compleixen la fórmula anterior quedaran admeses a tràmit, i les
que no la compleixen quedaran excloses.
12.-COMISSIÓ DE VALORACIÓ I ATORGAMENT
La Comissió de Valoració estarà formada per dos tècnics i un auxiliar administratiu
de l’Àrea de Cultura, Educació i Festes, o persones en qui deleguin:
La Tècnica de Cultura i Educació o persona en qui delegui.
TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.
Secretari: Auxiliar administratiu de l’Àrea de Cultura (amb veu però sense vot)
Les funcions de l’esmentada comissió seran les següents:
1. Avaluar cada una de les sol·licituds presentades.
2. Baremar cada una de les sol·licituds presentades.
3. Admetre o excloure les sol·licituds que pertoqui, en relació amb els criteris que
s’emmarquen a les presents bases.
4. Pel que fa al procés administratiu de concessió dels ajuts, la Comissió
Avaluadora atendrà els següents períodes:
Una vegada examinades totes les sol·licituds, aquesta Comissió emetrà un informe
amb la llista provisional d’admesos i exclosos i els motius d’exclusió, que ha de servir
de base per elaborar la proposta la resolució per part de la Regidora Delegada
d’Educació, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes
bases.
Aquesta llista provisional s’exposarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
Els sol·licitants podran presentar, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir del
següent a l’exposició de la llista provisional, les oportunes reclamacions
acompanyades de la documentació que estimin convenient, que haurà d’ésser
presentada al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia, a l’Auditori d’Alcúdia i/o a
la Seu del Moll en horari d’atenció al públic.
13.-RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Una vegada la Comissió Avaluadora hagi analitzat la documentació per esmenar les
deficiències i a la vista de les al·legacions presentades, en el termini de 3 dies hàbils,
elaborarà un informe que ha de servir de base per elaborar la resolució definitiva de
concessió o denegació de les ajudes. Aquest expressarà la llista de persones
beneficiàries i la quantitat de l’ajut atorgat, i també les sol·licituds excloses amb
indicació de la causa d’exclusió.
El batle, a vista de l’informe, aprovarà la resolució de la convocatòria, que serà
exposada en els llocs d’informació assenyalats a aquestes bases.
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14.-PAGAMENT DE LES BEQUES
El pagament de la beca es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte
indicat pel sol·licitant.
15.-COMPATIBILITAT DE LES BEQUES
Les beques concedides en virtut d’aquesta convocatòria no són compatibles amb
qualsevol altre ajut que es pogués percebre per la mateixa finalitat d’altres entitats
públiques. A tal efecte, els sol·licitants hauran de signar una declaració jurada
(Annex 2). En cas que el beneficiari hagués rebut una subvenció pel mateix
concepte i el mateix període de temps, haurà de procedir al reintegrament de la
beca.
16.-RÈGIM DE RECURSOS
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un
mes des de la seva publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos.
La regidora d’Educació
Bàrbara Rebassa Bisbal
“(ANNEX 1)

La tècnica d’Educació
Carme Suárez Gómez”

SOL·LICITUD

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O
MATERIAL ESCOLAR SUBSTITUTIU, PER AL CURS 2017/2018
Jo, (nom i llinatges)

amb DNI:

Registre d’entrada

en qualitat de (pare, mare, tutor/a):
que visc al C/
Telèfons:
Correu electrònic:
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EXPÒS:
1.
Que estic interessat en sol·licitar a l’Ajuntament d’Alcúdia l’ajut per a
l’adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu, per al curs escolar
2017/18, pels següents alumnes dels quals en som el seu representant legal:
NOM I LLINATGES alumne/a:
ESCOLA:
CURS:
NOM I LLINATGES alumne/a:
ESCOLA:
CURS:
NOM I LLINATGES alumne/a:
ESCOLES:
CURS:
2.

Que el nombre de membres de la unitat familiar a la qual pertanyem la

conformen un total de:

persones.

Que les persones que integren la unitat familiar són (a excepció dels alumnes abans
detallats):

NOM I LLINATGES (pare, mare, tutor/a):
DNI/NIE
Relació amb l’alumne/a (pare, mare, padrí/na...):

NOM I LLINATGES (pare, mare, tutor/a):
DNI/NIE
Relació amb l’alumne/a (pare, mare, padrí/na...):

NOM I LLINATGES (pare, mare, tutor/a):
DNI/NIE
Relació amb l’alumne/a (pare, mare, padrí/na...):

NOM I LLINATGES (pare, mare, tutor/a):
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DNI/NIE
Relació amb l’alumne/a (pare, mare, padrí/na...):

3.

Que les meves dades bancàries per procedir al pagament són les que a

continuació es detallen:
ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL
BIC SWIFT:
IBAN: ES
BANC:
OFICINA:
COMPTE NÚM:
Per això,
DEMAN
Que s’accepti a tràmit aquesta sol·licitud d’ajuda en els termes que regula la
convocatòria de Beques per a la compra de llibres de text i/o material escolar
substitutiu per al curs 2017-2018.

Alcúdia, ........... de .................................... de 2017
Signatura:
Senyor Batle – President de l’Ajuntament d’Alcúdia
(ANNEX 2)
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT EN LA QUE MANIFESTA
ELS IMPORTS DELS AJUTS SOL·LICITATS PER A LA MATEIXA FINALITAT A
INSTITUCIONS PÚBLIQUES I/O PRIVADES.
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS/A EN LES
PROHIBICIONS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/A SENYALATS
ALS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE
NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS.
Jo,
amb DNI
DECLAR BAIX LA MEVA RESPONSABILITAT
Davant l’òrgan instructor de la subvenció de concurrència competitiva de
l’Ajuntament d’Alcúdia per al desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció,
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que no em trob incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/a
assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Que:
No

He sol·licitat un altre ajut per a la mateixa finalitat a cap altra entitat

pública.
Sí He sol·licitat els següents ajuts, per a la mateixa finalitat, que es detallen a
continuació:
Entitat

subvencionadora

...............................................................................
Quantitat de l’ajut .............................

I perquè surti a efectes on correspongui firm la present a
Alcúdia, ........... de ....................................... de 2017

(Signatura)
(ANNEX 3)

AUTORITZACIÓ
Jo,
amb DNI:
AUTORITZ a l’Ajuntament d’Alcúdia a consultar a l’Agència Tributària les dades
econòmiques de qualsevol membre de la unitat familiar que no estigui subjecte a
declaració de la renda.

NOM I LLINATGES
DNI
NOM I LLINATGES
DNI
NOM I LLINATGES
DNI
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NOM I LLINATGES
DNI
I perquè surti a efectes on correspongui firm la present a
Alcúdia, ........... de ....................................... de 2017
(Signatura)
(ANNEX 4)
FULL DE COMPROMÍS

Jo,
amb DNI:
en qualitat de (pare/mare/tutor/a):
de:
alumne/a de l’escola:
em compromet a acollir-me al programa de reutilització de llibres de text del centre
escolar del qual el meu fill/a és alumne/a i a dipositar-los en el mateix centre en
acabar el curs.

I perquè surti a efectes on correspongui firm la present a
Alcúdia, ........... de ....................................... de 2017
(Signatura)

(ANNEX 5)
DECLARACIÓ JURADA D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES I FISCALS

Sr./Sra.
amb DNI:
i amb domicili a
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DECLAR BAIX JURAMENT:
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Alcúdia i de la resta
d’obligacions tributàries i de la Seguretat Social que venguin imposades per la
normativa vigent, i que no em trob sotmès/a a cap procediment de reintegrament de
subvencions públiques o cap procediment sancionador.
Alcúdia,.......... d ............................... de 2017
(Signatura)”
2.
Ordenar la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, BOIB, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la seva pàgina web
www.alcudia.net.
3.
Ordenar la publicació de la present convocatòria a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, BDNS.”
INTERVENCIONS:
La senyora Bàrbara Rebassa exposa la proposta.
VOTACIÓ:
Els reunits, vist el dictamen de la comissió Informativa, per unanimitat acorden
aprovar la proposta d’acord abans descrita amb els acords que hi son proposats.”
7. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació de les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la implantació o manteniment del
SICTED.
Es presenta proposta del regidor delegat de Turisme de data 27 de setembre de
2017, la qual diu:
“D'acord amb els articles 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, i 8 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, és competència d’aquest Ajuntament la promoció turística del
nostre municipi, el foment de l'activitat turística al mateix, així com la protecció i
conservació dels seus recursos turístics, adoptant mesures tendents a la seva
efectiva utilització i gaudi.
El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació és un projecte de millora de la
qualitat de les destinacions turístiques promogut per la Secretaria d'Estat de
Turisme, amb el suport i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP),
que treballa amb empreses/serveis turístics de fins a 32 oficis diferents, amb
l'objectiu últim de millorar l'experiència i satisfacció del turista.
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De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el
Reglament de la Llei, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol; las Bases d’Execució
del pressupost general corresponent a l’exercici 2017; i el Decret Legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refús de la Llei de Subvencions de la
CAIB, la Regidoria de Turisme presenta la present proposta per tal de convocar un
procediment de concessió de subvencions destinades a aquelles empreses del
nostre municipi que vulguin implantar o mantenir el sistema.
En definitiva, la present proposta ve motivada per la convinença i oportunitat de
fomentar la millora de la qualitat, com a destinació turística, del nostre municipi. Per
això, el regidor que subscriu proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar les Bases adjuntes reguladores per a la concessió de
subvencions per a la implantació o manteniment del Sistema Integral de Qualitat
Turística en Destinació per les empreses del municipi d’Alcúdia, en règim de
concurrència competitiva, per un import màxim de 2.000 €.
SEGON.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions el present acord
amb les bases adjuntes.
TERCER.- Publicar el present acord i bases adjuntes en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears; i, seguidament, publicar la corresponent convocatòria, concedint un termini
de quinze dies hàbils, a comptar des del següent a aquesta darrera publicació per a
la presentació de sol·licituds.
QUART.- La despesa d’aquesta convocatòria de subvencions, que suposa la
quantitat de 2.000 €, es consignarà amb càrrec a la partida TU 432 479 000 del
vigent pressupost general.”
INTERVENCIONS:
El senyor Joan Gaspar Vallori 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.
8. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació ordenança reguladora de
l’ús de la cuina-menjador de la Victòria.
Es presenta proposta de Batlia de data 3 d’octubre de 2017, la qual diu:
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“La cuina-menjador de La Victòria és un immoble que tradicionalment ha
permès als veïns del municipi gaudir d’un paratge fonamental i estructural de la
fisonomia i identitat del municipi, com a síntesi d’un desenvolupament sostenible que
garanteix el gaudi responsable d’un entorn protegit.
Es tracta d’un immoble que s’alça, en el recinte de l’oratori de La Victòria,
sobre terreny municipal del “forest de La Victòria” que consta inscrits a favor de
l’Ajuntament d’Alcúdia des de l’any 1874 com a bé propis o patrimonial de
l’Ajuntament que, com indica el títol formal de la inscripció remetent a altres
documents administratius, ja venia posseint la finca des de feia més de tres cents
anys.
Ja durant el segle XX, s’oficialitza la rellevància del bosc, i es qualifica com a
forest d’utilitat pública i també com a aprofitament comunal. Aquest fet posa de
manifest la rellevància que, per al desenvolupament econòmic de la vida de
l’Ajuntament i del veïns, ha tingut tradicionalment aquesta ubicació, i que ara també
es fa palès amb l’atenció que els veïns manifesten envers l’ús d’aquestes
instal·lacions de titularitat veïnal.
Per a garantir aquest ús per parts dels veïns del municipi, per a què aquest
ús sempre guardi harmonia amb l’entorn i la història que ha caracteritzat aquest
enclavament, i per a fer possible un ús i manteniment responsable i adequat a les
necessitats que l’immoble i la instal·lació exigeixi en cada moment, l’Ajuntament
considera convenient, oportú i necessaris establir unes regles bàsiques que
assegurin l’ús racional, responsable i adequat de la cuina-menjador de La Victòria.
Actualment, l’ús de la cuina-menjador de La Victòria es realitza per part dels
veïns del municipi sense que hi hagi cap regulació al respecte. Això pot ocasionar,
per una banda, que ocasionalment l’ús que s’hi realitza pugui ser molest per als
usuaris de l’entorn, o pels mateixos usuaris de l’immoble que l’utilitzaran amb
posterioritat. Per altra banda, es poden donar situacions abusives en la reserva
il·limitada que pot obstruir la concurrència veïnal en el gaudi d’aquest espai comú de
tots els veïns del municipi. Paral·lelament, s’ha de mantenir l’equilibri entre l’ús
d’aquest immoble veïnal i la protecció i respecte de què l’entorn és creditor.
Amb aquesta finalitat, es pretén regular i) les sol·licituds que es presentin per
a fer ús de la cuina menjador establint un règim temporal que permeti l’ús col·lectiu
racional, ii) un règim de usos que s’emmarquen amb dins els deures de diligència i
respecte que es troben en els substrat de tota relació veïnal amb especial èmfasi en
la prohibició de l’ús del foc en l’exterior en atenció al seu entorn i la seva protecció, i
l’exclusió de l’ús lucratiu de l’espai i iii) l’establiment d’un règim sancionador per fer
efectiu el compliment de la normativa i que es centra en la protecció de l’immoble, de
les instal·lacions i de l’entorn per parts dels usuaris, com a càrrega inherent a
l’obligat respecte als béns comuns.
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La regulació de l’ús d’aquest espai permetrà, addicionalment, la regulació dels
preus públics per a l’ús d’aquest immoble. Aquesta regulació completa permetrà
sostenir les condicions de manteniment, seguretat i higiene que sempre han de regir
l’ús dels béns municipals.
Tot això, tenint sempre present que aquest patrimoni municipal s’inclou dins
àrees de gran riquesa natural i amb un molt alt nivell de protecció legal, en atenció
als valors de la seva natura i biodiversitat. Així, es tracta d’una zona inclosa dins la
Xarxa Natura 2000, subjecte a les finalitats, principis i limitacions que es fixen a la
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació d’espais de rellevància ambiental.
Es tracta d’una zona ANEI, i zonificada, pels seus valors naturals per diversos
instruments sectorials.
Amb tots aquests antecedents fàctics i normatius, aquesta Batlia va incoar
d’ofici, mitjançant Providència de dia 01.09.2017, expedient per a l’aprovació d’una
ordenança reguladora dels usos de la cuina-menjador de La Victòria.
En compliment del que disposa l’art. 133.1 de la Llei 39/2015, d’u d’octubre,
procediment administratiu comú de les Administracions públiques, es va realitzar la
consulta pública prèvia a la redacció del text normatiu a través de la pàgina web de
l’Ajuntament i el taulell d’anuncis, sense que s’hi hagin presentat propostes o
suggeriments.
L’assessoria jurídica municipal ha emès, en data 02.10.2017, informe
favorable respecte el text que ara es sotmet a aprovació.
Per tot això, es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’aprovació del següent text
com a Ordenança reguladora de l’ús de la cuina-menjador de La Victòria, que
comprèn unes regles per a la formulació ordenada i racional de les sol·licituds, unes
regles per a l’adequat funcionament amb la seguretat, higiene i normes bàsiques de
convivència per a l’ús comú com a principis rectors de les mateixes, i un règim
sancionador que igualment s’inspira en la protecció de l’immoble, la instal·lació i el
seu entorn.
Atès tot el que precedeix, d’acord amb els articles 101 a 103 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
concordants amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases
del règim local, es proposa al Plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la
cuina menjador de La Victòria, amb el text que s’adjunta com a Annex I.
SEGON.- Sol·licitar informe a l’Institut Balear de la Dona, sobre l’impacte de
gènere de la modificació proposada, que tindrà per objecte, com a mínim, l’estimació
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de l’impacte potencial del projecte normatiu en la situació de les dones i dels homes
com a col·lectiu, i també l’anàlisi de les repercussions positives o adverses, en
matèria d’igualtat, de l’activitat projectada, de conformitat amb l’article l’art. 5 de la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, amb relació a la Llei
5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona.
TERCER.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies
hàbils, mitjançant l’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la Corporació
i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin presentar
reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap s’entendrà
definitivament aprovat l’acord fins aleshores inicial.
QUART.- Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i
de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit territorial
del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal d’associacions
veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb l’objecte de
l’expressada Ordenança.
Això no obstant, el Plenari acordarà.”
ESMENA:
Per part de la portaveu del Grup Municipal PP Sra. Coloma Terrasa Ventayol
proposa un afegitó a l’article 2 : allà on diu “La cuina-menjador de La Victòria pot ser
utilitzada per les persones físiques residents en el terme municipal d’Alcúdia,
proposa la següent esmena: “La cuina-menjador de la Victòria pot ser utilitzada per
les persones físiques residents en el terme municipal d’Alcúdia, persones
jurídiques i associacions amb domicili social al Municipi d’Alcúdia, d’acord amb
els criteris i condicions fixats en aquesta Ordenança reguladora del seu ús i la seva
corresponent Ordenança Fiscal, i sempre per a la realització d’activitats vinculades
amb la naturalesa de l’immoble i que siguin respectuoses amb l’entorn, el medi
ambient i la seva historia. La residencia es podrá acreditar mitjancant qualsevol mitjà
de prova que es consideri suficient.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle d’Alcúdia exposa la proposta.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que a l’article 2 que parla d’usuaris, proposaríem
incorporar un petit detall, allà on diu no s’admetrà més d’una sol·licitud per persona i mes,
tal vegada podríem afegir, si li pareix bé, persona física, jurídica o associació, perquè
quedàs més clar.
El senyor batle diu que li pareix correcte. L’únic que s’hauria d’especificar que si és una
entitat hauria de posar que tingués seu a Alcúdia, perquè del que es tracta és
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d’administrar un bé comunal, ha d’ésser una entitat d’aquí d’Alcúdia, per tant que tingui
seu o domicili social a Alcúdia.
La senyora Coloma Terrasa diu que perfecte.
La senyora Carme García manifesta a veure si seria possible que estàs a la pàgina web
de l’Ajuntament el calendari dels dies que estassin ocupats o no, perquè així a l’hora de
fer una sol·licitud s’evitaria allò que la gent moltes vegades diu ai sempre ho agafen... i
així tots si sabem els dies que estan buits o no, tu ja demanes sabent que aquell dia està
buit.
El senyor batle manifesta que m’imagin que podràs posar ocupat, però no qui l’ocupa,
posant dades personals no, per la llei de protecció de dates.
La senyor Carme García diu que evidentment les dades personals no però els dies lliures
sí.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita amb l’esmena proposta a l’article
2 de l’ordenança reguladora de l’ús de la cuina-menjador de la Victòria.
La Ordenança reguladora de l’ús de la cuina-menjador de la Victòria, aprovada es
del següent tenor:
ANNEX I DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE L’ÚS DE LA CUINA-MENJADOR DE LA VITÒRIA
I.- OBJECTE I FUNCIONAMENT
Article1: Objecte
Aquest reglament té per objecte definir les instruccions i normes d’accés, ús i
funcionament de la cuina-menjador de La Victòria, propietat de l’ajuntament
d’Alcúdia, per a garantir un ús adequat a la seva naturalesa i història, la conservació
de l’immoble, de les instal·lacions i elements que en són propis per ús i destí, i del
seu entorn.
Article 2: Usuaris
La cuina-menjador de La Victòria pot ser utilitzada per les persones fisíques
residents en el terme municipal d’Alcúdia, persones jurídiques i associacions amb
domicili social al Municipi d’Alcúdia, d’acord amb els criteris i condicions fixats en
aquesta Ordenança reguladora del seu ús i la seva corresponent Ordenança Fiscal, i
sempre per a la realització d’activitats vinculades amb la naturalesa de l’immoble i
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que siguin respectuoses amb l’entorn, el medi ambient i la seva història. La
residència es podrà acreditar mitjançant qualsevol mitjà de prova que es consideri
suficient.
No es podrà utlitzar l’immoble, els seus elements o instal·lacions per dur-hi a
terme actvitats amb ànim de lucre.
L’usuari responsable haurà d’emplenar la graella estadística que trobarà a les
cuines.
Article 3: Sol·licituds i reserves
La sol·licitud d’utilització de la cuina-menjador de La Victòria es dirigirà a
Batlia, mitjançant instància en la que hi constarà:
- Identificació del sol·licitant, responsable de l’ús, així com de les persones
que en faran ús a l’empara de la sol·licitud.
- Data i horari de la reserva, que pot ser de mitja jornada o jornada completa.
- Activitat que s’hi vol dur a terme.
- Nombre de persones que utilitzaran la instal·lació.
- Elements que temporalment s’hi instal·laran, amb la seva documentació
tècnica i assegurança.
- Declaració responsable de conèixer i acceptar les normes d’ús i assumpció
de responsabilitat derivada de l’ús.
Les sol·licituds es podrà presentar amb un màxim de tres mesos d’antelació i
es tramitaran per ordre d’entrada, sense perjudici de què l‘Ajuntament es pot
reservar dates concretes per a celebracions pròpies del municipi. Cada sol·licitud
només es podrà referir a una data detallada sense que sigui possible extendrer-la ni
incloure altres dies. No s’admetrà més d’una sol·licitud per persona i mes.
Les sol·licituds només s’entendran realitzades correctament un cop es
formalitzi la constitució d’una garantia. La garantia es fixa en un import de 50 € i
cobrirà les responsabilitats derivades de l’incompliment d’aquesta ordenança, sense
que en sigui excloent en cas d’insuficiència.
Les cancel·lacions de sol·licituds s’hauran de fer amb un mínim d’una
setmana d’antelació.
Les claus s’han de recollir el darrer dia hàbil abans de la utilització de la cuinamenjador, de 9’00 a 14’00, i s’han de retornar el primer dia hàbil després de la seva
utilització en el mateix horari. La recollida i la devolució es farà a Batlia.
La devolució de la garantia constituïda es realitzarà un cop comprovada la
inexistència de motius per incoar expedient sancionador, i sempre que s’hagi
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acreditat el compliment de les indicacions d’ordre, neteja i respecte envers l’immoble,
les seves instal·lacions i l’entorn.
Article 4: Preus Públics
L’ús de la cuina-menjador de La Victòria està subjecte al preu públic regulat
en la corresponent ordenança fiscal que també indicarà el medi de pagament.
Article 5: Horaris
L’horari de la cuina-menjador de La Victòria és de 9’00 a 23’00 que comprèn
la jornada completa. La sol·licitud es pot referir a mitja jornada que comprèn dos
períodes, com són de 9’00 a 17’00, i de 17’00 a 23’00.
II.-CONDICIONS I NORMES D’ÚS
Article 6: Respecte i integritat
L’ús de la cuina-menjador obliga a respectar la integritat de l’immoble, els
seus béns, instal·lacions, inclosa la seva col·locació i ubicació, i el seu entorn. No es
podran posar xinxetes ni grapes a les taules ni fer cap altre tipus d’alteració com
pintades o gravats en cap dels elements. Es poden fixar temporalment en les barres
laterals i central, durant el seu ús, paperines i altres elements innocus similars amb
la obligació de retirar-les una vegada acabat l’ús del servei.
Article 7: Neteja i seguretat
L’ús de la cuina-menjador obliga a una adequada higiene de l’immoble,
elements, instal·lacions i del seu entorn durant tot el temps d’ús. Una vegada acabat
l’ús, l’usuari haurà d’assegurar-se del tancament dels llums, aigua, gas, portes i
finestres, i en serà el responsable del mateix. Igualment s’hauran de retirar tots els
elements consumibles que s’hagin ubicat en la cuina-menjador i les seves
instal·lacions (gelera, prestatges...).
Els usuaris sempre hauran de complir i respectar les normes, cartells
indicadors i avisos que l’Ajuntament col·loqui a la cuina-menjador i el seu entorn per
a garantir la neteja i seguretat.
De l’incompliment d’aquesta obligació de neteja i seguretat, una vegada
comprovat l’existència d’elements (menjar, brossa, rebuig...) en les instal·lacions o la
deixadesa en la seguretat de l’inmoble, en respondrà directament la garantia, sense
excloure altres mesures en cas de ser la garantia insuficient.
Article 8: Foc
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La realització de foc a l’exterior, així com l’ús de petards o elements
pirotècnics similars queden expressament prohibides, sense que hi pugui haver cap
excepció. Només es podrà encendre foc als llocs habilitats expressament a l’interior
de l’immoble i les cendres resultants, un cop ben apagades, es col·locaran al dipòsit
exterior a la finalització de l’ús de la cuina-.menjador. No es pot fumar a l’interior de
la instal·lació.
Article 9: Residus
Els residus que es generin s’hauran de dipositar als contenidors exteriors amb
la corresponent classificació per dur a terme una adequada gestió de residus segons
la seva tipologia.
De l’incompliment d’aquesta obligació, en respondrà directament la garantia
sense excloure altres mesures en cas de ser la garantia insuficient.
Article 10: Renou, música i il·luminació
No es poden dur a terme activitats musicals ni col·locar aparells musicals a
l’exterior del l’immoble. En l’interior es podran utilitzar aparells i instruments musicals
sempre que no alterin l’hàbitat exterior ni causi molèsties als usuaris de l’entorn.
Es tindrà cura que els elements lumínics i sonors que es puguin utilitzar
temporalment no produeixin alteracions en l’entorn natural.
Article 11: Elements mobles a l’exterior
La col·locació d’elements mobles a l’exterior de la instal·lació, com poden ser
castells inflables, s’haurà de comunicar en la instància de la sol·licitud, indicant les
seves característiques i es podrà denegar la seva instal·lació en cas que siguin
contraris a la naturalesa i els valors de l’entorn i els que històricament han inspirat
l’ús de la cuina-menjador.
Amb relació als elements col·locats a l’exterior, s’haurà d’acompanyar, en tot
cas, a la sol·licitud la documentació tècnica de l’element de que es tracti així com un
document d’assegurança d’acord amb la seva corresponent legislació sectorial
Article 12: Responsabilitat
La persona que formuli la sol·licitud serà la responsable de l’ús, integritat i
seguretat de l’immoble i la instal·lació, així com dels danys que ella mateixa o una
tercer persona pugui sofrir per l’ús de l’immoble, els seus elements i instal·lacions,
llevat que identifiqui i determini la responsabilitat d’altri.
La pèrdua, destrucció o deteriorament de la cuina-menjador, dels seus
elements o instal·lacions generarà la obligació d’abonar les despeses de reposició,
reparació o reconstrucció. En el cas de què no sigui possible la reposició, reparació
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o reconstrucció, es generarà la obligació d’indemnitzar a lAjuntament pel valor dels
béns destruïts o malmesos.
Aquesta responsabilitat és independent de la obligació d’abonar el preu públic
fixat per l’Ordenança Fiscal per a l’ús de la cuina-menjador, la garantia constituïda, i
també és independent i compatible amb el règim sancionador que estableix aquest
Reglament.
L’Ajuntament queda exempt de responsabilitat en cas de robatoris, danys o
accidents derivats de l’ús de la cuina menjador, els seus elements, instal·lacions i el
seu entorn.
Article 13: Exclusió del dret d’ús
L’incompliment de les obligacions d’ús i responsabilitats previstes en aquesta
ordenança generarà la prohibició d’utilitzar la cuina-menjador durant un període de 6
mesos, sense que aquesta mesura tingui caràcter sancionador.
III. RÈGIM SANCIONADOR
Article 14: Infraccions
1.Es consideren infraccions les accions i omissions que contradiguin el que disposa
aquest Reglament. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2.Són infraccions lleus l’incompliment de les normes d’aquest Reglament que no es
tipifiquin com a greus o molt greus.
3.Són infraccions greus:
a) El fet d’incórrer en dues o més infraccions lleus en el període de dos anys.
b) El fet de causar desperfectes de forma intencionada, o sense dedicar-hi
l’atenció que exigeix l’ús d’instal·lacions municipals, a l’immoble, les seves
instal·lacions o elements que en formen part.
4.Són infraccions molts greus:
a)
b)
c)
d)

El fet d’incórrer en dues o més infraccions greus en el període de dos anys
Realitzar o continuar un foc als espais no habilitats per a aquest fi.
Realitzar activitats lucratives en l’immoble
La destrucció, pèrdua o deteriorament greu o rellevant de l’immoble, o
alguns dels seus elements i instal·lacions, de forma intencionada o sense
dedicar-hi l’atenció que exigeix l’ús d’instal·lacions municipal.

5.Serà responsable la persona que hagi assumit aquesta responsabilitat amb la
signatura de la sol·licitud d’acord amb la previsió de l’art. 12. llevat que identifiqui i
determini la responsabilitat d’altri.
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Article 15: Sancions
1.Les infraccions lleus es sancionaran amb multa que pot oscil·lar entre les quanties
del 50 euros als 750 euros.
2.Les infraccions greus es sancionaran amb multa que pot oscil·lar entre els 750,01
euros i els 1500 euros.
3.Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa que pot oscil·lar entre els
1500,01 euros i els 3000 euros.
4.La graduació de la sanció partirà del mínim de cada franja i es graduarà, per al seu
augment, atenent a la gravetat del fet, la intencionalitat, el perjudici causat al bé
públic, l’aprofitament obtingut, la seguretat de les persones, el patrimoni i l’entorn, i
l’obstaculització del bon desenvolupament del servei d’ús de la cuina menjador.
IV. DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, i hagi transcorregut el termini establert en l’art 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’art. 103 i 113 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local de les Illes Balears.
09. Propostes i Mocions d’urgència.
Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels assistents, que representa
el vot favorable de la majoria absoluta legal, es passa a tractar i resoldre els
següents assumptes:
9.1 Manifest presentat per el regidor de Gent per Alcúdia declaració de rebuig i
condemna a les actuacions violentes de l’1-O a Catalunya.
Es presenta manifest de data 5 d’octubre de 2017, el qual diu:
“Declaració de rebuig i condemna a les actuacions violentes de l’1-O a Catalunya.
GENT per ALCÚDIA, amb representació a l’Ajuntament d’Alcúdia, colem expresar la
nostra preocupació davant els fets que tingueren lloc diumenge dia 1 d’octubre a
Catalunya. Apel·lam al diàleg i a l’enteniment, amb la democracia com a únic
objectiu per a construir un futur millor per a tothom. Condemnam la
desproporcionalitat en les actuacions repressives dutes a terme el dia 1 d’octubre a
Catalunya.
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Manifestam el nostre rebuig a la persecució i a la vulneració dels drets fonamentals,
com la llibertat d’informació i el dret a la reunió pacífica, així com a la suspensió, de
fet i sense base legal o jurídica, de l’autonomia catalana.
Manifestam el nostre rebuig a la utilització de la violencia, véngui d’on véngui. La
utilització de la força per a taponar un conflicte que és polític, no judicial, ni d’ordre
públic, és inadmisible.
Rebutjam la persecució de ciutadans, representants i càrrecs públics. S’hauria
d’arribar a la solución del conflite a través del diàleg i de la via política i no mitjançant
la intimidació, ni els Mitjans policials i judicials, ni tampoc una instrumentalització de
la fiscalía. Lús de la violencia contra ciutadans mobilitzats pacíficament suposa
traspassar totes les línies vermelles, i aquell que l’ha ordenada queda invalidat per
formar part de la solución dialogada que la ciutadana demanda.
Davant el conflicte, diàleg i democracia.”
INTERVENCIONS:
El senyor Tomàs Adrover demana que aquest manifest consti en acta. L’infrascrit
exposa que queda en acta el manifest.
Els reunits es donen per assabentats.
9.2 Moció que presenta el Grup Municipal del PP relatiu a instar al Govern de
Catalunya que prengui les mesures necessàries per pal·liar la divisió i
l’enfrontament poblacional, complint sempre la legalitat vigent.
El Grup Municipal del Partit Popular presenta Moció de data 9 d’octubre de 2017, la
qual diu:
“La Sra. Coloma Terrasa Ventayol, portaveu del Grup Municipal del PARTIT

POPULAR a l’Ajuntament d’Alcúdia, presenta la següent Moció:
Davant els fets ocorreguts aquests dies a Catalunya, volem mostrar la nostra
preocupació per la ferma decisió del Govern català de seguir amb una quimera que
no du enlloc; més que a la divisió i enfrontament poblacional.
L’ Estat de Dret té les eines necessàries per a fer cumplir la Llei, per la qual cosa els
sotasignants expressam el nostre desig per a que el conflicte obert acabi quan
abans millor, cumplint, sempre, la legalitat vigent.
Per tot això, l’Ajuntament d’Alcúdia acorda:
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1.- Instar al Govern de Catalunya que prengui les mesures necessàries per paliar la
divisió i l’enfrontament poblacional, complint sempre la legalitat vigent.
2.- Instar al Govern de Catalunya a que cessi les seves intencions independentistas
al marge de la Llei, compleixi i faci cumplir la Constitució.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que creu que s’hauria de votar.
El senyor Pere Malondra exposa que en aquest cas el grup municipal PSIB-PSOE
no la pot votar a favor, segurament quan després llegirem la que hem presentat
conjuntament amb el PI també es veurà, però m’agradaria explicar el perquè... amb
aquesta moció el que manifestau és aquesta posició inamovible que ha dut a el
problema. Xerrau sempre de sa, i a més ho diu sempre, complint sempre la legalitat
vigent. La legalitat és vigent fins que es canvia. I segueix essent legal però no vigent
la d’ara, no. Amb la legalitat vigent a un moment donat la dona no podia votar. Es va
haver de canviar la legalitat perquè la dona pogués votar, i amb això podríem xerrar
de la llei del divorci i de moltíssimes de coses. Per això nosaltres aquest
posicionament, en nom del grup municipal PSIB-PSOE, tant ferm i inamovible ens
pareix que ajuda molt poc a “solventar” un problema bastant greu.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que per al·lusions, no entenc com el partit
socialista està presentant una moció on diu que volen mostrar la seva preocupació,
instar les parts enfrontades, una solució pacífica, dialogada i concordada dins la
legalitat, que no és ni més ni manco que el que està demanant el Partit Popular. Per
tant, no entenc com pot subscriure una moció amb el PI i diu que noltros tenim una
posició inamovible. Vostès estan demanant el mateix que noltros. Diàleg dins el marc
de la constitució i dins el marc de la legalitat.
El senyor Pere Malondra diu que és absurd una mica entrar en debat. Jo crec que ho
he explicat prou bé. Xerrau de complint sempre la legalitat vigent. Nosaltres creiem
que la legalitat..., nosaltres xerram d’una solució pacífica, dialogada i concordada
dins la legalitat. La legalitat pot ser la vigent o que es canviï per a que sigui legal. Jo
crec que s’entén prou bé el perquè la votarem en contra, no és res més.
La senyora Coloma Terrasa exposa que vostè me digui quina és la legalitat vigent,
actualment.
El senyor Pere Malondra exposa que és evident, la legalitat vigent és la que és. Però
n’hi pot haver una altra.
La senyora Coloma Terrasa diu que vostè m’ho digui avui quina és la legalitat vigent,
la que vostè està exposant amb aquesta moció, el partit socialista i PI està dient que
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insten a una solució dins la legalitat. Un referèndum suspès pel Tribunal
Constitucional, això és el que diuen vostès, i que s’adoptin postures de diàleg a dins
el marc de la legalitat. Avui, quina és la legalitat per vostè?
El senyor Pere Malondra manifesta que li podrà repetir un parell de vegades però jo
crec que ho he explicat prou bé.
La senyora Coloma Terrasa demana si no li vol contestar.
El senyor Pere Malondra exposa que les dones no podien votar dins una legalitat
vigent a un moment donat. Aquesta legalitat vigent es va haver de canviar i la dona
va poder votar. Si vostè amb aquest exemple no ho entén... jo no ho sé explicar
d’una altra manera.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que és que no entenc el que vostès
subscriuen, al partit Socialista. Si vostè me diu que respecte la legalitat... és que jo
no ho entenc. M’ho expliqui quina és la legalitat vigent. La constitució, avui per avui.
El senyor batle diu que facem una intervenció cada un i llavors passam...
La senyora Coloma Terrasa diu que jo ja he acabat, he fet una pregunta i no se m’ha
contestat, gràcies.
El senyor Pere Malondra diu que jo crec que els dos posicionaments han quedat
clars en ambdós casos.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que nosaltres, per part del PI no la podem
votar a favor, perquè entenem que aquí només s’insta a una part, que seria el
govern de Catalunya. Jo sí que et puc dir que la legalitat vigent és la Constitució
Espanyola, cap dubte ni una, perquè lo altre encara no és legalitat vigent, almenys al
meu modus d’entendre, i és vera que en aquest cas ha faltat diàleg, ha faltat cintura
política, però no ens pareix correcte només instar al govern de Catalunya. Quan una
corda s’espenya, s’espenya a vegades pels dos costats. I, amb independència que
és vera que la legalitat vigent, hi ha la constitució, també és vera que la policia a
Catalunya va tenir una actuació desproporcionada i violenta que no feia falta. Jo crec
que ha faltat cintura política a les dues bandes, i a posta noltros, com a PI, no podem
donar suport aquí, primera, perquè pensam que són les dues bandes que han
d’estar, perquè si només xerram de demanar diàleg a una no ens entendríem mai,
de fet, com ha de ser de fàcil, o com ha de ser de difícil, si noltros som desset i no
ens posam d’acord, com s’han de posar d’acord dos parlaments i tota la gentada que
hi intervé. Per tant, jo crec que el que hem de fer és respectar totes les opinions.
Evidentment, noltros respectam l’opinió del Partit Popular, faltaria més, però no la
podem votar perquè duem una altra moció que consideram que és més completa,
més objectiva i més neutral a efectes d’interpretació. No per altra cosa, simplement
perquè duem una moció pròpia i consideram que és millor.
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La senyora Coloma Terrasa diu que jo li agraeixo les seves paraules i tant de bo que
el PI sap el que du a votació perquè veig que el Partit Socialista no s’ha “enterat”.
Gràcies senyor batle.
El senyor Pere Malondra diu que jo per al·lusions, senyor batle, hauré d’intervenir. Jo
en tot cas tinc la sensació que no vos “enterau” de res. Per això les coses van així
com van.
El senyor Tomàs Adrover manifesta que vol dir perquè no la votarà a favor. Quasi
quasi subscric l’argument que ha donat el batle. Crec que és egoista només donar la
culpa a una part. Parlam del govern de Catalunya però no parlam en cap moment
del govern de l’Estat Espanyol. Crec que si hem de cercar culpes tenen culpa tots
dos. Per això Gent per Alcúdia la votarem en contra.
La senyora Coloma Terrasa exposa que jo només vull fer una petita al·lusió ja que
s’ha presentat un manifest i nosaltres hem presentat una moció i s’han fet unes
consideracions en base a la nostra proposta i jo també voldria dir que amb Gent per
Alcúdia no podríem arribar mai a cap conclusió, perquè no hem vist el rebuig contra
el referèndum il·legal en cap moment.
El senyor Tomàs Adrover exposa que si llegiu la meva moció parla única i
exclusivament de condemna de les actuacions violentes. No parlam de referèndum.
Si voleu que parlem de referèndum...
La senyora Coloma Terrasa diu que jo precisament dic que no es fa al·lusió.
El senyor Tomàs Adrover diu que amb el nostre manifest condemnam les actuacions
violentes, res més.

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per majoria, 13 vots en contra (6 El Pi-Proposta per les Illes
+ 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per Alcúdia + 1 Guanyem) i 4 vots a favor (
4 PP), acorden rebutjar la moció abans descrita.
9.3 Examen Moció que presentan els Grups Municipals PSIB-PSOE I EL PIPROPOSTA PER LES ILLES relatiu a la situació Política a Catalunya.
Es presenta Moció del portaveu del Grup Municipal del Pi i del Grup Municipal del
PSIB-PSOE de data 9 d’octubre de 2017, la qual diu:
“MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ POLÍTICA A CATALUNYA.
Davant la greu situació dels fets ocorreguts a Catalunya que posen en perill la
convivència pacífica de la ciutadania i poden ocasionar una fractura de la societat,
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volem mostrar la nostra preocupació i també instar a les parts enfrontades a una
solució pacífica, dialogada i concordada dins la legalitat.
Davant d’un referèndum suspès pel Tribunal Constitucional, consideram
desproporcionada l’actuació policial que va tenir lloc l’1 d’octubre, perjudicant la
ciutadania de forma lamentable.
Condemnam la violència, vengui d'allà on vengui, i no podem estar d’acord amb les
agressions físiques o verbals que s’han duit a terme el dia 1 d’octubre a Catalunya.
Per tot això sol·licitam als responsables polítics que deixin de banda qualsevol tipus
de violència i cerquin una solució dialogada. S'espera dels polítics seny i mesura, i
per tant, com a representants electes del poble no poden prendre mesures que
puguin perjudicar els drets fonamentals ni la convivència pacífica dels administrats.
Per tant l’Ajuntament d’Alcúdia acorda:
1.- L’Ajuntament d’Alcúdia insta als governs espanyol i català a que prenguin les
mesures necessàries per evitar la fractura de la ciutadania iniciant un diàleg que
consideram necessari.
2.- L’ajuntament d’Alcúdia sol·licita que s’adoptin les mesures adients per aturar tot
tipus de violència física i verbal i no es dificultin els drets fonamentals com la llibertat
d’expressió, manifestació pacífica i informació.”
INTERVENCIONS:
El senyor Pere Malondra llegeix la moció conjunta que presenta el PSIB-PSOE i el
PI.
El senyor batle demana si hi ha alguna intervenció.
La senyora Carme García manifesta que vol explicar un poc, des del meu punt de
vista, des d’Unió per Alcúdia, com ha anat aquest tema en qüestió d’aquestes
mocions. El dia 4 que era la Comissió Informativa vam estar parlant a veure si seria
possible arribar a un acord per presentar una moció conjunta i jo vaig demanar a
veure si seria possible que condemnassin la violència. No vam parlar en cap moment
de referèndum o no referèndum català o espanyol, no vam parlar de res de tot això.
Ens vàreu passar lo d’en Tomàs, i després també la vostra. Com que l’endemà ja era
divendres vam quedar que el divendres, abans de tancar l’Ajuntament, els altres
partits vos diríem si estàvem o no d’acord amb adherir-nos o no. Jo abans de la una
vaig telefonar i vaig explicar que, per exemple, la que vosaltres presentàveu, no la
d’en Tomàs que no havíem de votar, però la que vosaltres presentàveu Unió per
Alcúdia sí s’hi podia adherir si canviàveu un paràgraf. Jo avui m’heu contestat que
no, que no havia estat possible arribar a un acord, a un enteniment, que tampoc
entenc molt bé lo de s’enteniment perquè no ens hem assegut a parlar, però bé,
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massa bé. Mos heu dit que presentaria cada un la seva, i ara, quan hem arribat s’ha
canviat just el tros del paràgraf que jo havia demanat canviar, a veure si era possible.
¨Clar, imagin que s’haurà fet avui matí a darrera hora o pels motius que sigui no
se’ns ha dit. A nosaltres ens hagués agradat poder-nos adherir si canviàveu aquest
trosset. Que jo, el que vaig enviar... estava subratllat, i és just el que s’ha canviat.
Aleshores només és una reflexió perquè votarem ara, però la reflexió meva seria, és
l’exemple com heu dit de no ens seiem, no xerram, i és el que ha arribat al poble
espanyol al punt en el qual està ara. Jo crec que a molt més petita escala ha passat
el mateix. Jo crec que si ens haguéssim assegut i haguéssim parlat, a lo millor no
tots, ens haguéssim posat d’acord, però Unió per Alcúdia sí que hagués estat
d’acord amb la moció que presenta avui el PI i el PSOE. Però clar, ens hem “enterat”
ara fa cinc minuts. Només volia aclarir això.
El senyor batle diu que m’ho demanes i t’ho he de dir. Tu saps que vos vàrem donar
la proposta. Saps que avui matí t’he telefonat, i t’he dit Carme, si vols venir ho miram
i tu m’has dit no, és que estic fent el dinar dels al·lots. Te’n recordes? Avui matí. I
m’has dit: no puc venir.
La senyora Carme García manifesta que perdona, no m’has dit pots venir. M’has dit
presentarem la moció cada un la seva. I jo t’he dit: presentau tots la mateixa? I tu
m’has dit sí, si voltros en voleu presentar una tens temps de presentar-la per registre
d’entrada.
El senyor batle, Antonio Mir, manifesta que no és així, som jo que t’he telefonat...
La senyora Carme García exposa que jo he entès que presentàveu tots la mateixa...
Els enyor batle diu que no, no presentam tots la mateixa. Jo he dit avui matí, no ha
estat possible arribar un acord. Avui matí t’ho he dit, per telèfon. Si vens... .i tu m’has
dit no puc venir perquè tenies feina.
La senyora Carme García diu que m’has dit si en venia a presentar una. I jo t’he dit
que no em puc reunir ara amb el meu grup. No vull entrar en una discussió, però tu
no m’has dit que havíeu canviat l’únic paràgraf que jo havia demanat que
canviàsseu.
El senyor batle manifesta que quan estàs negociant un tema, estàs negociant
permanentment, fins que arriba la votació.
La senyora Carme García diu que no m’ho has dit que ho estàveu negociant...
El senyor batle diu que t’ho he tornat dir, he cridat na Coloma, he parlat amb ella, he
parlat amb en Tomàs i no t’has “enterat”. He xerrat a fi d’arribar a acords, perquè a
mi m’agrada arribar a acords. Hem estat fins fa un quart d’hora, i si no tots els
regidors són aquí, i fa un quart d’hora que s’ha decidit canviar-ho. Jo el matí t’ho he
dit i tu has dit no, i t’he dit idò si en vols presentar una, perquè tens tant la mateixa
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llibertat tu com qualsevol partit. Si tu en vols presentar alguna la presentes, i si s’han
de modificar, ho modifiques. Tu m’has dit no puc venir perquè no tinc temps. Ara tu
et pots adherir si vols, i si tu estàs d’acord amb el contingut perquè hem canviat el
paràgraf t’adhereixes perfectament, la pots votar. Aquí ningú té l’exclusiva de res. A
mi el greu que em sap és que entre 17 persones no hem estat capaços de posar-nos
d’acord, però comprenc que cada un te les seves idees i totes són igual de
respectables. Idò si no ha estat possible arribar a un acord, no hi arribam, paciència.
Però el PSOE i el PI fa un quart d’hora que han arribat a acord també amb aquest
paràgraf. Perquè rere cada un de nosaltres a rere hi ha un partit polític, que el partit
polític també ha d’estar d’acord amb el que diuen els regidors,... en fi, és un poc
complicat. Si tu estàs d’acord amb el que diu perquè hem canviat el paràgraf et pots
adherir perfectament, no tinc cap problema ni un. Si vols, clar.
La senyora Carme García diu que completament d’acord. L’únic que m’agradaria
mantenir és que en cap moment quan hem parlat el migdia m’has dit que canviaríeu
el paràgraf. I t’he dit que no podia venir perquè jo amb una hora no podia reunir la
meva gent, explicar-li, i que era impossible. No que tingués feina o no. Perquè si jo
hagués sabut que hi havia la possibilitat...
El senyor batle diu que no, tu m’has dit el motiu, m’has dit que és que he de fer el
dinar als al·lots, “bién”, no hi ha res a dir, és que és una feina perfecta.
La senyora Carme García diu que m’agradaria acabar d’exposar. Jo t’he dit que no
podia venir amb una hora, que eren la una, venir a fer l’entrada al registre i presentar
una nova moció. Si a mi m’haguéssiu dit que sí hi havia possibilitats de canviar-ho.
Jo havia enviat l’únic que jo trobava que no estava d’acord. Però bé, evidentment
ens adherirem, evidentment.
El senyor batle exposa que el que no farem serà fer un debat d’un paràgraf concret
perquè el que hem de fer és cercar enteniments i no desavinences. Si aquest
paràgraf que s’ha canviat a darrera hora et va bé i et vols adherir, benvinguda.
La senyora Carme García diu que ha estat a darrera hora que s’ha canviat.
El senyor batle diu que què té més si ha estat a darrera hora, anem a cercar
solucions i no anem a cercar problemes. Algun aclariment més? Passam a votar?

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per majoria 11 vots a favor (6 El Pi-Proposta per les Illes +
4 PSIB-PSOE + 1 Unió per Alcúdia) i 4 vots en contra (4 PP) i 2 abstencions ( 1 Gent
per Alcúdia + 1 Guanyem) acorden aprovar la Moció abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
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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 9 d’octubre de 2017 i que es
corresponen a la relació des del núm. 1423/2017 de data 7 de setembre de 2017 fins
el núm. 1617/2017 de data 6 d’octubre 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 demana si ha esta possible parlar amb el cap de policia
pel tema que vàrem proposar el darrer plenari d’aquella càrrega i descàrrega que hi
ha davant el bar Mercat, que vos vaig comentar que si aparca una furgoneta o camió
gran tapa moltíssima visibilitat i que és un perill pels “peatons” que creuen del mercat
cap el bar.
El senyor batle manifesta que el cap de policia no només en té un, té tres o quatre
punts conflictius i que està pendent de mirar com va. Però aquest mes ha estat un
mes complicat per l’Ajuntament, hi ha hagut fires i demés, però sí ho sap n’Abelardo.
No només aquest n’hi ha dos més i un al moll.
La senyora Carme García exposa que una altre pregunta per n’Agüi a veure meam si
ens podria explicar com està el tema de les ordenances del cementiri, que l’any
passat per aquest temps més o manco va dir que pel gener a lo millor estaria i a
veure meam com està.
La senyora Aguas Santas Lobo diu que “la verdad es que fui bastante optimista
cuando dije que en unos meses estaría listo. Sabes lo difícil que es, sabes que
llevamos más de un año sin nuestro técnico de Sanidad, y que para nosotros ha sido
muy complicado poder trabajar. Des de nuestro departamento está todo el trabajo
embastado. Estamos pendientes del tema jurídico que, desgraciadamente, va muy
lento. Estamos a la espera que se incorpore el TAC al departamento de Sanidad
para resolver cuanto antes este tema que sé que i entiendo que es de máxima
prioridad”.
La senyora Carme García diu que “bueno, ahora que no es trabajo del TAC,
cementerio también. Estamos a unos días o a veinte días. Sé que día uno de
noviembre o a finales de octubre estará arreglado. Ir al cementerio un día cualquiera
o un mes cualquiera y ver que hay más de 40 jardineras que todas las plantas están
muertas...”
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La senyora Aguas Santas Lobo diu que “bueno, todas no,... no hay que... tú sabes...”
La senyora Carme García manifesta que “de cuarenta esta tarde, anotadas, que he
ido esta tarde, son todas las que hay en el cementerio...”
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “todas no, las de la parte antigua del
cementerio que no tiene riego”.
La senyora Carme García diu que “no he podido terminar de hablar. Hay treinta y
ocho en la parte antigua del cementerio que están totalmente muertas. No son
quince días, ni veinte, es que llevamos mucho tiempo. Comentar que se pusieron
estas jardineras porque hay un espacio vacío, sin nada, y la gente, con su mejor
intención sembraba plantas. La gente sembraba plantas y crecían y crecían y las
tumbas reventaban por dentro. Entonces, claro, si volvemos a dar pie a que pase
esto... se agradecería que se mantuviera un poco. Y después, en el cementerio de
atrás, por no decir protestante, por qué no lo es, también están todos muertos, el
ciprés ha ido creciendo tiempo, largo tiempo y”... s’estacó “no lo ha aguantado, está
totalmente ladeado... También las jardineras están todas muertas, cortadas y todos
los árboles. A ver si sería posible mantenerlo un poco”.
La senyora Aguas Santas Lobo manifesta que “en eso estamos, Carmen. Yo creo
que nadie puede dudar de todo el trabajo que se ha hecho en el cementerio. No sólo
jardinería, sino en todo tipo de construcciones, en todo tipo de mantenimiento. Sí
que hemos tenido solamente una persona a tiempo prácticamente parcial, no están
las ocho horas allí, y este verano ha sido complicado, respecto a la calor que ha
hecho y la falta de agua en esas jardineras que tú mismo dices, que es muy
complicado de poder tenerlas al día. Es muy muy complicado. Estamos en ello.
Estamos replantando toda la zona, sobre todo la zona antigua, porque todo lo demás
la verdad es que está perfectamente bien, cuidado, limpio... yo creo que, y perdona
que lo diga, pero está mejor que nunca”.
La senyora Carme García manifesta que “es tu opinión. En la mía...”
La senyora Aguas Santas Lobo exposa: “es seguro que es la mía. Sólo hay que ver
las inversiones que se han hecho en el cementerio y todo el cuidado que se ha
puesto. Sí es verdad que estas plantas en particular que tú dices son las que se
tienen que regar a mano y es verdad que nos ha faltado un poco de previsión.
Bueno, ahora estamos esperando también lo de visibles, que tenemos una persona
allí, prácticamente a ocho horas de lunes a viernes y eso también nos va ayudar a
tener un mantenimiento mucho más óptimo, que es lo que queremos todos, ¿no?”
La senyora Carme García diu que: “en el cementerio nuevo, que hay riego, también
hay muchísimas de muertas”.
La senyora Aguas Santas Lobo diu que: “no, en el cementerio nuevo, no. Bueno
podéis ir, creo que es fácil de ver”.
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La senyora Carme García diu “podemos ir. Y después, si fuera posible, yo sé que en
principio a nosotros nos dijeron que no era posible, pero en vista de que la
ordenanza se ha ido retrasando tanto, sin buscar culpables si no por lo que sea no
ha salido, recordar que la Iglesia Católica, y en Alcudia hay muchos creyentes
católicos y practicantes de esa religión, ha prohibido que las cenizas de sus difuntos
estén esparcidas por, o tiradas por, o tal. Entonces si fuera posible de alguna
manera poner en marcha el columbario, de alguna manera, porque yo sé de gente
que tiene las cenizas en su casa esperando...”
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “me encantaría, pero yo creo que
teníamos que haber empezado por primero, y tú misma, que la ordenanza hubiera
salido más rápidamente y luego ya hubiéramos hecho el columbario, no empezar la
casa por el tejado. Vamos a empezar desde abajo. Primero la ordenanza, luego los
columbarios”.
La senyora Carme García diu que “totalmente de acuerdo, pero se podrían poner los
columbarios como exactamente y utilizarlos como las tumbas, sin la ordenanza
fiscal. Hubiera sido otro lío como el que encontramos” ...
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “bastante lío nos encontramos”...
El senyor batle interromp la conversa per manifestar que el que no farem és un
debat sobre si ara pintes o no pintes, si hi ha columbari y tal. Digués el que hagis de
dir tot d’una vegada, i “tú contesta todo, y así habrá un orden”, perquè si no... “si
damos una conversación particular no hacemos nada”. Digués el que hagis de dir
d’una tacada i “contestas” el que li hagis de dir “de otra tacada, más que nada para
que haya un poco de orden, porque los oyentes se merecen que no”... vinga, digués
Carme.
La senyora Carme García exposa que només era això, demanar a veure meam el
columbari quan el podríem posar en marxa i això.
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “los columbarios estarán en marcha en
cuanto podamos resolver la ordenanza, no antes”.
El senyor batle diu que “vale. Punto pelota. Otro tema”.
La senyora Josefina Linares manifesta que vol fer un prec. Ja que avui hem aprovat
l’ordenança d’ús de les cuines de la Victòria demanaríem a veure si podríem realitzar
un estudi de seguretat de les cuines, donat que s’utilitza per molta gent, a part, fan
foc, era per veure si ho podríeu fer, un estudi de seguretat.
El senyor batle exposa que desconec si en té o no en té. La veritat és que ho
desconec, perquè això va anys que ho ve utilitzant molta gent i no sé si hi ha estudi
de seguretat fet o no. Si no n’hi ha ens preocuparem perquè n’hi hagi.
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El senyor Bartomeu Caldes diu que empren gas, empren foc...
El senyor batle diu que bé, foc allà dins, perquè ara estarà prohibit fer-ho a fora i hi
ha una sèrie de restriccions, com heu vist a l’ordenança d’ús. Perquè també hi havia
“castillos hinchables”,... i això ara no s’hi podran posar si no hi ha la documentació
necessària i si l’enginyer ho certifica. Perquè hi pot haver alguna desgràcia. I abans
que hi hagi desgràcies hem de posar un poc d’ordre. Es pot fer l’estudi de seguretat i
si és obligatori, ho farem.
La senyora Josefina Linares exposa que també volia fer un altre prec. Fa uns mesos
vaig demanar per un camí que no es va acabar d’asfaltar, el camí de Son Rotger. Es
va fer una part però s’havia de fer una altra part. Vaig demanar i me digueren que ho
farien amb les inversions i no ha estat possible, o “adecentar” el camí. El problema
és que la gent, els veïnats, s’estan queixant perquè està molt malament. Hi ha les
herbes que surten molt, a part de que el camí està molt malament amb “baches” i de
tot. Jo només volia fer un prec, si voleu o ho trobau adient, poder “adecentar” un poc
aquest camí.
El senyor Joan Gaspar Vallori diu que sí, te coment. A l’anterior ple crec que vàrem
dur la modificació de crèdit d’inversions sostenibles, el vam dur al ple passat perquè
el govern de l’estat no ens ho va permetre dur abans. Noltros aquest projecte de
camins el teníem fet des del mes de març d’enguany, de 2017. Ara està a licitació, i
esperam abans de finals d’any poder començar a asfaltar diversos carrers i un d’ells
és, com vam comentar, és aquest.
La senyora Josefina Linares diu que perfecte, gràcies. Després volia fer una
pregunta al regidor Pere Malondra. Vostè va fer uns comentaris l’any 2014 a una
regidora perquè duia un cartellet que podia aparcar, quan no havia aparcat mai
malament i que va dir que durant els vuit anys que va governar mai va necessitar
cap cartellet d’aquests simplement perquè aparcava en un lloc admès. Jo ara li faig
una reflexió. Perquè dia si, dia no, aparca vostè davant una sortida d’emergència,
damunt la “acera” i en línia groga? O mentia en aquell moment, o ara que governa
han canviat les reflexions. Volia ser un exemple mentre governava, perquè deia que
noltros quan érem regidors que governàvem havíem de ser un exemple. Jo deman,
com ho està demostrant l’exemple?
El senyor Pere Malondra diu que sí, en aquest cas t’ho he de reconèixer. Està
aparcat a la sortida d’emergència de l’Auditori. Tal vegada el coneixement de que no
hi ha cap activitat a l’Auditori de manera no correcta fa que jo aparqui allà, sabent
que no molesta, evidentment, perquè no hi ha cap activitat a l’Auditori, essent
coneixedor que no n’hi ha cap. Però te reconec totalment que no és una pràctica
correcta. És així.
La senyora Josefina Linares exposa que a jo m’agradaria que, i a més era una
reflexió teva, no d’altres, que havíem de ser un exemple, hem de començar per
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noltros a ser un exemple a l’hora d’aparcar. El que no pots dir és vuit anys no vaig
aparcar mai malament i ara ha canviat, ara que tornes governar.
El senyor Pere Malondra diu que no, de fet, t’ho he reconegut. El fet de conèixer que
no hi ha cap activitat i conèixer que no hi ha sortida d’emergència, que no s’ha de
menester sortida d’emergència fa que aparqui malament. Però és totalment conegut,
vull dir que és reconegut per part meva en aquest cas.

I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, essent les
21:00 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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