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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 05 DE
NOVEMBRE DE 2015
NÚM: 13
DATA: 05/11/2015
CARÀCTER: ordinària
COMENÇA: 20:00 h.
ACABA: : 21:00 h.
Lloc: Sala de sessions

Assistents:

Batle:

Antoni Mir Llabrés

Tinents de Batle :

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

Regidors:

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

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

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Joan Seguí Serra
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A Alcúdia, el dia 5 de Novembre de dos mil quinze 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la
presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistits per la interventora Sra.
Caterina Crespí Serra i pel secretari Sr. Joan Seguí Serra, que dóna fe de
l’acte.
Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució vàlida
del Ple, el Sr. Batle declara oberta la sessió.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que abans de tractar els punts de l’ordre del
dia vol donar públicament les gràcies als membres del consistori pel
comportament que han tingut amb la recent mort del meu pare, sobretot al
Partit Popular i a l’Agrupació Socialista, i al PI per descomptat, que varen tenir
la deferència d’enviar un ram de flors, i el que no eren aquí tot d’una m’enviaren
un whatsapp. Per tant, en nom de la meva família, tant al Partit Popular com a
l’Agrupació Socialista, com a la resta de membres del consistori, moltes
gràcies. També vull demanar al senyor secretari i a mi mateix, si podem parlar
un poc més a poc a poc, ja que mos han dit que per la ràdio ambdós tenim la
veu escanyada i no se’ns entén gaire. O hem d’intentar xerrar més a poc a poc
o intentar vocalitzar.
L’infrascrit exposa que intentarà vocalitzar una miqueta més. Queda oberta la
sessió.
ORDRE DEL DIA:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
2. Examen i aprovació proposta modificació núm. 6 NNSS de
planejament del Municipi d’Alcúdia relativa a la classificació d’un
sector urbanitzable directament ordenat.
3. Examen i aprovació proposta modificació Pressupostaria 28/2015
per transferència de crèdit.
4. Examen i aprovació proposta d’acord sobre la modificació
ordenança fiscal reguladora del Preu Públic per la prestació de
serveis o realització d’activitats Municipals.
5. Examen i aprovació proposta d’acord sobre la modificació
ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
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6. Examen i aprovació proposta modificació de l’ordenança que
regula la taxa per a la prestació del servei d’ajuda a domicili i
Teleassistència.
7. Examen i aprovació proposta de reconeixement extrajudicial de
crèdit i ratificació del decret de Batlia núm. 1732, de 30 d’octubre de
2015.
8. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació modificació conveni
de collaboració entre aquest Ajuntament i l’autoritat Portuària de les
Illes Balears.
9. Examen i aprovació proposta bases d’ajuts econòmics adreçades
als estudiants del nostra municipi per tal de fomentar i incentivar els
estudis superiors.
10. Examen i aprovació proposta de modificació de nomenament de
representants de la corporació al Consorci de Promoció Exterior
d’Alcúdia i al Consorci de la Ciutat Romana de Pollèntia.
11. Examen i aprovació proposta de nomenament de representant de
la corporació al Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació.
12. Expedient elecció Jutge de Pau Substitut.
13. Ratificació decret de declaració de Sor Maria de Gràcia Thomás
Rosselló com a Filla adoptiva de la Ciutat d’Alcúdia.
14. Examen Moció que presenta el Grup Municipal Gent per Alcúdia
per a la Commemoració del tricentenari del Decret de Nova Planta.
15. Examen Moció que presenta el Grup Municipal de Proposta per les
Illes-El Pi contra la injustícia que ha patit la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per part del Govern d’Espanya en matèria de
finançament i Inversions.
16. Renuncia de càrrec de Regidor el Sr. Antoni Qués Valls.
17. Propostes i Mocions d’urgència.

II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.
1. Decrets de Batlia.
2. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular
cap observació a l’acta de dia 5 d’octubre de 2015.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió i s’aprova
per unanimitat.
2. Examen i aprovació proposta modificació núm. 6 NNSS de planejament
del Municipi d’Alcúdia relativa a la classificació d’un sector urbanitzable
directament ordenat.
Es presenta proposta del Regidor delegat d’Urbanisme de data 28 d’octubre de
2015, la qual diu:
““Atès que, en data 13 de gener de 2011, el Consell Executiu del Consell Insular aprovà
definitivament la modificació núm. 2 del Pla territorial insular de Mallorca. (BOIB núm.
18 ext., de 04.02.11).
Atès que en data 7 de setembre de 2015 (BOIB núm. 138, de 19.09.15), el plenari
municipal aprovà inicialment la modificació n. 4 de les normes subsidiàries de
planejament, per adaptar-les a la referida modificació del PTIM, tot i, classificant el
sector AS6 de l’ART-10.4 (Maristany) com sòl urbanitzable no ordenat.
Atès que en atenció a la providència de batlia de dia 11 de febrer de 2015, l’arquitecte
municipal ha redactat, la que finalment ha vingut en anomenar-se, modificació núm. 6
de les normes subsidiàries, que es correspon al sector urbanitzable discontinu de l’ART
10 10.4 de les vigents NS de planejament que, en comptes de mantenir-se com a sòl
urbanitzable (SUB ART 10.4) a desenvolupar amb un pla especial per cooperació, es
qualifica com a sòl urbanitzable directament ordenat pel planejament (SUDO ART
10.4) a desenvolupar pel sistema de compensació. A més, s’ajusta aquest àmbit reduintlo quant a una part de l’antic sector AS-6 com a conseqüència de l’APT de carreteres i
de l’exclusió d’una zona ja edificada situada al costat de la rotonda que es desclassifica i
manté com a sòl rústic. La superfície de l’àmbit del sector urbanitzable directament
ordenat és de: 132.676,45 m2. Aquest àmbit té adscrit 42.103,88 m2 de sistemes
generals d’espais lliures públics, la major part dels quals es troben en l’antic àmbit del
sector AN1.
Atesa la normativa urbanística de la referida modificació de les Nn Ss proposada per
l’arquitecte municipal:
“NORMA 3.2.10
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ORDENACIÓ DELS ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC
1.-

Condicions generals.

1.1.-

L’autorització sectorial turística única d’acord amb el que preveu la Llei 4/2010, de 16 de juny,
de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears que remet al sistema de
declaració responsable d’inici d’activitat turística.

1.2.-

El còmput del nombre de places per a les quals es sol·licitin autorització s’efectuarà, d’acord
amb la legislació turística vigent, de la manera següent:

a).-

Allotjaments turístics d’apartaments:

-

Estudis: 2 places.
Apartaments: 3 places quan és d’un dormitori i 2 places més per cada dormitori suplementari.

b).-

Establiments hotelers i similars:

-

Habitacions dobles: 2 places.
Habitacions individuals: 1 plaça (màxim: 10 % del total).
Les habitacions amb saló computaran com a 2 places per cada bany del que disposin.

1.3.-

La superfície de terreny que figuri a l’escriptura del solar i en el projecte, en base a la qual
s’hagi atorgat l’autorització, quedarà exclusivament afectada a l’esmentat ús turístic i no podrà
allotjar més instal·lacions o construccions que les estrictament lligades a l’explotació turística.

1.4.-

La utilització del solar afectat per a una finalitat diferent a la contemplada en el projecte
autoritzat, donarà lloc a la revocació, prèvia instrucció del corresponent expedient amb
audiència de l’interessat, de l’autorització concedida.

2.-

Condicions específiques per a establiments de nova creació en l’àmbit de les unitats d’actuació:
UA-1, UA-2, UA-3, UA-4 i en el sector de sòl urbanitzable directament ordenat SUDO ART
10.4.

2.1.-

Categoria mínima per a cada tipus d’establiment.

-

Hotels (4 estrelles) i apartaments turístics (3 claus).

2.2.-

Intensitat d’ús turístic (places/m2 de solar): 1/60

2.3.-

En els nous establiments turístics i ampliació dels existents anteriors al POOT, confrontants
amb la primera línia de mar, llacs i canals, s’haurà de poder inscriure un cercle màxim de 60
metres de diàmetre que afectarà només a les plantes pis. En aquest cas, els blocs que continguin
les plantes pis s’hauran de separar entre si una distància mínima igual a la reculada de la
parcel·la. En la resta d’establiments turístics el cercle serà de 80 metres. No obstant això,
aquesta limitació no serà aplicable a les ampliacions dels edificis existents anteriors al POOT
que ja incompleixin aquesta condició, encara que sí a les ampliacions com a conseqüència de
l’agrupació de parcel·les adjacents.

2.4.-

Superfície mínima de parcel·la: 15.000 m2.

2.5.-

Paràmetres generals de l’edificació:

a).-

Altura màxima (nombre de plantes):
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-

Zona H1P: B+2P
Zona H2P i H3P: B+3P

b).-

Coeficient d’edificabilitat neta.

-

Zona H1P i H2P: 0,50 a 0,80 m2/m2. Els allotjaments turístics sense serveis hotelers serà entre
0,50 i 0,65 m2/m2 de forma proporcional a la intensitat d’ús (a 1/60 li correspon 0,50 m2/m2) i
els allotjaments turístics amb serveis hotelers serà entre 0,65 i 0,80 m2/m2 de forma
proporcional a la intensitat d’ús (a 1/60 li correspon 0,65 m2/m2).
Zona H3P: 0,80 m2/m2

c).-

Superfície mínima d’aparcaments privats destinats a autocars i turismes: l’establerta en la
normativa turística i, supletòriament, 3 m2/plaça, incloent la part proporcional d’accessos i
carrils de circulació.

d).-

La resta de paràmetres urbanístics i règim d’usos de la zona H3P seran els de la zona H2P. No
obstant, en les zones HP, també estaran permesos els usos de l’article 32 de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del Turisme.

3.-

Establiments de nova creació no inclosos en l’àmbit de l’epígraf anterior.
Resultaran d’aplicació, d’acord amb l’article 2 de les normes generals del POOT, l’adaptació a
les determinacions de l’epígraf anterior i les que es recullen a les normes urbanístiques relatives
a les normes de zonificació, parcel·lació, usos i edificació.

4.-

Queden exonerats del compliment de les condicions determinades a l’apartat 2n d’aquesta
norma, havent, en tot cas, de complir amb la normativa turística específica de l’activitat, els
establiments següents:

4.1.-

Els que s’ubiquin a zona de casc antic (CA).

4.2.-

Els que es situïn a edificis emparats per la Llei del patrimoni històric o que estiguin catalogats
pel planejament.

4.3.-

Els que es projectin d’acord amb el que disposa la legislació i normativa autonòmica per la qual
es regula la prestació de serveis turístics en el medi rural.

5.-

Inici d’activitat turística o ampliació de places.
Serà mitjançant el procediment de declaració responsable d’inici d’activitat turística o de
comunicació prèvia. El nombre màxim de noves places es determinarà d’acord amb l’establert
en l’article 88 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol.

6.-

Els usos turístics assentats en edificis distribuïts en mòduls de habitatge mínim, segons les NS de
1987, podran tramitar la seva transformació en els mòduls turístics que resultin d’aplicació a la
zona. Per tramitar l’esmentada modificació s’haurà de complir amb les regles generals sobre
intensitat de l’ús turístic aplicable i amb la documentació acreditativa de les corresponents
autoritzacions de l’administració turística competent o, si escau, amb la declaració responsable
d’inici d’activitat turística segons el que preveu la Llei 4/2010, de 16 de juny.

7.-

Mesures per a la millora de les condicions de superfície de parcel·la en els establiments turístics
existents amb anterioritat a l’adaptació al POOT.

7.1.-

Condicions per a l’agrupació de diverses parcel·les:
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Els solars, l’ús del qual previst no sigui el d’equipament, excepte espai lliure privat o zona
esportiva privada, amb un confrontament mínim de sis (6) metres o no confrontants amb una
proximitat inferior a vint (20) metres a aquells que tinguin assignat en el planejament l’ús
d’allotjament turístic, es podran agrupar amb la finalitat d’augmentar el tamany de la parcel·la
turística. Es requerirà per a això la prèvia inscripció en el Registre de la Propietat de
l’agrupació de les parcel·les i de la unitat d’explotació indivisible, sempre que aquesta no es
trobi afectada per altres usos més que pels previstos en el projecte autoritzat per l’administració
turística competent o, si escau, amb la declaració responsable d’inici d’activitat turística segons
el que preveu la Llei 4/2010, de 16 de juny.
7.2.-

Condicions d’edificació de la parcel·la agregada:

-

Edificabilitat màxima (m3/m2): 0,3
Ocupació màxima (%): 20
Altura reguladora màxima (m): 7
Altura total (m): 9
Nombre màxim de plantes: B+1P
Reculada mínima a vials, àrees públiques i partions (m): 5
Volum màxim per edifici a la zona que s’agrega: el màxim permès per l’ordenança de la zona.
Si la parcel·la tingués la qualificació d’espai lliure privat o zona esportiva privada es
mantindran les condicions d’edificació pròpies d’aquestes qualificacions.
L’ordenació de la parcel·la resultant es farà procurant una racional disposició dels espais
lliures.

-

7.3.-

Condicions d’ús:

a).-

Usos admesos en els solars agregats: àrees enjardinades, piscina, solàrium, instal·lacions
esportives i edificis d’allotjament, excloent, salons, menjadors, cuines, restaurants, bars,
quioscos i qualsevol altre activitat pròpia dels establiments turístics.

b).-

Quan la parcel·la agregada no tingui cap partió comú amb una zona residencial s’admetrà que
s’hi ubiquin tots els usos permesos a la parcel·la principal.

c).-

Quan la parcel·la agregada estigui qualificada com a espai lliure privat o zona esportiva
privada, els usos admesos són els propis d’aquestes qualificacions, podent-se dedicar també a
serveis, habitacions de personal, bar i tenda d’efectes esportius d’ús exclusiu de l’establiment
turístic o instal·lacions pròpies de l’edifici que formi la unitat d’explotació turística, sempre que
estiguin prèviament autoritzats per l’administració turística competent o, si escau, amb la
declaració responsable d’inici d’activitat turística segons el que preveu la Llei 4/2010, de 16 de
juny.

7.4.-

Índex d’intensitat de l’ús turístic (It):

a).-

Índex d’intensitat de l’ús turístic de la parcel·la agregada (plaça/m2 solar): 1/60. No obstant,
quan la parcel·la agregada sigui d’ús residencial s’haurà d’aplicar l’índex d’aquesta zona (Ir)
si d’això resultés una població menor.

b).-

A les operacions de reconversió, intercanvi d’aprofitament i a les legalitzacions, s’admetran les
intensitats d’ús que determini la Llei 8/2012, de 19 de juliol i el seu reglament de
desenvolupament i les autoritzacions vigents concedides per l’administració turística competent.

8.-

Mesures per a la millora de les condicions d’ús i de modernització dels establiments turístics
existents amb anterioritat a l’adaptació al POOT.
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A les edificacions turístiques existents abans de l’adaptació de les NS al POOT es permetrà
descomptar del còmput d’edificabilitat les superfícies destinades a serveis propis de l’explotació
turística (magatzems, casetes de maquinària, calefacció o refrigeració, cuina, bugaderia, etc.)
quan aquests es trobin situats en planta baixa, fins un màxim del quinze per cent (15 %) de
l’edificabilitat permesa per a la zona i el seu equivalent en el còmput de l’ocupació a planta
baixa amb l’únic objecte d’incrementar les superfícies de les zones d’ús públic del establiment
(menjador, salons, recepció, sala de conferències, etc.), sempre que això suposi la regularització
de la situació urbanística i la millora de la qualitat turística de l’establiment.
En aquests edificis també es podrà, justificadament i mitjançant la tramitació prèvia d’un Estudi
de detall excepcionar-se la reculada obligatòria de les edificacions situades només en planta
soterrani i en planta baixa, que no superin els tres (3) metres d’altura reguladora màxima i els
quatre (4) metres d’altura total, amb una ocupació màxima del quinze per cent (15 %), sempre
que els seus usos siguin destinats a serveis necessaris de l’edificació i s’integrin
arquitectònicament a l’edifici principal.
9.-

Per a l’atorgament de les llicències urbanístiques dels projectes de construcció de nova planta
d’edificacions destinades a allotjament turístic, canvis d’ús per a l’esmentada finalitat i
ampliacions dels existents que suposin augment del nombre de places, s’haurà d’aportar la
declaració responsable d’inici d’activitat turística d’acord amb el que preveu la Llei 4/2010, de
16 de juny, que, d’acord amb el Pla territorial de Mallorca, estarà subjecta al règim següent:

a).-

L’establiment d’allotjament turístic del que provinguin les places donades de baixa definitiva
haurà de demolir-se totalment i la parcel·la de la seva situació passarà a formar part del
sistema d’espais lliures públics o d’equipaments públics. Amb aquest fi, l’efectivitat de la
concessió de la llicència municipal d’obres quedarà condicionada a l’execució de la demolició
de l’establiment donat de baixa definitiva i que, dins el termini màxim de 2 mesos, el seu titular
procedeixi a formalitzar en document públic la cessió de l’esmentada parcel·la resultant a favor
de l’Ajuntament en el terme de la qual s’ubiqui la mateixa, lliure de càrregues, gravàmens,
arrendaments i ocupants i al corrent de pagament d’impostos, contribucions i arbitris.
No serà exigible la demolició de l’establiment donat de baixa definitiva:

-

-

-

-

Quan sigui una edificació integrant del patrimoni històric en qualsevol de les seves categories,
quan es tracti d’un edifici inclòs en el catàleg municipal referit en la norma 47 del PTI.
Quan per raons d’interès públic, manifestat mitjançant acord plenari, interessi a l’Ajuntament
que no sigui demolit. En tot cas passarà al domini públic municipal, del lloc on caigui, per ser
destinat a ús públic dotacional. Igual que en el cas anterior, l’efectivitat de la llicència
municipal d’obres queda condicionada que, en el termini màxim de 2 mesos, el seu titular
procedeixi a formalitzar en document públic la cessió a l’Ajuntament de l’immoble donat de
baixa definitiva en les condicions expressades en el paràgraf anterior.
Quan sigui un establiment ubicat en un edifici que, a més del turístic donat de baixa definitiva,
estigui destinat legalment a altres usos que hauran d’ocupar almenys el 50 % de la seva
superfície edificada i formi tot ell només una unitat predial físicament i arquitectònicament
dependent. No es considerarà que hi ha unitat predial i arquitectònica quan l’edifici presenti
cossos distints amb una funcionalitat estructural que permeti, sense minva de la funcionalitat de
la resta de l’edificació, la demolició parcial autònoma de la part ocupada per l’establiment
turístic donat de baixa definitiva, que, en aquest cas, aquest haurà de seguir el règim establert
en els apartats 1er i 2n anteriors.
Si les places turístiques provenen de l’organisme gestor determinat en la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, atesa la seva desvinculació en el moment de la baixa definitiva, no serà exigible la
demolició i/o pas al domini públic de l’edifici on es donen de baixa definitiva les places
turístiques.
En cas de la seva reconstrucció, reforma o canvi d’ús s’haurà d’adaptar a les determinacions
del planejament vigent per als edificis de nova planta.
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b).-

No seran exigibles els requisits establerts a l’apartat anterior i es permetrà el canvi d’ús de
l’establiment d’allotjament turístic donat de baixa a ús residencial en el supòsit establert en
l’article 78 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol.”

“NORMA 4.3.01
RÈGIM I DESENVOLUPAMENT DELS SISTEMES GENERALS
1.-

Desenvolupament dels sistemes generals.
En desplegament de les determinacions de les Normes Subsidiàries relatives als Sistemes
Generals es preveu la redacció, almenys, dels següents instruments de planejament:

1.1.-

Pla especial de la xarxa de sanejament municipal.

1.2.-

Àmbits d’intervenció paisatgística i àrees de reconversió territorial.

a).-

AIP-V
D’acord amb el Pla territorial de Mallorca en l’àmbit d’intervenció paisatgística AIP-V (antiga
central tèrmica d’Alcúdia) s’haurà de desenvolupar un pla especial l’elaboració del qual,
tramitació i aprovació serà competència del Consell de Mallorca, d’acord amb les següents
objectius:

-

Condicionar l’edifici central per a un ús dotacional sociocultural.
Crear un parc empresarial i de serveis.
Crear una gran zona verda a l’extrem est.
Ordenar l’àmbit afectat mitjançant la creació de vials interiors, preferentment per a vianants,
que assegurin una continuïtat entre el nucli del Port d’Alcúdia, el port comercial i el nucli
residencial d’Alcanada.
Principis rectors:

-

Ordenació, recuperació i millora dels valors ambientals, paisatgístics i patrimonials de l’entorn.
Millora de les dotacions i equipaments del sistema turístic territorial.
Integració de les infraestructures, de les instal·lacions, dels equipaments i de les edificacions
incloses a l’àmbit en un model paisatgístic coherent.
Incorporació de polítiques de sostenibilitat territorial i foment de la seva difusió en el lloc.
Foment de la recuperació de teixits urbans històrics deteriorats.
Millora de la connexió per a vianants i vehicles no motoritzats entre les trames urbanes del port
d’Alcúdia i d’Alcanada, fomentant la mobilitat sostenible i el transport públic.
Tractament vegetal de reforestació perimetral de les edificacions, infraestructures i equipaments
del conjunt.
Ordenació paisatgística: S’establirà d’acord amb les directrius d’ordenació d’aquesta norma.
Règim transitori: entre tant no es desenvolupi el pla especial, i en el marc del que estableixen les
normes d’ordenació del PTIM, només seran autoritzables aquelles actuacions que no
contradiguin els objectius, principis rectors, mesures d’adequació ambiental i directrius
d’ordenació incloses en aquesta norma.
Directrius d’ordenació i paràmetres de desenvolupament del pla especial.

-

Superfície de l’actuació: 7,22 ha.
Usos prevists: terciaris de tot tipus, equipaments i infraestructures.
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-

-

-

-

Aprofitament lucratiu màxim: 0.3 m2/m2.
Alçades màximes: s’han de definir en el Pla Especial, sense superar la cota superior de l’edifici
principal de l’antiga central.
Reserva d’espais lliures: almenys 18.000 m2.
Regeneració d’un espai lliure adjacent a l’antiga central, entre aquesta i el front litoral (antiga
pedrera) que incorpori els elements de valor patrimonial presents dins un parc urbà equipat per
a diferents usos cívics (àgora, passeig, miradors,etc.).
Adequar la plataforma circumdant a les instal·lacions del nou equipament de la central, amb
definició
d’espais lliures i d’accés, procurant la reforestació en la mesura en que sigui
possible.
S’ha de regularitzar el límit amb l’àrea portuària del Port comercial d’Alcúdia, de manera que
en millori l’explotació, assignant-li la part d’aprofitament lucratiu que li correspongui.
S’ha de garantir la connexió per a vianants entre el port esportiu del port d’Alcúdia i la zona
residencial d’Alcanada, configurant un itinerari cívic continu d’accés a l’equipament de l’antiga
central d’un mínim de 15 m d’amplada, facilitant una possible solució en passarel·la elevada
sobre l’accés al port comercial.
S’ha de tenir en compte dins l’àmbit d’actuació la presència d’un parc de combustibles líquids,
una subestació d’energia elèctrica i una planta dessaladora d’aigua marina. Es procurarà la
seva integració paisatgística i la reubicació dins el mateix àmbit cas de ser necessari.
Mesures d’adequació ambiental.

-

-

A Les àrees enjardinades de nova creació s’hi utilitzaran preferentment espècies vegetals
autòctones amb baix consum d’aigua i sistemes de reg de baix consum. No obstant, es podran
mantenir en la seva actual configuració els jardins històrics existents a l’àmbit.
A les zones properes al front litoral s’utilitzarà preferentment vegetació de ribera marítima.
Per a la rehabilitació integral d’edificis existents, instal·lacions o noves edificacions, si n’és el
cas, seran d’aplicació plena les normes 42, 44 i 45 del PTIM d’adopció de mesures
bioclimàtiques i de prevenció de contaminació acústica i lumínica, en tant que siguin
compatibles amb la protecció dels valors paisatgístics i patrimonials de l’entorn.
Es preveurà la recollida selectiva de residus en zones protegides de la vista.

b).-

ART 10.4

-

L’àrea de reconversió territorial ART 10.4 es classifica com a sòl urbanitzable directament
ordenant (SUDO ART 10.4) pel planejament d’acord amb l’àmbit que figura en els plànols
d’ordenació que abasta l’antic sector urbanitzable AS-6 i a aquest àmbit se li adscriu part del
sector urbanitzable AN-1 que es manté amb la qualificació urbanística de sistema general
d’espais lliures públics i d’espai lliure privat. La seva ordenació serà la que figura en els
plànols d’acord amb la següent fitxa urbanística:

-

-

-

USOS NO LUCRATIUS
Superfície de viari i/o aparcaments (m2): 19.360,79. També formaran part de la cessió
obligatòria i gratuïta els terrenys no cedits, externs encara que confrontants amb l’àmbit del
SUDO i situats en els carrers d’Ausias Marc, Gabriel Llabrés i Estrella de Mar. La urbanització
dels vials externs i perimetrals a l’àmbit de l’antic sector AS-6 hauran de figurar en el projecte
d’urbanització o dotació perquè les parcel·les resultants adquireixin la condició de solar.
Superfície d’espais lliures públics (m2): 4.059,84. El projecte d’urbanització o de dotació haurà
de preveure el condicionament i dotacions necessàries per permetre la seva utilització pública.
Superfície d’equipament dotacional públic (m2): 22.271,26
TOTAL SUPERFÍCIE D’USOS NO LUCRATIUS: 45.691,89 m2
USOS LUCRATIUS
Superfície de zona industrial I (benzinera) (m2): 3.365,83
Superfície de zona comercial C1 (m2): 679,23
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-

Superfície de zona comercial C1 (*) (m2): 17.216,99
Superfície de zona hotelera H3P (m2): 59.476,89
Superfície de sistemes generals d’espais lliures privats en l’àmbit de l’AN-1 (m2): 6.245,62
TOTAL SUPERFÍCIE D’USOS LUCRATIUS: 86.984,56 m2
ÀMBIT DEL SUDO ART 10.4: 132.676,45 m2

-

-

-

SISTEMES GENERALS VIARIS I D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS DE CESSIÓ ADSCRITS AL
SUDO ART 10.4
Superfície del SG d’ELP en l’àmbit de l’AN-1 (m2): 33.860,88. Aquesta zona no podrà ser
sotmesa a cap transformació de la seva coberta vegetal i no podran instal·lar-se equipaments de
cap tipus, ni enjardinaments, ni podrà ser utilitzada com a franja lliure de matoll o vegetació
per a la lluita contra els incendis forestals. A més, d’acord amb l’article 39 de la LECO,
qualsevol actuació en ella haurà de ser prèviament informada per la Conselleria de Medi
Ambient.
Superfície del SG Viari en l’àmbit de l’antic sector AS-6 (m2): 1.231,56
Superfície del SG d’ELP en l’àmbit de l’antic sector AS-6 (m2): 7.011,44
TOTAL SUPERFÍCIE DELS SISTEMES GENERALS DE CESSIÓ: 42.103,88 m2
GESTIÓ URBANÍSTICA
Sistema de gestió urbanística: compensació.
Termini per a l’inici de l’execució de la seva transformació urbanística: 2 quadriennis.
CONTROL ARQUEOLÒGIC
En tot cas, serà necessari realitzar un control arqueològic durant les obres de nova construcció
en l’àmbit del SUDO corresponent a l’antic sector AS-6.

2.-

Els sistemes generals i els Plans parcials.
No podrà procedir-se a l’aprovació dels Plans parcials de desenvolupament del sòl urbanitzable
fins tant no quedi garantida l’execució dels sistemes generals que siguin necessaris per al seu
funcionament.

3.-

Sistemes generals portuaris.

a).-

El Port esportiu ubicat a la zona de serveis del Port d’Alcúdia, es classifica com un sistema
general a sòl urbà i la seva ordenació es remet a la continguda en la concessió administrativa
atorgada en el Consell de Ministres de 29.07.88 i les seves modificacions posteriors.

b).-

Ports i instal·lacions portuàries i complementàries competència de l’administració autonòmica.
En el domini públic marítim-terrestre, s’aplicaran les determinacions de la Llei 10/2005, de 14
de juny, de ports de les Illes Balears. La zona de servei dels ports d’Es Barcarés i port esportiu
de Bonaire (El Cocodrilo), d’acord amb l’article 12 de l’esmentada Llei, es qualifica com a
sistema general portuari, encara que són criteri d’aquestes NS els següents:

-

-

4.-

No permetre cap nou port esportiu o dàrsena esportiva al litoral municipal.
Limitar, de forma restringida i suficientment justificada, les ampliacions dels ports esportius ja
existents, sempre i quan l’Ajuntament les consideri oportunes i convenients per a l’interès
general i per als objectius de les presents Normes Subsidiàries.
Permetre les obres necessàries per al manteniment de les instal·lacions existents, així com la
millora de les condicions de funcionalitat i de la seva seguretat.
Camp de golf.
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Queda integrat en aquestes NS l’equipament esportiu del camp de golf d’Alcanada i
instal·lacions complementàries en la forma en què va ser atorgat el seu interès general. Les
instal·lacions podran ser objecte de reforma i adequació a les necessitats de l’explotació,
admetent-se petites ampliacions fins a un 10 % del volum existent sempre que formin part del
volum principal.
5.-

Sistema general d’equipament municipal divers.
La parcel·la de titularitat municipal, confrontant amb el sector de sòl urbà CA-5 i actualment
destinada a punt verd, es qualifica com a sistema general d’equipament públic divers en sòl
rústic. Les seves condicions d’edificació seran les assenyalades en la norma 3.2.13 (serveis
generals) i els usos admesos seran els de l’ús municipal divers de la norma 2.2.02, encara que
prèviament a qualsevol autorització i/o activitat que comporti edificació s’haurà de tramitar un
informe de sostenibilitat ambiental d’acord amb allò que s’ha assenyalat en l’article 15 de la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears.

6.-

Sistema general d’equipament públic docent.
Queda integrat en aquestes NS l’equipament públic docent i espai lliure públic situat en el
carrer de l’Eclipsi en la forma en què va ser atorgat el seu interès general, com a sistema
general d’equipament docent i espai lliure públic en sòl rústic. Les actuals instal·lacions podran
ser objecte de reforma i adequació a les necessitats de l’activitat, admetent-se ampliacions
d’edificabilitat i ocupació fins a un 30 % de l’existent.

70.-

COMERCIAL BAIXA (C1)

1.-

Superfície i dimensions mínimes de la parcel·la:

-

Parcel·la mínima (m2): 1.000. En l’àmbit del SUDO ART 10.4: 600
Façana/fons mínims (m): 20/20

2.-

Paràmetres d’edificació:

-

Ocupació màxima (%): 50. En C1 (*): 80
Edificabilitat màxima (m2/m2): 1
Altura reguladora màxima (m): 7
Nombre màxim de plantes: B+1P
Separació mínima a vies, ELP i partions (m): 3. En la zona C1 del SUDO ART 10.4, confrontant
amb l’Av Teodor Canet, l’edificació haurà d’ajustar-se als límits assenyalats en el plànol
d’ordenació. No obstant el límit de fons podrà ser major a l’efecte d’ajustar l’edificabilitat de la
zona.
Separació mínima entre edificis a la mateixa parcel·la (m): 6
Nombre d’aparcaments privats: 1/1 (plaça/habitatge) i 1/100 (plaça/m2 d’edificació d’ús públic
o de negoci).

-

3.-

Índex d’intensitat d’ús residencial als sectors AS-1, 10, 11, 13 i 14 (habitatge/m2 de solar):
1/500

4.-

Règim d’usos d’acord amb la classificació, definició i condicions generals de la norma 2.2.02 i
2.2.03:

-

Residencial (P): Habitatge unifamiliar annex.
Serveis o terciari (S, B, P): Comercial, administratiu i establiments públics.

12

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

-

Equipaments (S, B, P): Recreatiu, esportiu, administratiu institucional, religiós, cultural, docent
i sanitari-assistencial.
Activitats i instal·lacions complementàries: No.
Industrial: No.

5.-

Condicions específiques dels usos admesos.

a).-

S’admetrà l’ús d’habitatge, vinculat registralment amb el seu local, annex a l’activitat principal
i només a planta pis. En els edificis existents s’admetrà augmentar el nombre d’habitatges quan
es compleixi la intensitat d’ús residencial.

b).-

No s’admetrà l’ús residencial en la zona comercial baixa (C1), assenyalada en el plànol
d’ordenació i situada entre l’Av Corneli Àtic i el futur parc públic de Maristany, ni en l’àmbit
del SUDO ART 10.4.”

Atès que, es justifica aquesta modificació després de l’aprovació del planejament, a l’
estar amparada en els articles 40 i 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’Ordenació i ús
del sòl per a l’illa de Mallorca i, 153 del Reglament general d’aquesta Llei, que ha
previst la possibilitat de classificar el sector urbanitzable no ordenat de l’ART 10.4 i ja
incorporat al planejament com un sector urbanitzable directament ordenat (SUDO).
Atès que la justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació en relació als
interessos públics i privats concurrents, exigida per l’article 58 de la Llei 2/2014, de 25
de març i, per l’article 171 del Reglament general que la desenvolupa, es defineix a
l’apartat 3.2 de la memòria informativa i justificativa de la modificació, al considerar
l’arquitecte municipal que, el planejament general, mitjançant la iniciativa pública i no
privada, incorpora directament l’ordenació detallada i fixa les cessions més adequades
per al municipi en gran part coincidents amb els sondejos arqueològics on s’han trobat
restes de l’antic port romà. A més, n’estableix un termini per a l’execució de la gestió
urbanística i l’obtenció de les dotacions públiques determinades en el planejament
d’acord amb la previsió de les necessitats públiques futures. Tant l’actual i vigent ART,
com la possibilitat de classificar l’urbanitzable de forma ordenada, obliguen a que la
superfície de sòl públic de cessió sigui de més d’un 50% del sòl comprès dins l’àmbit,
inclosos els sistemes generals, és a dir que, els interessos públics prevalen front als
privats quant als terrenys a cedir i també sobre el sòl lucratiu resultant que estarà sotmès
a la cessió addicional del 15% de l’aprofitament mitjà ponderat.
La nova figura urbanística del sector urbanitzable directament ordenat (SUDO) pot
facilitar les cessions de dotacions publiques del municipi, bàsicament en una situació
estratègica davant de l’equipament esportiu municipal ja existent, deixant de banda la
tramitació d’un instrument de planejament de desenvolupament intermedi. - A més, la
resta de cessions ho són en ampliació de vials i especialment en espais lliures públics de
cessió en l’antic àmbit del sector AN-1, formant part de la xarxa de sistemes generals
municipals, que configuren un àrea de protecció entre aquest urbanitzable residencial de
l’AN-1 i el parc públic de la Victòria.
Atès que, degut que es presumeix en aquesta zona la situació del port romà de
Pol·lèntia, ha estat necessari també realitzar un minuciós estudi a força d’excavar 37
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sondejos que han servit per dur a terme una intervenció arqueològica dirigida per la
Direcció Insular de Patrimoni, que ha redactat l’informe preliminar de 15 de maig de
2015, el qual ha estat determinant per a l’establiment de l’ordenació urbanística
proposada i, també per a la situació del sòl no lucratiu sobre la traça del port romà
segons les restes arqueològiques trobades.

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 3.1 del RDL 2/2008, de 20 de juny, a
l’apartat 3.3.- de la memòria informativa i justificativa de la modificació s’acredita
l’interès públic de la mateixa, ja que les dotacions obtingudes de l’execució de la gestió
urbanística seran immediatament disponibles, al no requerir obres addicionals
d’urbanització o de dotació atès l’ordenació prevista. Tot això sense perjudici de la
millora de les infraestructures existents, la dotació dels serveis bàsics inexistents en els
vials perimetrals i l’obtenció d’una important reserva de places d’aparcament públic.
D’altra banda, la situació estratègica de les zones de cessió dins de l’antic sector AS-6
permetrà la seva connexió entre l’equipament docent existent i els terrenys esportius
municipals que es troben a l’altre costat de la via Corneli Àtic i conformar així un
equipament públic de dimensions adequades per al futur desenvolupament esportiu,
residencial i turístic del municipi.
Atès que en el paràgraf 3.4.- de la Memòria l’arquitecte municipal relaciona i justifica
les modificacions de les normes urbanístiques objecte de la modificació”: (-Apartat
1.2.b) de la norma 4.3.01 Regim i desenvolupament dels sistemes generals, -apartat 2 de
la norma 3.2.10 Ordenació dels establiments d’allotjament turístic, i també -l’Annex II.
Normes de zonificació, parcel·lació, edificació i ús en sòl urbà).
Atès que com a justificació del compliment de la normativa aplicable (art. 174 del
Reglament general de la Llei 2/2014, de 24 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa
de Mallorca), l’arquitecte municipal ha redactat document Annex a la Memòria
informativa i justificativa i a l’expedient administratiu de la present modificació, on s’hi
incorpora 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 amb la matèria.
Atès que, en el present cas, d’acord amb el que assenyala l’article 57 de la repetida Llei
2/2014, es tracta d’una modificació de planejament i, no de 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.
A més, el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl,
per a l’illa de Mallorca (RLOUSM), regula les modificacions dels instruments de
planejament en l’article 171:

14

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

2. En el cas del pla general municipal s’entén per modificació la seva alteració
mitjançant la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions,
inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no
comportin la seva revisió en els termes que estableix l’anterior article 170.
D’acord amb l’article 170, la revisió del planejament es produeix per l’alteració
substancial del model d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de les
determinacions per al desenvolupament urbanístic, així com per les disfuncions
derivades de l’exhauriment de la capacitat del pla per necessitats reals de sòl per a
determinats usos i activitats econòmiques. També per un efecte acumulatiu de
successives modificacions sofertes des de la seva formulació o darrera revisió o per una
alteració que comporti, per si mateixa o en unió de les aprovades en els dos anys
anteriors, la previsió d’actuacions d’urbanització que suposin un increment del 20 % de
la població del municipi o del 10 % de la superfície de sòl urbà, de qualsevol ús, del seu
àmbit territorial.
Circumstàncies que no es produeixin en aquesta modificació.
Atès que a l’apartat 04 de la memòria de la modificació es fa esment a que la
modificació no afecta ni suposa alteració de l’Estudi Econòmic i Financer del
planejament vigent. Quant al programa d’actuació, les NS manquen del referit programa
d’actuació. No obstant, això, d’acord amb la LOUS, l’execució del SUDO es programa
segons s’ha establert en la modificació de la norma 4.3.01.
Atès que en compliment de l’apartat 05 de la repetida memòria, on estableix que, si bé
no altera el règim vigent, suposa el manteniment d’una actuació de transformació
urbanística pel que es justificarà el compliment del referit informe o memòria de
sostenibilitat econòmica, en data 27 d’octubre de 2015 l’Interventora de la Corporació
ha lliurat l’informe de sostenibilitat econòmica en sentit favorable a la seva aprovació
inicial amb la prescripció que aquest estudi de sostenibilitat econòmica haurà de revisarse amb la periodicitat adequada una vegada aprovat definitivament a l’evolució
econòmica del municipi i a l’execució del planejament i no superior a dos quadrienis
que és el termini temporal fitxat en l’informe o memòria de sostenibilitat econòmica de
les NS per a un escenari recessiu.
Atès que, quan a l’informe i memòria de sostenibilitat ambiental, a l’apartat 06 de la
repetida memòria de la modificació, s’assenyala que aquesta modificació es troba en el
supòsit de l’article 95 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, al tractar-se de
modificacions menors de les NS i sense que causin efectes significatius sobre el medi
ambiental, d’acord amb els criteris assenyalats en l’article 97, per la qual cosa no
requereix set sotmesa a avaluació ambiental estratègica, tret que la Conselleria de Medi
Ambient així ho consideri a la fase de sol·licitud de l’esmentada no subjecció o
innecessarietat.
A més a més, és necessari tenir en compte l’article 24 de la Llei 6/2009, de 17 de
novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a
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les Illes Balears (BOIB n. 172, de 24.11.09) que afegeix els apartats 4 i 5 al grup I de
l’annex III de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, mitjançant el qual es considera que no
tenen efectes sobre el medi ambient:
a).- Disminució de coeficients d’edificabilitat o de percentatges d’ocupació de les
edificacions.
b).- Disminució de l’alçària màxima de les edificacions.
c).- Canvi d’usos plurifamiliars a unifamiliars.
d).- Augment de la superfície, o reajustament per raons funcionals, de zones
d’equipament, espais lliures públics o infraestructures, sempre que aquest canvi de
qualificació o classificació no afecti a terrenys classificats com a sòl rústic.
e).- Augment de la superfície de la parcel·la mínima per poder construir o implantar un
ús urbanístic.
f).- Canvis de la classificació de sòl urbà, urbanitzable o apte per a la urbanització amb
la finalitat de reconvertir-los en sòl rústic.
g).- Implementació o extensió de mesures de protecció del medi ambient, del sòl rústic o
dels béns integrants del patrimoni històric, incloent-hi les modificacions dels catàlegs
de protecció del patrimoni històric, dels plans d’ordenació dels recursos naturals i dels
plans rectors d’ús i gestió.
h).- Establiment o modificació dels índexs d’ús turístic o residencial sempre que
suposin disminució de la capacitat de població.
i).- Modificació de delimitació de l’àmbit de polígons o unitats d’actuació i canvi de
sistema d’actuació.
Aquesta modificació de planejament no es pot enquadrar en cap motiu de la llista
anterior pel que, segons ja s’assenyalat, es requerirà la justificació i obtenció de l’acord
de no subjecció a avaluació ambiental estratègica.
Finalment, segons l’acord de 22 de desembre de 2010 de la CMAIB, en relació amb
l’acord del Subcomitè de Xarxa Natura 2000, en l’àmbit de l’AN1 s’hauran de complir
les condicions següents:
- Que a la zona classificada com a espai lliure públic en el sector AN-1 de les NS del
municipi d’Alcúdia.
Area de Reconversió Territorial (ART) 10.4 Bonaire-AS 6 (Alcúdia) del Pla territorial
insular de Mallorca, no podrà ser sotmesa a cap transformació de la seva coberta
vegetal. Per tant no s’hi podran instal·lar equipaments de cap tipus ni enjardinaments, i
tampoc podrà ser utilitzat com a franja lliure de matollar o vegetació per a la lluita
contra els incendis forestals.
- Que qualsevol actuació dins l’espai lliure públic en el sector AN-1 de les NS del
municipi d’Alcúdia.
Àrea de Reconversió Territorial (ART) 1.0.4 Bonaire-AS.6 (Alcúdia) del Pla territorial
insular de
Mallorca, ha de ser informada preceptivament per la Conselleria de Medi Ambient
abans d’executar-la (art. 39.1 de la LECO).
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Atès que, en compliment de l’article 11.3 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de
juny, art. 37 de la Llei 2/2014, de 25 de març i 21 del Reglament general d’aquesta Llei,
a la documentació redactada per l’arquitecte municipal s’annexa un resum executiu del
planejament.
Atès que, en data 28 d’octubre de 2015 amb el R.S. núm. 6592 el delegat d’Urbanisme
que subscriu ha lliurat ofici a la Demarcació de Costes en Illes Balears, instant-ne
l’emissió de l’informe a que es refereix l’article 210 del Reglament general per el
desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, en relació a
l’article 117.1 de l’esmentada Llei.
Atès l’informe jurídic lliurat el 28 d’octubre de 2015 per l’assessoria jurídica,
conformat pel secretari el mateix dia, el qual, tot seguit es transcriu:
“Informe jurídic.- Modificació puntual de les NNSS núm. 6
Atès que pels Serveis Tècnics municipals s’ha elaborat en el mes de octubre de 2015 el
projecte de modificació puntual núm. 6 de les vigents NNSS de planejament d’Alcúdia per tal
de qualificar el sòl des Sector Urbanitzable de l’ART 10.4 de les vigents NNSS, com a Sòl
urbanitzable directament ordenat, de conformitat amb el que determina l’Article 40 de la Llei
2/2014 . de 25 de març d’Ordenació i Ús del Sòl.
Atès que, tal i com es descriu a la Memòria, es desclassifiquen un terrenys per ajustar l’àmbit
reduint-lo quan a una part de l’antic sector AS6 com a conseqüència de l’APT de carreteres i de
l’exclusió d’una zona enjardinada, situada al costat de la rotonda situada a la carretera
d’Alcúdia al Port i de conformitat amb el que determinen els articles 58.3 de la LOUS i
l’article 171.3 del seu Reglament, és necessari que l’òrgan competent per tramitar la
modificació pregui acord en relació a la conveniència i oportunitat de la iniciativa en relació als
interessos públics i privats concurrents i, en cas de una valoració negativa, procedirà la seva
denegació.
Atès que una vegada examinat l’expedient administratiu i el contingut formal-documental del
Projecte s’ajusta 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 de la memòria
justifica el compliment de la normativa estatal i autonòmica que li és d’aplicació.
Atès que de conformitat amb el que determina l’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del Sòl de les Illes Balears i article 171 del seu Reglament, la tramitació de la
modificació de qualsevol dels elements o determinacions d’un instrument de planejament
urbanístic es subjectarà a les mateixes disposicions que en regeixen per la seva formació i
aprovació. S’ha d’entendre per modificació la introducció de qualsevol canvi en les seves
determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i dels Sistemes Generals, sempre
que no comportin en la seva revisió en els termes establerts en l’anterior article 170. Això ens
remet a les disposicions contingudes en els article 53 i 54 de la LOUS i articles 153 i ss del
Reglament, relatius a la tramitació del Planejament General. De conformitat amb aquestes
disposicions, el procediment a seguir per la seva aprovació és el següent:

1- l’acord aprovació inicial s’haurà d’adoptar de conformitat amb els requisits i
formalitats previstes pels actes de la Corporació , obrint-se un termini d’informació
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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. L’apartat 1.6.3 del
Document Ambiental Estratègic sobre la mod. Puntual 6 indica els organismes que
han de informar la modificació, des del punt de vista mediambiental. L’autor del
Projecte de modificació haurà de informar en relació als organismes que
preceptivament han de informar la modificació puntal.
2.- A la vista del resultat de la informació pública, dels informes emesos i de la
tramitació ambiental, se introduiran les modificacions que procedeixin, sotmetentse 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.
3.- Atès que la modificació puntual núm.6 classifica els terrenys com a SUDO i per
tant, sense necessitat de tramitar una pla parcial, per tal d’evitar indefensió als
propietaris de terrenys inclosos a l’àmbit del mateix, es considera convenient
l’aplicació a l’expedient de l’article 178.5 del Reglament de la LOUS, sense
perjudici del contingut de l’escrit presentat per l’entitat Inmobiliaria Mar y Sol SA
en data 02.04.2014 RGE 2111, que s’ha de tenir per personada i part a l’expedient,
de conformitat amb el que determina l’article 35 i ss de la Llei 30/1992 de RJAP i
PAC.
Atès que aquesta adaptació de planejament es troba en el supòsit de l’article 95 de la
Llei 11/2006, de14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears (BOIB n. 133, de 21.09.06), en constituir
modificacions menors de les NS i sense que causin efectes significatius sobre el medi
ambient d’acord amb els criteris assenyalats en l’article 97, pel que no requereix ser
sotmesa a avaluació ambiental estratègica tret que la Conselleria de Medi Ambient així
ho consideri en la fase de sol·licitud de l’esmentada no subjecció o innecessarietat.
Tot això sense perjudici, d’acord amb la disposició derogatòria única de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, de l’entrada en vigor, des del 12 de desembre
de 2014, d’aquesta Llei per falta d’adaptació de la normativa autonòmica, és a dir:
“La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de
normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo
caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No obstante, si
antes de que concluya este plazo, las ComunidadesAutónomas aprueban nuevos textos
normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista en el apartado anterior se
producirá en el momento en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor”
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En resum, a l’efecte de l’avaluació ambiental, preval la normativa estatal, quedant la
autonòmica com a supletòria en allò que no es trobi expressament definit.
Finalment, el document ambiental haurà de tenir en compte les determinacions respecte
de l’avaluació ambiental i de la mobilitat generada 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.
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 61 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal y de règim local de
Alcúdia a 28 d’octubre de 2015.- 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. 6 de les Normes Subsidiàries del planejament municipal
relativa a la classificació del sector urbanitzable directament ordenat a desenvolupar
mitjançant el sistema de compensació, tot i tenint en compte l’àmbit d’una superfície de
42.103,88 m2 (de l’antic sector AN1) de sistemes generals d’espais lliures públics
adscrits a l’ART 10.4 de les vigents Nn Ss.
Segon.- Aprovar inicialment la Modificació núm. 6 de les Normes Subsidiàries del
planejament municipal relativa a la classificació del sector urbanitzable directament
ordenat a desenvolupar mitjançant el sistema de compensació, tot i tenint en compte
l’àmbit d’una superfície de 42.103,88 m2 (de l’antic sector AN1) de sistemes generals
d’espais lliures públics adscrits a l’ART 10.4. de les vigents Nn Ss.
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Tercer.- Aprovar així mateix el document ambiental estratègic de la referida
Modificació puntual núm. 6 de les NS redactat per l’empresa mediambiental Oliver
Gestió i Medi, S.L. i el taller d’urbanisme, medi ambient i projectes: UAP 2100.
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.
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.
Setè.- Notificar aquest acord als propietaris i als titulars de drets reals dels terrenys
situats dins l’àmbit de la modificació. ”
INTERVENCIONS:
L’infraescrit exposa les passes a seguir per a l’aprovació definitiva d’aquesta
modificació de les Normes Subsidiàries.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que aquesta modificació de normes, per a la
gent que no hagi estudiat l’expedient pugui saber de què va, és la modificació
de l’AS6, que és una àrea que va des del carrer Corneli Àtic fins a Teodor
Canet. En aquesta àrea d’aquí hi havia una àrea de reconversió territorial amb
Pinares de Bonaire, quan es va fer el Pla Territorial es va passar el terreny de
Pinares de Bonaire a aquesta àrea per al seu aprofitament. S’ha fet un projecte
redactat per l’arquitecte municipal, consensuat amb la majoria de propietaris.
Crec que són tots, però per si de cas direm que amb la majoria de propietaris.
Es tracta de reconvertir tota aquesta zona en una àrea urbanitzable
programada. Si és urbanitzable programada vol dir que guanyam temps,
perquè ens evitam tràmits. Així es fa aquesta aprovació inicial, es posa a
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exposició pública dos mesos, després es du al consell, es fan tots els tràmits
pertinents, i després hi torna a haver un altre termini per a que els propietaris
que no estiguin d’acord amb la Junta de Compensació –perquè aquí hi ha
d’haver una Junta de Compensació i s’han de repartir els usos, zona hotelera,
zona comercial, zona urbanística, zona verda,...- i hi torna a haver dos mesos
d’exposició pública per a fer més d’allegacions. L’Ajuntament aquí té dret a un
15% d’aprofitament mig, tal com està el projecte hi ha una zona d’aparcament
per uns 400 cotxes, hi ha una altra zona d’aparcament a la vora del carrer
Teodor Canet i l’abat de terreny que es quedaria l’Ajuntament –si això va en
davant i esperem que sí- seria a la vora del Institut perquè si pel que fos
haguéssim d’engrandir el collegi tindríem els terrenys per a poder engrandir-lo
sense haver de demanar res a ningú, i podríem ampliar aquesta zona. En
qualsevol cas ara hem d’esperar les allegacions dels propietaris, s’han de
posar d’acord els propietaris de Pinares de Bonaire, que són uns 18 propietaris,
amb la Junta de Compensació. I un pic que estigui fet aquest adob i aprovat
definitivament ja prendríem possessió. En qualsevol cas si que la idea és anar
als promotors d’això perquè ens deixassin ocupar almenys part de l’aparcament
per desembossar la situació al moll i la manca d’aparcaments que tenim a
Alcúdia. Però ara de totes formes és una aprovació inicial. Crec que tots els
membres del consistori teniu el plànol i l’arquitecte ho va explicar, i com que en
sap més que jo, em remet a l’explicació que ha realitzat l’arquitecte. El més
important és que tingueu en compte que això és sols una aprovació inicial
d’aquesta zona.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal,
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.”
3. Examen i aprovació proposta modificació Pressupostaria 28/2015 per
transferència de crèdit.
Es presenta proposta de la Regidora delegada d’Hisenda de data 27 d’octubre
de 2015, la qual diu:
“L’entrada en vigor de la Llei 28/2014, de 27 de novembre, a partir de l’1 de gener de
2015, quan el pressupost de l’Ajuntament ja estava aprovat inicialment, suposà la
impossibilitat per la societat municipal EMSA de seguir deduint-se com feia fins aquell
moment l’IVA suportat. Això suposà que aquest l’IVA va passar a formar part del cost
dels serveis, fent necessari incrementar les partides pressupostaries inicialment
previstes per l’exercici 2015 amb l’import corresponent. Per això al mateix temps es fa
necessari incrementar l’aportació de l’Ajuntament cap a l’empresa municipal.
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Atès que l’increment d’aquesta aplicació es pot finançar amb transferències d’altres
partides de diferent àrea de despesa del present pressupost de despeses, sense alterar la
quantia total del mateix.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 27 d’octubre de 2015.
PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 28/2015 per transferència
de crèdit que consta de les parts següents:
Situació dels crèdits de les partides de despeses que s’augmenten:
C. ORG. AREA D.

MT

1522

C. ECON.

DESCRIPCIÓ

449001 EMSA GESTIO SERVEIS MUNICIPALS

AUGMENT

279.822,00

Situació dels crèdits de les partides de despeses que es disminueixen:
C. ORG. AREA D.

C. ECON.

DESCRIPCIÓ

AUGMENT

AG

920

202001 LLOGUER LOCAL JUTJAT

7.000,00

AG

311

622000 RENDA VITALICI C/FORMENTERA

2.948,00

AG

912

230001 DIETES ASSISTENCIA ORGANS COLLEGIATS

20.000,00

SA

311

227993 SUBMINISTRAMENTS RESIDENCIA I C DE DIA

17.848,00

PC

924

4.500,00

PC

924

227063 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SAC
PLATAFORMES COMUNICACIO ATENCIO AL
227066
CIUTADA

PC

924

781001 APORTACIO FUNDACIO TORRENS

3.541,00

JO

327

229991 ACTIVITATS JUVENILS

10.000,00

ES

341

410001 APORTACIO PATRONAT ESPORTS

80.000,00

CU

326

410000 APORTACIO PATRONAT DE MUSICA

14.500,00

BS

231

227990 LA MAR DE NINS ALCUDIA

11.000,00

BS

231

227995 HORT ECOSOCIAL

16.735,00

CU

326

710001 APORTACIO CAPITAL PATRONAT MUSICA

4.500,00

AG

932

227080 SERVEIS RECAPTACIO CAIB

50.000,00

AG

932

227082 CONVENI MULTES

33.250,00

4.000,00

279.822,00

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 B.O.I.B., per un termini de 15 dies
hàbils, durant el quals s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual
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disposarà d'un mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions
l'expedient s’entendrà definitivament aprovat.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit explica la proposta.
La regidora, senyora Joana Maria Bennàsar, manifesta que com ha dit el
secretari es du a proposta una modificació de crèdit de 279822 euros de vàries
partides de l’Ajuntament cap a EMSA per així incrementar el pressupost de
l’Empresa Municipal de Serveis amb l’import corresponent de l’IVA suportat.
Abans de l’1 de gener de 2015 l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia es
podia deduir l’IVA suportat, però l’entrada en vigor de la llei 28/2014 fa que ja
no pugui ésser així. I com el pressupost ja estava aprovat, l’única manera de
dotar del pressupost necessari per a cobrir la despesa de l’IVA de les seves
factures és a través d’aquesta modificació de crèdit transferint el crèdit sobrant
d’altres partides. En resum, abans de 31 de desembre de 2014 era un
pressupost amb IVA exclòs i ara ha de tenir l’IVA inclòs. La previsió de falta de
crèdit és d’uns 700 mil euros que d’aquí a final d’any anirem transferint. Si teniu
alguna pregunta.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 11 vots a favor ( 6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia) i 6 abstencions
(4 PP + 1 Unió per Alcúdia + 1 Guanyem Alcúdia), acorden aprovar la proposta
d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
4. Examen i aprovació proposta d’acord sobre la modificació ordenança
fiscal reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis o realització
d’activitats Municipals.
Es presenta proposta de la regidora delegada de Contractació, Hisenda i
Estadística de data 27 d’octubre de 2015, la qual diu:
“Atesos els informes del normalitzador lingüístic i de la coordinadora de l’àrea de
Sanitat, Benestar Social i Igualtat que evidencien que l’actual ordenança reguladora dels
preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats municipals no recull la
realitat existent en referència als cursos de català i al servei de “La Mar de Nins”.
S’elimina el quadre de tarifes del local d’assaig d’Alcúdia ja que fa una sèrie d’anys que
no es presta el servei. De la mateixa forma que s’eliminen les tarifes de joves navegant i
la de manipulador d’aliments al no prestar-se el servei.
Per això, la regidora delegada de Contractació, Hisenda i Estadística proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 55 reguladora
del preu públic per la prestació de serveis o activitats municipals, amb el següent tenor
literal:
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS
Concepte
ARTICLE 1

1. De conformitat amb l’article 127, amb relació a l’article 41 ambdós del text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació de serveis o
realització d’activitats municipals.
Obligats al pagament

ARTICLE 2

1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les persones
que es beneficiïn dels serveis o activitats que determinen l’exigència dels preus públics.
Tarifes

ARTICLE 3

1. Les tarifes a abonar per les persones beneficiàries del servei, recollides a l’annex,
vendran determinades per les característiques i cost dels serveis o activitats que en cada
cas es prestin.
Normes de gestió

ARTICLE 4

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes recollides a l’annex seran satisfetes
per cada servei o activitat realitzada. L’obligació de pagament del preu públic neix a
partir del moment en que s’iniciï la prestació del servei o realització d’activitat.
ANNEX

PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS MUNICIPALS
QUADRE DE TARIFES CURSOS TARDOR CULTURAL

TARDOR CULTURAL
PREU CURS
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PINTURA INICIACIÓ
PINTURA PERFECCIONAMENT
PINTURA INFANTS
CERÀMICA PERSONES ADULTES
CERMÀMICA INFANTS
TALLER DE TEATRE PERSONES ADULTES
TALLER DE TEATRE JUVENIL
BRODATS
MANUALITAT
MAQUILLATGE I IMATGE PERSONAL
PER
INICIACIO FOTOGRAFIA DIGITAL
PERFECCIONAMENT FOTOGRAFIA DIGITAL
CURS ENOLOGIA
CURSOS MONOGRÀFICS DE TEATRE

TARIFA
GENERAL
90 €
170 €
60 €
180 €
75 €
75 €
60 €
45 €
100 €
35 €
110€
50 €
50 €
75 €
20 €

MAJORS DE
65 ANYS
45 €
85 €
90 €
37,50 €
22,50 €
50€
17,50€
55€
25€
25€
37,50 €
10€

Per a les persones que hagin participat en el Programa Via Fora, organitzat per
l'Ajuntament d'Alcúdia, en qualitat de figurant de l’any en curs, els cursos de teatre
seran gratuïts.

QUADRE DE TARIFES ACTIVITATS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

DEPARTAMENT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
CURSOS CATALÀ NIVELLS A1-A2-B2-C1-C2
CURSOS CATALÀ NIVELLS C1-C2
CURSOS CATALÀ INTENSIUS

PREU CURS
10 €
50 €
30 €

QUADRE DE TARIFES ACTIVITATS JOVENTUT I PARTICIPACIÓ
DEPARTAMENT DE JOVENTUT
CANYA A L’ESTIU 1 MES
CANYA A L’ESTIU 2 MESOS

PREU CURS
40€
70€

SEGON.- Establir que la present modificació de l’ordenança entrarà en vigor i
començarà a aplicar-se a partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
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TERCER.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i, al menys, en un dels diaris de major difusió de la
Comunitat Autònoma perquè durant trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar reclamacions. En el cas de què no es presenti cap reclamació,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà el seu text íntegre.”
INTERVENCIONS:
La regidora, senyora Joana Maria Bennàsar, exposa que modificam
l’ordenança reguladora del preu públic de prestació de serveis i realització
d’activitats, amb el qual regulam els preus dels Cursos de Català i donam de
baixa les tarifes de La Mar de Nins. També s’elimina el quadre de tarifes de
Local d’Assaig d’Alcúdia, ja que fa uns anys que no es presta el servei, i quan
es pugui tornar a donar el servei es tornaran a incloure. Això són les úniques
modificacions que es fan aquí. Si teniu alguna pregunta...
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
5. Examen i aprovació proposta d’acord sobre la modificació ordenança
fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Es presenta proposta de la regidora delegada de Contractació, Hisenda i
Estadística de data 27 d’octubre de 2015, la qual diu:
“La modificació de l’ordenança estableix uns nous trams en el cas de les
bonificacions en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució
de drets reals de gaudiment limitatius del domini, realitzats a títol lucratiu per
causa de mort a favor dels descendents i adoptats els cònjuges i els
ascendents i adoptants.
També s’adapta l’ordenança a la modificació introduïda per l’article 123.1 de la
Llei 18/2014, de 15 d’octubre, respecte de les exempcions de les dacions en
pagament de la vivenda habitual.
Per això, la regidora delegada de Contractació, Hisenda i Estadística proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 05
reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, amb el següent tenor literal:
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L'INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Disposició general
Article 1
L'Ajuntament d'Alcúdia, de conformitat amb el que disposa l’article 106.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la
facultat reglamentària que li atribueix l’article 15.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, exigirà l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, previst a l’article 59.2 de l’esmentat Reial Decret, l’exacció
del qual s’efectuarà amb subjecció al que disposa aquesta ordenança.
Article 2
El tribut que es regula en aquesta ordenança té la naturalesa d’impost directe.
Fet imposable
Article 3
1.
Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment de valor que
experimenten els terrenys de naturalesa urbana i es posen de manifest a
conseqüència de la transmissió de la propietat d’aquests per qualsevol títol, o
de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudiment, limitatiu del
domini, segons els esmentats béns.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
Negoci jurídic "mortis causa".
Declaració formal d’hereus "ab intestato".
Negoci jurídic "inter vivos", ja sigui de caràcter onerós o gratuït.
Alienació en subhasta pública.
Expropiació forçosa.

Article 4
Tendran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: el sòl urbà, el
susceptible d’urbanització, l’urbanitzable programat o urbanitzable no
programat des del moment que s’aprovi un Programa d’Actuació Urbanística;
els terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de voravies i
disposin a més de clavegueram, subministrament d’aigua, subministrament
d’energia elèctrica i enllumenat públic; i els ocupats per construccions de
naturalesa urbana.
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Article 5
1. No està subjecte a aquest Impost l’increment de valor que experimentin els
terrenys que tinguin la consideració de rústics als efectes de l’impost sobre
béns immobles. En conseqüència està subjecte l’increment de valor que
experimentin els terrenys que s’hagin de considerar urbans a efectes de
l’impost sobre béns immobles, amb independència de que estiguin o no
contemplats com a tals al Cadastre o al Padró d’aquell.
Exempcions
Article 6
1. Estaran exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin
com a conseqüència dels següents actes:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a
conjunt historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural,
segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric
Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han
realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests
immobles. A aquests efectes, l'ordenança fiscal ha d'establir els aspectes
substantius i formals de l'exempció.
c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació
en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per
a la cancellació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la
mateixa, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin
els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o
notarials.
Per tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de
poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient
per satisfer la totalitat de el deute hipotecari. Es presumeix el compliment
d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprovés el contrari,
es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos
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anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini
fos inferior als dos anys.
Pel que fa al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que disposa la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de
modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de
no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni
amb la parella de fet legalment inscrita.
Respecte d'aquesta exempció, no és aplicable el que disposa l'article 9.2
d'aquesta Llei.
2. Així mateix, estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de
valor quan l'obligació de satisfer aquell recaigui sobre les següents persones o
entitats:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les que pertanyi el
municipi, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret
públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats locals.
b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en què s'integri
el municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg
caràcter als organismes autònoms de l'Estat.
c) Les institucions que
beneficodocents.

tinguin

la

qualificació

de

benèfiques o

de

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió
social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió
de les assegurances privades.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys
afectes a aquestes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en
tractats o convenis internacionals.
Bonificacions
Article 7
a) Gaudiran d'una bonificació de fins el 99 per cent de les quotes que es
meritin en les transmissions que es realitzin amb ocasió de les operacions
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de fusió o escissió d'empreses a que es refereix la Llei 76/1988, de 26 de
desembre, sempre que així ho acordi l'Ajuntament.
Si els béns que es transmeteren i que varen donar lloc a l'esmentada
bonificació fossin alienats dins els cinc anys següents a la data de fusió o
escissió, l'import de l'esmentada bonificació haurà d’ésser satisfet a
l'Ajuntament, sense que això pertorbi el pagament de l'impost que
correspongui per l'esmentada alienació.
Aqueixa obligació recaurà sobre la persona o entitat que va adquirir els
béns a conseqüència de l'operació de fusió o escissió.
b) En base a l’article 108.4 del Real Decret legislatiu 2/2004, s’aplicarà una
bonificació del 90% de la quota de l’impost, en les transmissions de
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment
limitatius del domini, realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents i adoptats els cònjuges i els ascendents i adoptants, quan el
valor cadastral de la totalitat dels terrenys transmesos en un sol acte sigui
inferior a 150.000 euros.
En cas que el valor cadastral de la totalitat dels terreny heretats estigui
comprés entre 150.001 euros i 250.000 euros s’aplicarà una bonificació del
50% de la quota.
En cas que el valor cadastral de la totalitat dels terreny heretats estigui
comprés entre 250.001 euros i 350.000 euros s’aplicarà una bonificació del
25% de la quota.
En cas que el valor cadastral sigui superior a 350.000 euros no s’aplicar cap
bonificació.
Article 8
A més de les exempcions i bonificacions establertes en els dos articles
anteriors, no podran reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament
prevists en les normes amb categoria de llei o els derivats de l'aplicació dels
tractats internacionals.
Subjectes passius i responsables
Article 9
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o
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jurídica, o l’entitat a que es refereix 35 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, General Tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi
o transmeti el dret real de que es tracti.
2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física
o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003 de 17
de desembre, General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la
qual es constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti, quan el
contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
Base imposable
Article 10
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del
valor dels terrenys de naturalesa urbana que es posa de manifest en el moment
de la meritació i que s'experimenta al llarg d'un període màxim de 20 anys.
2. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l'apartat anterior
s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la meritació el percentatge
que correspongui en funció del número d'anys durant els quals s'hagués
generat l'esmentat increment.
3. El percentatge anteriorment esmentat serà el que resulti de multiplicar el
número d'anys expressat en l'apartat 2 del present article pel corresponent
percentatge anual, que serà:
a) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès
entre un i cinc anys: el 2'4 per cent.
b) Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a deu
anys: el 2'2 per cent.
c) Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a
quinze anys: 2'3 per cent.
d) Pels increments de valor generats en un període de temps de fins a vint
anys: 2'4 per cent.
Article 11
1. Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment
de valor, es tendran en compte tan sols els anys complets que hagin
transcorregut entre la data de l'anterior adquisició del terreny de que es tracti o
de la constitució o transmissió d'un dret real de gaudiment limitatiu del domini
sobre aquest i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense que es
tenguin en consideració les fraccions d'any.
En cap cas el període de generació podrà ésser inferior a un any.
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Article 12
1. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com a
valor d'aquests al temps de la meritació d'aquest impost el que tenguin fixats en
l'esmentat moment als efectes de l'Impost sobre béns immobles.
Article 13
1. En la constitució i transmissió de drets reals de gaudiment, limitatius del
domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge
corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article anterior
que representi, respecte d'aquest, el valor dels esmentats drets calculat
segons las següents regles:
a) En cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal el seu valor
equivaldrà a un 2% del valor cadastral del terreny per cada any de
duració d'aquest, sense que pugui excedir del 70% de l'esmentat valor
cadastral.
b) Si l'usdefruit fos vitalici el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués
menys de 20 anys, serà l'equivalent al 70% del valor cadastral del
terreny, i s'aminorarà aquesta quantitat en un 1% per cada any que
excedeixi de l'esmentada edat, fins al límit mínim del 10% de l'expressat
valor cadastral.
c) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini
indefinit o superior a 30 anys es considerarà com una transmissió de la
propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor
equivaldrà al 100% del valor cadastral del terreny usufructuat.
d) Quan es tramita un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges
expressats en les lletres a), b) i c) anteriors s'aplicaran sobre el valor
cadastral del terreny al temps de l'esmentada transmissió.
e) Quan es transmeti el dret de nuda propietat el seu valor serà igual a la
diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit,
calculat aquest darrer segons les regles anteriors.
f) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar el 75% del
valor cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets
les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o
vitalicis segons els casos.
g) En la constitució o transmissió de qualsevol altre dret real de gaudiment
limitatiu del domini diferent dels enumerats en les lletres a), b), c), d) i f)
d'aquest article i en el següent es considerarà com a valor d'aquest, als
efectes d'aquest impost:
- El capital, preu o valor pactat en el moment de constituir-los si fos
igual o superior que el resultat de la capitalització a l'interès bàsic
del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual.
- Aquest darrer si aquell fos menor.

34

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

Article 14
1. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un
edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció baix del sòl sense implicar
l'existència d'un dret real de superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà
sobre la part del valor cadastral que representi, respecte d'aquest, el mòdul de
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en defecte d'aquest, el
que resulti d'establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a
construir en vol o subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada
construïdes aquelles.
Article 15
1. En els supòsits d'expropiació forçosa el percentatge corresponent s'aplicarà
sobre la part de l'estimació econòmica que correspongui al valor del terreny.
Quota tributària
Article 16
La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus
del 22 per cent.
Meritació i període impositiu
Article 17
1. L'impost es merita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït,
entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de goig limitatiu del
domini, en la data que es realitzi la constitució o transmissió.
2. Als efectes del que disposa l'apartat anterior, es considerarà com a data de
la transmissió:
a) En els actes o contractes "inter vivos" la de l'atorgament del document
públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o
inscripció en un Registre Públic o la de la seva enterra a un funcionari
públic per raó del seu ofici.
b) En las transmissions "mortis causa", la de la defunció del causant.
Article 18
1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució
ferm haver-se dit a terme la nullitat, rescissió o resolució de l'acte o contracte
determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del
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dret real de goig sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de
l'impost satisfet, sempre que l'esmentat acte o contracte no li hagués produït
efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la
resolució va quedar ferrem, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es
justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les recíproques devolucions a que
es refereix l'article 1295 del Codi Civil. Encara que l'acte o contracte no haguí
produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declaràs per
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no es
practicarà cap tipus de devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per acord comú de les parts contractants
no procedirà la devolució de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou
subjecte a tributació. Amb l'esmentat acord comú s'estimarà l’avinença en acte
de conciliació i el simple allanament de la demanda.
3. En els actes o contractes en què existeixi qualque condició, la qualificació es
farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos
suspensiva no es liquidarà l'impost fins que aquesta no es compleixi. Si la
condició fos resolutòria s'exigirà l'impost, a reserva, quan la condició es
compleixi, de fer l'oportuna devolució segons la regla de l'apartat anterior.

Gestió de l'Impost
Article 19
1. S'estableix com a obligatori el sistema d'autoliquidació, i els subjectes
passius hauran d'autoliquidar l'impost mitjançant el model establert per
l'administració municipal.
2. Els subjectes passius hauran d'acompanyar el document en què consten els
actes i contractes que originin la imposició, al qual adjuntaran una còpia simple
amb el vist-i-plau del notari i el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles del
darrer exercici meritat o de l'immediatament anterior, als sols efectes de la
correcta identificació de l'immoble transmès.
3. Previ a l'ingrés de la quota resultant de la autoliquidació en la caixa
municipal, es comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant la
correcta aplicació de les normes reguladores, sense que, en cap cas, puguin
atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes.
No obstant això, en el cas que es comprovés l'existència d'error material en les
dades consignades en la autoliquidació, s'advertirà d'això al declarant per a la
seva esmenació; de no efectuar-se, l'administració municipal procedirà a la
pràctica de la liquidació complementària que procedeixi i a la notificació en el
mateix moment a l'interessat.
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4. La autoliquidació i ingrés de la quota resultant haurà de realitzar-se en els
següents terminis, a comptar des de la data en que es produeixi la meritació de
l'impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes "mortis causa", el termini serà de sis mesos
prorrogables fins a un any, a sollicitud del subjecte passiu.
Article 20
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant aquest Ajuntament
declaració segons un model determinat que contindrà els elements de la relació
tributària imprescindibles per a practicar la liquidació procedent.
2. L'esmentada declaració haurà d’ésser presentada en els següents terminis,
a comptar des de la data en que es produeixi la meritació de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter-vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes "mortis-causa", el termini serà de sis mesos
prorrogables fins a un any a sollicitud del subjecte passiu.
3. La declaració s'acompanyarà el document en el qual consten els actes o
contractes que originen la imposició.
Article 21
1. Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius
amb indicació del termini d'ingrés i expressió dels recursos procedents.
Article 22
1. Amb independència del que disposa l'apartat primer de l'article 17 estan
igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable
en els mateixos terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 9 de la present
Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic "inter vivos", el
donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es
tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l'esmentat article,
l'adquirent o la persona a favor de qui es constitueixi o transmeti el dret
real de què es tracti.
Article 23
1. Així mateix, els notaris estaran obligats a trametre a l'Ajuntament, dins la
primera quinzena de cada trimestre, relació o índex comprensiu de tots els
documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, en els quals es
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contenguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del
fet imposable d'aquest impost, amb excepció dels actes de darrera voluntat.
També estaran obligats a trametre, dins el mateix termini, relació dels
documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics,
que li hagin estat presentats per al seu coneixement o legitimació de firmes.
Això que preveu aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de
collaboració establert en la Llei General Tributària.
Inspecció i Recaptació.
Article 24
1. La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que
preveu la Llei General Tributària i en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Infraccions i Sancions.
Article 25
1. En tot quant fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i
també a la determinació de les sancions que per aquestes corresponguin en
cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen i desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple
en sessió celebrada el dia
,entrarà en vigor i començarà
a aplicar-se a partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears o de la data marcada pel plenari de la corporació i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats restaran vigent
SEGON.- Establir que la present ordenança entrarà en vigor i començarà a
aplicar-se a partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
TERCER.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, al menys, en un dels diaris de major
difusió de la Comunitat Autònoma perquè durant trenta dies els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions. En el cas de què no es
presenti cap reclamació, l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es
publicarà el seu text íntegre.”
INTERVENCIONS:
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La regidora, senyora Joana Maria Bennàsar, exposa que la modificació de
l’ordenança de les plusvàlues estableix uns nous trams a les bonificacions per
les transmissions per herència. L’augment d’aquestes bonificacions suposa un
50% manco de recaptació, uns 37.050 euros. Els trams anteriors de bonificació
per transmissió per herència eren de 0 a 90 mil euros de valor cadastral un
90% de bonificació. De 90 mil a 150 mil euros de valor cadastral 50% de
bonificació, i més de 150 mil euros no hi havia cap bonificació. Ara passam a
de 0 a 150 mil euros de valor cadastral 90% de bonificació. De 150 mil a 250
mil un 50% de bonificació i de 250 mil a 350 mil un 25% de bonificació. Els
valors cadastrals superiors a 350 mil euros de bonificació no tindran cap
bonificació. També s’inclou l’exempció de pagar l’impost de transmissió pel que
es considera dació en pagament.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que al tenir la veu malament avui la regidora
acabarà d’explicar-ho ell. La idea és baixar la plusvàlua. Llavors baixam la
plusvàlua de les herències. La plusvàlua es paga quan hi ha una compravenda
i canvia de titular o també quan una persona hereta. De moment el que fem és
bonificar els trams respecte a l’herència. De moment no ho fem a la totalitat,
que és la nostra idea, perquè això significaria descapitalitzar un poc
l’Ajuntament, perquè per les herències suposa uns 37 mil euros menys
d’ingressos i amb les dades que tenim de compravenda suposa un ingrés
major. Amb les dades que tenim hem fet les simulacions. Almenys ara així la
gent no pagarà tanta plusvàlua quan hereti un bé que el seu pare, la seva mare
o qui sigui han suat. Consideram que és just que es pagui menys a aquests
trams de valoració cadastral per la plusvàlua. Aquesta és la idea. També es
lleva la plusvàlua a la dació en pagament. Perquè és un poc absurd que si et
lleven la casa perquè no la pots pagar i l’has de donar en pagament del deute
que tens amb el banc encara hagis de pagar la plusvàlua. Així que prou
desgràcia és perdre una vivenda perquè encara s’hagi de pagar la plusvàlua,
per tant això ho eliminam. Això és tot.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
6. Examen i aprovació proposta modificació de l’ordenança que regula la
taxa per a la prestació del servei d’ajuda a domicili i Teleassistència.
Es presenta proposta de la regidora delegada de Contractació, Hisenda i
Estadística de data 29 d’octubre de 2015, la qual diu:
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“Vista la proposta de la regidora delegada de Sanitat, Benestar Social i Igualtat
de 28 d’octubre en la que es proposa la inclusió del servei d’ajuda a domicili en
horari de tarda i l’establiment de la tarifa de teleassistència en 10,31 euros.
Per això, la regidora delegada de Contractació, Hisenda i Estadística proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 27
reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’ajuda a domicili i
teleassistència, amb el següent tenor literal:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I TELEASSISTÈNCIA.
Art. 1r. Fonaments i naturalesa
1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i conforme al que disposa els articles del 15 a 19 de la Real
Decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació de
serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència domiciliària , que es regirà per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’avenen amb el que es preveu
a l’article 57 del Real Decret legislatiu 2/2004.
Art. 2n. Fet imposable
El fet imposable és la prestació de serveis i realització d’activitats que
s’expressen a les tarifes contingudes a l’article cinquè d’aquesta ordenança.
Art. 3er. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de persones contribuents, les
persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereixen els articles 35 i
següents de la Llei General Tributària, que sollicitin o en interès dels quals
redundi la prestació de serveis i realització d’activitats a que es refereix
aquesta Ordenança.
Art. 4t. Responsables
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada a aquesta ordenança:
a.- les persones que es beneficiïn dels servei d’ajuda a domicili i o
teleassistència prestats per aquest Ajuntament.
b.- en substitució d’aquestes, els familiars que tenguin l’obligació legal o
pactada d’atendre les persones usuàries del servei. En el supòsit de quedar
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pendent d’abonar alguna quantitat del present servei, en morir la persona
beneficiària, la susdita quantitat tendrà el concepte de deute de la persona
causant a la liquidació d’herència.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei
general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones responsables de l’administració
de les societats i els síndics, les persones interventores o liquidadores de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast
que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
Art. 5é Quota tributària
1) SERVEI D’AJUDA A DOMICILI JORNADA DE MATÍ :
Renda mensual per càpita
Inferior a 375,00 euros
De 375,00 fins a 500,00 euros
De 500,01 fins a 750,00 euros
Superior a 750,00 euros

Quantia
Gratuïtat
2,00 euros per servei
2,50 euros per servei
3,00 euros per servei

2) SERVEI D’AJUDA A DOMICILI JORNADA DE TARDA :
Renda mensual per càpita
Inferior a 375,00 euros
De 375,00 fins a 500,00 euros
De 500,01 fins a 750,00 euros
Superior a 750,00 euros

Quantia
Gratuïtat
2,00 euros per servei
2,50 euros per servei
3,00 euros per servei

S’entén com a servei, el temps necessari per a realitzar les tasques que s’han
acordat en el Pla de Treball que es signa entre la persona usuària i el
Departament de Benestar Social i Sanitat.
Per calcular la renda mensual per càpita se sumaran els ingressos de la
persona usuària i la seva parella en concepte de pensió, i els ingressos
provinents de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència percebuts per la
persona usuària, la seva parella o la seva
persona cuidadora i es
descomptaran les despeses en concepte de lloguer o quota del préstec per
adquisició de la vivenda habitual de l’usuari.
3) SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA : Les persones
usuàries del Servei de Teleassistència abonaran 10,31 euros per
terminal i mes.
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Art. 6é. Beneficis fiscals
El Servei d’Ajuda a Domicili tendrà caràcter gratuït en els casos excepcionals
en que, per les condicions socio-econòmiques de les persones usuàries no
puguin fer front a les tarifes referides en aquesta ordenança, previ informe del
departament de benestar social i conformitat del regidor de Benestar Social, o
de la comissió que pertoqui.
L’exempció s’acordarà per Decret de Batlia.
Art. 7é. Meritació.
1. La taxa es meritarà en el moment de sollicitar la prestació del servei.
Art.8é. Normes de gestió
1. Les persones o entitats que sollicitin dels serveis regulats per aquesta
Ordenança hauran d’ingressar l’import de la taxa en el moment de
sollicitar el servei o activitat. Aquest ingrés tindrà caràcter
d’autoliquidació.
2. Mensualment es realitzaran les liquidacions corresponents basant-se en
els informes de les persones responsables del servei on hi faran constar
les persones beneficiàries, els serveis utilitzats per a cada persona
usuària i en el cas del servei t’ajuda a domicili, les hores d’assistència
referents al mes anterior.
3. Les persones deutores domiciliaran el pagament dels seus deutes en
comptes obertes en Entitats de dipòsit.
4. L’incompliment del pagament de les quotes en els terminis establerts,
així com l’ocultació de la quantitat dels ingressos de la unitat de
convivència donarà lloc a la baixa de la prestació del servei, sense
perjudici de l’execució del procediment previst en la legislació aplicable
per fer efectives les deutes tributàries.
5. Les persones usuàries dels serveis que interrompin voluntàriament la
percepció dels mateixos, ho comunicaran el departament dels serveis
socials amb una setmana d’antelació .
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple
en sessió celebrada el dia
,entrarà en vigor
i començarà a aplicar-se a partir del dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
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modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
SEGON.- Establir que la present ordenança entrarà en vigor i començarà a
aplicar-se a partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
TERCER.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, al menys, en un dels diaris de major
difusió de la Comunitat Autònoma perquè durant trenta dies els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions. En el cas de què no es
presenti cap reclamació, l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es
publicarà el seu text íntegre.”
INTERVENCIONS:
La senyora Joana Maria Bennàsar, manifesta que a l’Ordenança Fiscal
Reguladora de la Taxa per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili i
Teleassistència proposam la inclusió del Servei d’Ajuda a Domicili el
capvespre al mateix preu que el Servei d’Ajuda al Domicili del matí. Aquest
nou servei, el de treballadores familiars el capvespre es ve donant des del
passat dilluns 26 d’octubre. Els preus ja es fixen en l’ordenança i s’estableixen
segons la renta mensual per càpita. Per les persones que cobren una renta
mensual inferior a 375 euros és gratuït. Si cobren de 375 fins a 500 euros
paguen 2 euros per servei. De 500 euros a 750 paguen 2,5 euros per servei. I
les rentes superiors a 750 euros mensuals paguen 3 euros per servei.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
7. Examen i aprovació proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit i
ratificació del decret de Batlia núm. 1732, de 30 d’octubre de 2015.
Es presenta proposta de Batlia de data 30 d’octubre de 2015, la qual diu:
“Mitjançant escrit amb registre d’entrada de l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears núm. 6.094, de 20 de juliol de 2015, l’Ajuntament d’Alcúdia va
interposar recurs potestatiu de reposició contra les resolucions del Cap del
Departament d’Explotació Portuària, de 29 de maig de 2015, en virtut de les
quals s’autoritzava a aquesta Corporació l’ocupació temporal dels terrenys
corresponents a l’antiga piscina de GESA i zona verda adjacent, així com del
local denominat “del pràctic del port”, durant part de l’exercici 2015, i es va
sollicitar la seva anullació parcial en entendre que no procedia la liquidació de
taxes d’ocupació i/o activitat, en atenció al conveni administratiu subscrit entre
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ambdues administracions en data 3 de febrer de 2004, que roman vigent a dia
d’avui.
En data 3 d’agost de 2015 (registre d’entrada de l’Ajuntament núm. 5.929), s’ha
notificat a aquesta administració la resolució de 23 de juliol de 2015, dictada pel
President de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, mitjançant la qual es
desestima el recurs potestatiu de reposició.
En data 28 d’octubre de 2015 s’ha emès l’informe 24-15/Patrimonial pel lletrat
municipal en compliment d’allò que preveuen els articles 54.3 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refús de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 85.3 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i que, a
l’empara de l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
motiva i forma part de la present resolució.
Mitjançat decret de batlia núm. 1.732, de 30 d’octubre de 2015, i en ús de les
atribucions que confereix a aquest òrgan l’apartat k) de l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, s’ha resolt
Interposar recurs contenciós-administratiu contra la resolució de 23 de juliol de
2015, dictada pel President de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears.
Atès que de les resolucions recorregudes es derivaren liquidacions de taxes
corresponents a l’exercici 2014 i 2015 (A/2015/02930, A/2015/02931,
A/2015/02932); atès que no s’ha sollicitat la suspensió de l’execució de dites
liquidacions; en atenció a allò que disposa l’article 23.1.e) del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refús de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local; es proposa a aquest Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Ratificar el decret de batlia núm. 1.732, de 30 d’octubre de 2015.
SEGON.- Reconèixer les obligacions tributàries derivades de les autoritzacions
d’ocupació assenyalades a la present resolució, per import total de 42.694,01 €,
sense perjudici de les accions acordades per a la seva impugnació.
TERCER.- Donar trasllat del present acord als departaments interessats.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit exposa la moció.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que, com tots sabeu, quan s’ha de pagar
una partida que no correspon a l’exercici s’ha de dur a reconeixement
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extrajudicial de crèdit. Aquestes quotes que hem rebut ara que s’han de pagar,
que són 42694 euros són de l’any 2014 i com estam a l’any 2015 no es pot
pagar sense fer el reconeixement. Correspon a l’ocupació de la piscina de
GESA i a l’oficina del port. S’ha de pagar perquè si no ja tenim l’escrit que
se’ns du a via executiva, i es tracta d’estalviar despeses i evitar problemes. En
conseqüència s’ha d’acordar el pagar-ho.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
8. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació modificació conveni de
collaboració entre aquest Ajuntament i l’autoritat Portuària de les Illes
Balears.
Es presenta proposta de Batlia de data 26 d’octubre de 2015, la qual diu:
“Per consensuar qualsevol tipus d' assumpte que afecti a l' ordenació del front marítim del Port
d’ Alcúdia, al tractament de temes urbanístics i a l' agilització i desburocratització de relacions,
va ser establert un Conveni de Col·laboració entre l' Autoritat Portuària de Balears (APB) i l'
Ajuntament d’ Alcúdia, subscrit en 19 de novembre de 1993 amb l' aprovació del Ple de l'
Ajuntament en sessió de 26 de maig de 1993 i del Consell d' Administració de l' Autoritat
Portuària de Balears en sessió de 24 de juny de 1993.
La Comissió Mixta, constituïda conformement al previngut en la Clàusula Primera del citat
Conveni, de conformitat amb les funcions que li atribuïa la Clàusula Segona va formular, en
relació amb el Projecte d' execució, presentat per l' Ajuntament d’ Alcúdia en data de 3 de
desembre de 1997, "Ordenació del Front Marítim del Port d’ Alcúdia - Passeig Marítim del Port
d’ Alcúdia - Fase A-1", proposta de resolució en data 30 de març d'1.998 al Consell d'
Administració de l' Autoritat Portuària de Balears i al Ple de l' Ajuntament d’ Alcúdia.
El Consell d' Administració de l' Autoritat Portuària de Balears en sessió de 25 de juny de
1.998, va autoritzar a l' Ajuntament d’ Alcúdia la realització de les obres i instal·lacions,
incloses en el citat Projecte, en una parcel·la de 18.234 m2 de la zona de domini públic portuari,
acordant-se que l' autorització es subjectaria a una sèrie de condicions. L' execució del projecte
va tenir un pressupost d' execució per contracta de 360.119.478 pessetes, de les quals
300.119.478 pessetes les va abonar l' Ajuntament d’ Alcúdia, i 60.000.000 pessetes l' Autoritat
Portuària de Balears.
A posteriori l' Ajuntament d’ Alcúdia va presentar un segon Projecte d' execució “Ordenació del
Front Marítim del Port d’ Alcúdia - Passeig Marítim del Port d’ Alcúdia - Obres
Complementàries", el qual es corresponia amb els inclosos en la condició 8a, per la qual cosa ho
va autoritzar la pròpia Comissió Mixta en data 28 de febrer de 2.000, ja que no implicava nova
ocupació de superfície sinó simplement substitucions de materials i reparacions, i també amb
una sèrie de condicions. Aquest projecte va ser finançat íntegrament per l' Ajuntament d’
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Alcúdia, com assenyalava l' esmentada condició 8a, i amb un pressupost d' execució per
contracta de 63.448.227 pessetes.
La citada condició 8a, textualment deia: “El projecte podrà ser modificat, de mutu acord entre l'
Ajuntament i l' Autoritat Portuària, quan ambdues parts apreciïn raons d' interès públic a dur a
terme tal modificació. En el cas que s' estableixin nous elements o siguin precises reparacions
ordinàries o extraordinàries, es definiran les mateixes en un projecte que haurà de ser aprovat
per la Comissió Mixta, i finançat aquest íntegrament per l' Ajuntament d’ Alcúdia”.
El Passeig Marítim presenta una acusada deterioració fonamentalment a causa de l'estat de
conservació de la fusta flotant, que és causa de nombrosos accidents i de reclamacions de
responsabilitat patrimonial cada any.
Amb l' objecte de donar una solució al problema i embellir el citat Passeig Marítim, en data 2 d'
octubre de 2014 l' Ajuntament d’ Alcúdia tramet a l' Autoritat Portuària de Balears el
“Avantprojecte de Remodelació del Passeig Marítim del Port d' Alcúdia" perquè procedeixi a la
redacció del projecte definitiu i sol·licitant que la seva execució sigui a càrrec de l' Autoritat
Portuària de Balears.
A l' abril de 2015, l' Autoritat Portuària de Balears finalitza el Projecte Constructiu “Millora del
Tram Nord del Passeig Marítim del Port d'Alcúdia”, P. O. 161.14, que recull aquest
avantprojecte així com les observacions i suggeriments realitzats per l' Ajuntament durant el seu
disseny.
Aquest nou projecte al seu torn, modifica el Projecte de Construcció Modificat de “Ordenació
del Front Marítim del Port d’ Alcúdia”, així com el Projecte de les Obres Complementaries
elaborats i executats tots dos per l' Ajuntament d'Alcúdia, i aprovats mitjançant autorització del
Consell d' Administració en data 25 de juny de 1998 i per la Comissió Mixta de Seguiment en
data 28 de febrer de 2000 respectivament.
D' altra banda, tal com ve recollit en les clàusules novena i setena de les resolucions
anteriorment citades, l' Ajuntament d’ Alcúdia ve fent-se càrrec de “les despeses derivades del
manteniment i conservació de les obres i instal·lacions, així com de la neteja, enllumenat,
jardineria i assistència en policia, corresponents a la zona de domini públic portuari de 18.234
m2” executades en aquests projectes.
Vist que aquest projecte serà executat i finançat per l' Autoritat Portuària, la Comissió Mixta ho
ha d' informar favorable, però ha de ser aprovat pel Consell d' Administració de l' Autoritat
Portuària de Balears, ja que es modifica l' esmentada condició 8a en comptes al seu
finançament.
Amb base en l' informe de l' Advocacia General de l' Estat de data 10 de desembre de 2014, en
compliment de l' establert en la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l' Administració Local, les autoritzacions del
Consell d' Administració de l' Autoritat Portuària de Balears de 25 de juny de 1998 i de la
Comissió Mixta de Seguiment de 28 de febrer de 2000 han d' adaptar-se a les previsions d'
aquest text legal, exclusivament en els extrems de les mateixes relatius als serveis d' enllumenat
públic i neteja.
CONSIDERACIONS
Els articles 55 i següents de la LBRL, regulen el règim de relacions interadministratives entre
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les entitats que integren l' Administració Local i les Administracions de l' Estat i de les
Comunitats Autònomes.
Concretament, l' article 57 de la LRBRL, després de la seva modificació per la LRSAL,
configura als convenis com un dels canals a través dels quals es pot materialitzar la cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre les entitats que integren l' Administració Local, i les
Administracions de l' Estat i de les Comunitats Autònomes, "tant en serveis locals com en
assumptes d' interès comú".
Les entitats locals, a l' àmbit de les seves competències, estan plenament facultades per mantenir
relacions interadministratives a través de qualsevol dels prevists en els articles 55 i següents de
la LRBRL. En aquest sentit, els instruments de col·laboració -i les relacions que derivin dels
mateixos- podran contemplar el compromís que les entitats locals exerceixin qualsevol de les
potestats previstes en l' article 4 de la LRBRL, o bé, aconseguir acords sobre qüestions
expressades a l' article 5 d' aquesta norma, lògicament, dins del respecte a la legislació sectorial
corresponent -entre d’ altres, règim jurídic, urbanisme, patrimoni i béns especials, contractació,
etc.-.
Vists els informes jurídics obrants en l' expedient emesos per l' Administració de l' Estat, en
relació amb les competències pròpies de l' Ajuntament per poder convenir amb l' Autoritat
Portuària les obligacions relatives a la conservació i manteniment de les obres del passeig
marítim, i l' informe de secretària en relació amb la modificació del conveni de col·laboració
que es proposa aprovar sobre l' àmbit competencial i naturalesa de les competències municipals,
i trobat conforme i d' interès municipal l' aprovació del mateix per part d' aquesta Alcaldia, és
pel que es proposa a l' Ajuntament Ple l' adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar íntegrament la modificació del conveni de col·laboració entre aquest
Ajuntament i l' Autoritat Portuària de Balears subscrit en 19 de novembre de 1993 amb l'
aprovació del Ple de l' Ajuntament en sessió de 26 de maig de 1993 i del Consell d'
Administració de l' Autoritat Portuària de Balears en sessió de 24 de juny de 1993, a l' efecte d'
executar el Projecte Constructiu “Millora del Tram Nord del Passeig Marítim del Port
d'Alcúdia”, P. O. 161.14, i regular les obligacions que assumeixen ambdues parts, i el contingut
del qual es del següent tenor:
PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
” Asunto:
MEJORA DEL TRAMO NORTE DEL PASEO MARÍTIMO DEL PUERTO DE ALCUDIA (PO
161.14), ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN DE UNA DOTACIÓN ECONÓMICA PARA HACER
FRENTE A LOS GASTOS DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Y LIMPIEZA, EN SUPERFICIE DE LA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DEL
PUERTO DE ALCUDIA, AFECTA AL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA.
Para consensuar cualquier tipo de asunto que afecte a la ordenación del frente marítimo del
Puerto de Alcudia, al tratamiento de temas urbanísticos y a la agilización y desburocratización de
relaciones, fue establecido un Convenio de Colaboración entre la Autoridad Portuaria de Baleares
(APB) y el Ayuntamiento de Alcudia, suscrito en 19 de noviembre de 1993 con la aprobación del Pleno
del Ayuntamiento en sesión de 26 de mayo de 1993 y del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Baleares en sesión de 24 de junio de 1993.
La Comisión Mixta, constituida con arreglo a lo prevenido en la Cláusula Primera del citado
Convenio, de conformidad con las funciones que le atribuía la Cláusula Segunda formuló, con relación
al Proyecto de ejecución, presentado por el Ayuntamiento de Alcudia en fecha de 3 de diciembre de 1997,
"Ordenación del Frente Marítimo del Puerto de Alcudia - Passeig Marìtim del Port d’Alcudia - Fase A-
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1", propuesta de resolución en fecha 30 de marzo de 1.998 al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Baleares y al Pleno del Ayuntamiento de Alcudia.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares en sesión de 25 de junio de
1.998, autorizó al Ayuntamiento de Alcudia la realización de las obras e instalaciones, incluidas en el
citado Proyecto, en una parcela de 18.234 m2 de la zona de dominio público portuario, acordándose que
la autorización se sujetaría a una serie de condiciones. La ejecución del proyecto tuvo un presupuesto de
ejecución por contrata de 360.119.478 pesetas, de las que 300.119.478 pesetas las abonó el
Ayuntamiento de Alcudia, y 60.000.000 pesetas la Autoridad Portuaria de Baleares.
A posteriori el Ayuntamiento de Alcudia presentó un segundo Proyecto de ejecución
“Ordenación del Frente Marítimo del Puerto de Alcudia - Passeig Marìtim del Port d’Alcudia - Obras
Complementarias", el cual se correspondía con los incluidos en la condición 8ª, por lo que lo autorizó la
propia Comisión Mixta en fecha 28 de febrero de 2.000, ya que no implicaba nueva ocupación de
superficie sino simplemente sustituciones de materiales y reparaciones, y también con una serie de
condiciones. Dicho proyecto fue financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Alcudia, como señalaba
la mencionada condición 8ª, y con un presupuesto de ejecución por contrata de 63.448.227 pesetas.
La citada condición 8ª, textualmente decía: “El proyecto podrá ser modificado, de mutuo
acuerdo entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, cuando ambas partes aprecien razones de
interés público en llevar a cabo tal modificación. En el caso de que se establezcan nuevos elementos o
sean precisas reparaciones ordinarias o extraordinarias, se definirán las mismas en un proyecto que
habrá de ser aprobado por la Comisión Mixta, y financiado éste en su totalidad por el Ayuntamiento de
Alcudia”.
El Paseo Marítimo presenta un acusado deterioro fundamentalmente debido al estado de
conservación de la madera flotante, que es causa de numerosos accidentes y de reclamaciones de
responsabilidad patrimonial cada año.
Con el objeto de dar una solución al problema y embellecer el citado Paseo Marítimo, en fecha
2 de octubre de 2014 el Ayuntamiento de Alcudia remite a la Autoridad Portuaria de Baleares el
“Anteproyecto de Remodelación del Passeig Marítim del Puerto de Alcúdia" para que proceda a la
redacción del proyecto definitivo y solicitando que su ejecución sea a cargo de la Autoridad Portuaria de
Baleares.
En abril de 2015, la Autoridad Portuaria de Baleares finaliza el Proyecto Constructivo “Mejora
del Tramo Norte del Paseo Marítimo del Puerto de Alcúdia”, P.O. 161.14, que recoge dicho
anteproyecto así como las observaciones y sugerencias realizadas por el Ayuntamiento durante su
diseño.
Este nuevo proyecto a su vez, modifica el Proyecto de Construcción Modificado de “Ordenación
del Frente Marítimo del Puerto de Alcudia”, así como el Proyecto de las Obras Complementarías
elaborados y ejecutados ambos por el Ayuntamiento de Alcúdia, y aprobados mediante autorización del
Consejo de Administración en fecha 25 de junio de 1998 y por la Comisión Mixta de Seguimiento en
fecha 28 de febrero de 2000 respectivamente.
Por otra parte, tal y como viene recogido en las cláusulas novena y séptima de las resoluciones
anteriormente citadas, el Ayuntamiento de Alcudia viene haciéndose cargo de “los gastos derivados del
mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones, así como de la limpieza, alumbrado,
jardinería y asistencia en policía, correspondientes a la zona de dominio público portuario de 18.234
m2” ejecutadas en dichos proyectos.
Visto que este proyecto será ejecutado y financiado por la Autoridad Portuaria, la Comisión
Mixta lo ha de informar favorable, pero ha de ser aprobado por el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Baleares, ya que se modifica la mencionada condición 8ª en cuanto a su
financiación.
Con base en el informe de la Abogacía General del Estado de fecha 10 de diciembre de 2014, en
cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, las autorizaciones del Consejo de
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Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de 25 de junio de 1998 y de la Comisión Mixta de
Seguimiento de 28 de febrero de 2000 han de adaptarse a las previsiones de dicho texto legal,
exclusivamente en los extremos de las mismas relativos a los servicios de alumbrado público y limpieza.
Con este fin, se estima necesario asignar por parte de la APB una dotación presupuestaria al
Ayuntamiento de Alcudia para hacer frente a los gastos derivados exclusivamente del mantenimiento del
alumbrado público y limpieza de la zona objeto de este convenio, entendiendo que son éstas
competencias propias de la Autoridad Portuaria de Baleares.
La Comisión Mixta, constituida con arreglo a lo prevenido en la Cláusula Primera del
Convenio, de conformidad con las funciones que le atribuye la Cláusula Segunda, formula la siguiente,
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
La Autoridad Portuaria de Baleares, en el ejercicio de las funciones que le atribuyen los
apartados h) y ñ) del punto 5 del artículo 30 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, autoriza la
realización por parte de la Autoridad Portuaria de las obras, definidas en el proyecto que se especifica
en la condición primera, en una parcela de 18.234 m2 de la zona de dominio público portuario objeto de
autorización del Consejo de Administración en fecha 25 de junio de 1998 al Ayuntamiento de Alcudia,
acordándose que la autorización se sujetará a las condiciones siguientes:
PRIMERA.-

La ejecución de las obras previstas no implica cesión del dominio público portuario, ni
de las facultades dominicales del Estado. Las obras a realizar están definidas en el
Proyecto “Mejora del Tramo Norte del Paseo Marítimo del Puerto de Alcúdia”, P.O.
161.14, con un presupuesto de ejecución por contrata de 483.975,87 €, suscrito el 20 de
octubre de 2015 por el Ingeniero Industrial D. Joan M. Llaneras Pascual (IDOM).

SEGUNDA.-

Las obras realizadas quedarán incorporadas al dominio público portuario estatal y se
incluirán entre las de uso público de la Autoridad Portuaria, siendo de general y libre
acceso.

TERCERA.-

La ejecución del proyecto, con un presupuesto de ejecución por contrata de 483.975,87
euros., será financiado íntegramente por la Autoridad Portuaria de Baleares.
En caso de que los terrenos de dominio público portuario afectos al Convenio fueran
necesarios para la ejecución de obras declaradas de utilidad pública o para el
cumplimiento de exigencias de los servicios portuarios y, para realizar aquellas o
atender estos, fuera preciso utilizar o modificar las obras previstas, no constituirá
obstáculo el Convenio suscrito ni la presente autorización.
La Comisión Mixta podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras para
comprobar que las mismas se ajustan al proyecto que sirve de base a esta propuesta de
resolución.

CUARTA.-

Los gastos derivados del mantenimiento y conservación de las obras y terrenos,
incluido el mantenimiento técnico-legal, la jardinería así como su limpieza y
conservación, consumos de agua y asistencia en policía, correspondientes a la zona de
dominio público portuario objeto del convenio, serán sufragados por el Ayuntamiento
de Alcudia.

QUINTA.-

Esta autorización no ampara la prestación de servicios portuarios por el Ayuntamiento,
como pueden ser el amarre, suministro de agua y energía eléctrica para
embarcaciones, ocupación de locales y superficies, o cualquier otro de los referidos en
el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
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SEXTA.- Esta autorización entrará en vigor una vez ratificada por los Órganos Supremos Colegiados de
ambas Instituciones.
SÉPTIMA.- La Autoridad Portuaria de Baleares se encargará de la colocación del letrero de obra con
la descripción del presente Convenio con el Ayuntamiento de Alcudia, así como de la
notificación a todos los afectados por las obras del inicio y duración de las mismas.
OCTAVA.-

A los efectos de dar cumplimiento a la disposición adicional novena de la Ley 27/2013
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y de acuerdo con lo
informado por la Abogacía General del Estado en fecha 10 de diciembre de 2014,
informe A.G. Entes Públicos 68/14 (r-924/2014), la Autoridad Portuaria de Baleares
asumirá los gastos correspondientes a las competencias de alumbrado público y
limpieza, de forma que dichas competencias las ejercerá el Ayuntamiento de Alcudia,
con la correspondiente asignación de dotación presupuestaria por parte de la
Autoridad Portuaria exclusivamente para alumbrado público y limpieza.
El resto de competencias mencionadas en la condición novena de la autorización del
Consejo de Administración en fecha 25 de junio de 1998, así como en la condición
séptima de la autorización de la Comisión Mixta de 28 de febrero de 2000, seguirán
siendo ejercidas por el Ayuntamiento de Alcúdia, en los términos en ellas dispuestos.

NOVENA.-

El ámbito de actuación de dichas competencias será el mismo que hasta la fecha, esto
es, el definido en la autorización del Consejo de Administración en fecha 25 de junio de
1998, así como en la autorización de la Comisión Mixta de 28 de febrero de 2000.

DECIMA.-

El plazo de estas asignaciones de dotación presupuestaria se establece por un periodo
de 5 años desde la fecha de entrada en vigor de la presente autorización, y será
prorrogable de año en año de forma tácita si ninguna de las partes manifiesta lo
contrario. La asignación para el alumbrado público quedará caducada en el momento
que se independice la red de alumbrado público de la APB de la red municipal.

DECIMOPRIMERA.- La Autoridad Portuaria de Baleares podrá ejercer los mecanismos de control
precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio de alumbrado público y
limpieza, pudiendo extinguir la asignación presupuestaria si, de forma justificada,
estimara que el servicio prestado no alcanza un nivel de servicio adecuado.
El Ayuntamiento deberá a tal fin, disponer de medios suficientes, que serán con
carácter mínimo y no limitativo los recogidos en el informe técnico del Ingeniero
Técnico municipal de fecha 22 de abril de 2015 y sus anexos.
Asimismo, el Ayuntamiento de Alcudia, podrá renunciar a ejecutar dichos trabajos con
arreglo a lo especificado en la Ley 27/2013, por motivos debidamente justificados.

DECIMOSEGUNDA.- La dotación asignada para hacer frente a los gastos derivados del alumbrado
público, se determinarán de la forma siguiente:
 La cantidad a satisfacer se fijará en base al gasto real derivado del alumbrado
público y a la metodología utilizada en el informe de fecha 22 de abril de
2015, firmado por el ingeniero técnico municipal D. Jaime Domingo Ribas,
que reparte el gasto de consumo eléctrico según el porcentaje de consumo que
corresponde a la APB al Ayuntamiento, para cada uno de los cuatro (4)
contadores identificados. Éstos son:
• Contador 1, nº 061523167 (Camino Alcanada): 50,80% APB, 49,20
Ayto.
• Contador 2, nº 075457393 (Calle del Mar): 76,21% APB, 23,79% Ayto.
• Contador 3, nº 075457398 (Teodor Canet): 100% APB, 0% Ayto.
• Contador 4, nº 53009635 (Gabriel Roca): 84,27% APB, 15,73% Ayto.
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A la cantidad anterior y de forma a adicional, se le sumará la cantidad de
2.080€ en concepto de gastos de medios humanos, maquinaria auxiliar y
materiales para la conservación.

Asimismo, la APB se compromete desde la firma del presente convenio a llevar a
cabo las actuaciones oportunas para independizar en el plazo de dos años, salvo
imposibilidad técnica manifiesta, la red de alumbrado público a que se refieren
los anteriores contadores que dan servicio al Paseo Marítimo.
El importe de esta dotación se abonará a semestre vencido. Para ello, el
Ayuntamiento deberá presentar un informe técnico-económico que justifique el
importe, adjuntando las facturas eléctricas correspondientes.
DECIMOTERCERA.- La dotación asignada para hacer frente a los gastos derivados de la limpieza, se
determinarán de la siguiente forma:
 La cantidad anual a satisfacer por parte de la Autoridad Portuaria de
Baleares al Ayuntamiento se establece en 37.568,92 € anuales, conforme se
desprende del informe técnico emitido por el Ingeniero, Sr. Luis Morano
Ventayol, en concepto de gastos de limpieza por la zona objeto del presente
Convenio e imputables a la Autoridad Portuaria.
Visto el importe tan importante de esta dotación económica, y en cumplimiento de
la condición decimosegunda, la APB podrá extinguirla en cualquier momento, y
ejecutar la limpieza bien por medios propios o contratados.
El importe de esta dotación se abonará a semestre vencido previa presentación de
la correspondiente factura.
DECIMOCUARTA.- La responsabilidad que se pueda derivar como consecuencia de las obras que se
realicen, tanto en la zona afectada como en la adyacente y colindante a la misma, le
corresponderá a la Autoridad Portuaria, como administración responsable de la
contratación y ejecución del proyecto. Esta responsabilidad se limitará al periodo
correspondiente a la ejecución de las obras hasta la finalización y recepción de las
mismas, a partir de entonces la responsabilidad derivada del mantenimiento y
conservación de las obras será a cargo del Ayuntamiento de Alcudia.
DECIMOQUINTA.- Ambas partes acuerdan que una vez desmontada la madera a substituir del Paseo
Marítimo, será entregada al Ayuntamiento de Alcudia en propiedad, quien procederá a
retirarla de la zona en el más breve plazo posible, responsabilizándose de la retirada
tanto económicamente como frente a posibles solicitudes de responsabilidad por daños
a terceros.
DECIMOSEXTA.- En todo lo no previsto en las presentes condiciones, serán de aplicación, la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985, el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes de dicha Ley aprobado por Real Decreto 781/1986 y el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
LA COMISIÓN MIXTA

Juan Carlos Plaza Plaza
Antoni Mir Llabrés

Por la Autoridad Portuaria de Baleares
Antonio Ginard López
Armando Parada González
Por el Ayuntamiento de Alcudia
Joan Gaspar Vallori Guaita
Joan F. Morado Xumet”
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Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al Sr. Batle-President, Sr. Antoni
Mir Llabrés, perquè en nom i representació d' aquest Ajuntament pugui dictar quants actes
fossin precisos i signar els documents per a la completa execució i efectivitat del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord a l' Autoritat Portuària de Balears, a l' efecte de prosseguir l'
expedient.
No obstant això, el Ple de l’ Ajuntament, acordarà”

INTERVENCIONS:
L’infrascrit sintetiza la proposta.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que l’Autoritat Portuària ha de fer unes
obres a la zona nord del Passeig Marítim, és a dir des de la platja fins a on hi
ha el polígon. S’han de llevar les fustes, posar unes zones verdes,... un
projecte que ja venia d’en rere i ara s’ha d’executar. S’havia de negociar
perquè no pareixia molt lògic que l’Autoritat Portuària cobràs per les terrasses i
que l’Ajuntament d’Alcúdia havia de fer front a llum i a la neteja. S’ha negociat
amb ells, s’ha fet un conveni i estam d’acord. L’Autoritat Portuària es farà
càrrec d’un percentatge determinat del que és l’enllumenat, o sigui el consum
elèctric, i a més a més abonarà a l’Ajuntament 37 mil euros i pico tal com està
exposat damunt el conveni en concepte de neteja, així com la part
proporcional de l’enllumenat públic del contador. Es tracta d’aprovar aquest
conveni. S’ha fet la comissió mixta, s’ha signat, i nosaltres ho dum a ple avui i
si va bé i l’Autoritat Portuària ho aprovarà al consell que tendrà pròximament, i
està prevsit, segons ens va informar el President de l’Autoritat Portuària, que
les obres començarien dins el proper mes de gener. Com és un tema seu i el
projecte el paguen ells, quan abans comencin abans acaben. Això és el
conveni.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
9. Examen i aprovació proposta bases d’ajuts econòmics adreçades als
estudiants del nostra municipi per tal de fomentar i incentivar els estudis
superiors.
Es presenta proposta del Regidor delegat de Joventud de data 22 d’octubre de
2015, la qual diu:
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“L’Ajuntament d’Alcúdia ha anat convocant un seguit d’iniciatives d’ajuts econòmics adreçats als
estudiants del nostre municipi per tal de fomentar i incentivar els estudis superiors, aquests ajuts tenen
com a objectiu sufragar en part les despeses inherents a la tasca pròpia dels estudiant.
Aquestes ajuts es varen aprovar dins el marc del Pla municipal estratègic de subvencions 2015 en
plenari municipal de dia 27 de juliol de 2015 i publicat al Boib. 116 de 1 d’agost de 2015, en la
referència següent:
JO – Aportació despeses inherents estudiants (foment estudis superiors)- concurrència competitiva.

Les despeses vinculades a la present proposta d’aprovació de bases anirà a càrrec del pressupost
general de l’Ajuntament d’Alcúdia, en concret a la partida JO 327 481 003 “Beques transports i llibres
universitàries” amb una dotació total de 23.500 € i vist l’informe de secretaria/intervenció municipal.
Per tot això, i veient l’informe tècnic pertinent, aquesta regidoria de joventut proposa al Ple de
l’Ajuntament d’Alcúdia l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar les tres següents bases i els seus annexos, amb el text literal que a continuació es
proposa,
Ref exp: PC/jo06/2015
1- Convocatòria municipal d’ajuts econòmics – Adreçada a estudiants universitaris d’Alcúdia
per al curs 2015/2016.
“ PC/jo06/2015
CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS A L’ESTUDI 02/2015 (UNI/2015)
ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2015/2016
L'Ajuntament d'Alcúdia, convoca una línia d'AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS que
realitzin els seus estudis de diplomatura, llicenciatura o estudis de grau a qualsevol universitat pública de
l'Estat espanyol o dins la Unió Europea (UE) per al curs 2015/2016.
1.
2.
3.
BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA
4.
5. - OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA, NOMBRE I QUANTIA DELS AJUTS
S'estableixen ajuts amb la finalitat de donar suport econòmic per les despeses inherents que suposa pels
estudiants universitaris d’Alcúdia la realització dels seus estudis.
El nombre total d'ajuts econòmics dins la present convocatòria és de 50, i aniran destinats a les cinquanta
sollicituds que tinguin major puntuació, d'acord amb les condicions de les presents bases.
La quantia destinada a cada ajut serà de 350€, que es liquidaran mitjançant un sol pagament, que es farà efectiu
una vegada s’hagi conclòs la tramitació administrativa de la present convocatòria.
A aquestes quanties se’ls aplicaran les retencions fiscals que pertoquin segons la normativa vigent.
- REQUISITS
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1. El sollicitant ha d’estar empadronat al municipi d'Alcúdia, amb una antiguitat mínima de dos anys (2), a
comptar des de la data de publicació de la present convocatòria.
2. El sollicitant ha d’estar matriculat a una carrera universitària de Diplomatura, Llicenciatura o Estudis de
grau, a qualsevol universitat pública (amb modalitat presencial o modalitat a distància) de l'Estat espanyol o de
dins la Unió Europea (UE) durant el curs 2015/2016.
3. El sollicitant ha d’estar matriculat amb una matrícula mínima de *:
- 60 crèdits en el cas de cursar el primer curs d’estudis universitaris
- 45 crèdits en cas de matrícules corresponents a cursos posteriors.
*En cas que la universitat de referència només permeti realitzar la matrícula quadrimestralment, els alumnes
hauran d’acreditar una matrícula inicial de 30 crèdits (pel primer quadrimestre) i adjuntar la matrícula del segon
quadrimestre quan aquest es faci efectiu.
4. S’estableix segons la unitat familiar del sollicitant (*1A ó *1B) un llindar màxim d’ingressos de Renda (*2)
total dels membres declarants de l’exercici 2014.

Especificacions:

(*1A) S’atendrà com a “Unitat familiar”, la corresponent al nombre total de membres que componen un mateix
nucli familiar (conjunt de persones amb parentiu que convisquin plegats en un mateix domicili en el qual estan
empadronats, inclòs el sollicitant).
(*1B) En cas que el sollicitant allegui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, haurà
d’acreditar de forma fefaent que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permetin la seva
independència econòmica, així com, informar de la titularitat (o lloguer) del seu domicili habitual on està
empadronat. Com a mitjans econòmics propis suficients, s'atendrà com a mínim als resultants mensual del salari
mínim interprofessional, establert en 648.60 euros mensuals, (en cas anual de 7.783,20 euros -12 pagues- ò
9.080.40 euros -14 pagues).
Si el sollicitant no pot justificar els anteriors indicadors s’entendrà no provada la seva independència econòmica
passant a computar totes les rendes de la unitat (o unitats) familiars dels seus progenitors, ja que s’entendrà que
són aquets que ho sustenten. En aquest darrer cas el sollicitant haurà d’aportar tota la documentació requerida en
relació a les rendes familiars o qualsevol altra aspecte esmentat dins les presents bases i dins els terminis
establers.
(*2) En el cas de rendes familiars, s’entendrà el còmput econòmic total que ingressa una determinada “unitat
familiar” durant una anualitat (conjunt de persones que convisquin plegats e un mateix domicili en el qual estan
empadronats, inclòs el sollicitant).
A nivell orientatiu i aclaridor s’entendrà per “membres” de una determinada “Unitat Familiar” els: ascendents,
descendents i germans que convisquin amb el sollicitant, com per exemple:
-

Els ascendents dels pares que tenguin la residència en el mateix domicili (padrins).
Els pares del sollicitant, (no separats legalment).
El propi sollicitant i el seu cònjuge.
Els germans o germanastres del sollicitant
Els fills del sollicitant menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial o incapacitats judicialment demostrables.
Altres membres familiar amb parentiu que resideix de forma permanent amb el sollicitant.
...
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En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sollicitant de
la beca. No obstant això, tendrà 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.
- Criteris econòmics
Els llindars màxims d’ingressos segons el nombre de membres que conformen la unitat familiar estar seran els
següents:
Unitat d’un membre
A partir 648.60 euros mensuals, (en cas anual de 7.783,20 euros -12 pagues- ò
(sollicitant emancipat acreditable)
9.080.40 euros -14 pagues) fins un màxim de 24.088’99€
Famílies de dos membres
Màxim de 24.089 €
Famílies de tres membres
Màxim de 32.697 €
Famílies de quatre membres
Màxim de 38.831 €
Famílies de cinc membres
Màxim de 43.402 €
Famílies de sis membres
Màxim de 46.853 €
Famílies de set membres
Màxim de 50.267 €
Famílies de vuit membres
Màxim de 53.665 €
(* Dades extretes e idèntiques de la convocatòria de beques de caràcter general per el curs 2015 del MECD
(Llindar 3).)
La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar
computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable generalsumada a la -base imposable d’estalvi- (casella 430 més 445) del període impositiu de les respectives
declaracions de renda de l’exercici 2014.
- DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR
Advertiment previ:
Una vegada presentada la sollicitud, no es preveuran modificacions per errors de forma, de les dades
presentades o de qualsevol altre caire. Només es podran fer aportacions per manca de documentació o esmenes
d’errors, si arribà el cas, d’acord amb els criteris, instruccions i terminis que determini la comissió avaluadora i
d’acord amb la normativa vigent.
Per tant, se suggereix que es revisi la sollicitud de forma acurada abans de registrar-la. En cas de dubte o
necessitat de revisió prèvia abans del registre podeu adreçar-vos dins el període de presentació de sollicituds a
les següents adreça:
Durant el període de presentació de sollicituds de 11.30h a 13.30h:
Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia
Edifici de Can Ramis (Alcúdia)
Passeig de Pere Ventayol, s/n
971 89 71 03 / 971 89 78 42
Documentació que s'ha de presentar:
1- Sollicitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les presents
bases.
2- Fotocòpia DNI/NIF del sollicitant o document equivalent.
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3- Fotocòpia de la matrícula del sollicitant (curs 2015/16), en què s’especifiquin els crèdits matriculats.
4- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes de l’expedient acadèmic.
(En cas de cursar el primer curs, s’ha de lliurar adjunta fotocòpia de la nota mitjana de batxillerat)
5- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2014 de tots els membres que componen la Unitat Familiar
dels sollicitant. En el cas de no estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un certificat
d’exempció (a tramitar a l’Agència Tributària, o bé, Telemàticament i de forma immediata:
(es necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia titular el sollicitant de la certificació d’IRPF).
Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Sede electrónica => certificaciones => declaraciones tributarias =>
Certificados tributarios – Expedición de certificados IRPF => Solicitud y recogida inmediata => Con otros sistemas
de identificación
6- En cas de que el sollicitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
6.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
6.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sollicitant.
7- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió, en què
aparegui el sollicitant com a titular.
8- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
9- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació, exceptuant
el propi estudiant.
- EXCLUSIONS I ALTRES CONSIDERACIONS
1. Queden exclosos de la present convocatòria:
- El personal que a la data de finalització de presentació de sollicituds, treballi com a personal funcionari o laboral
a l'Ajuntament d'Alcúdia i/o a qualsevol altre organisme o empresa pública que en depengui totalment o
parcialment, a més, dels seus descendents directes o sollicitants que en depenguin econòmicament.
- Els estudiants de formació professional de grau superior (FPGS).
- Els estudiants de segon i tercer cicle universitari i de títols propis de les diferents universitats. (màsters,
postgraus, cursos d’especialització, etc.).
-Els estudiants d’universitats privades.
6. - CRITERIS DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES I BAREMACIÓ DE LES SOLLICITUDS
Pel que fa als criteris de concessió de les beques s’atendrà el següent:
BAREMACIÓ
1. Criteris socials
1.a-(màxim puntuable de l'apartat 20% => 20 punts)
Acreditació família nombrosa, acreditació família monoparental, acreditació certificat de minusvalidesa mínima del
33% del sollicitant.
*en cas que es compleixin dos dels requisits, la puntuació màxima serà de 20 punts
Família nombrosa
20 punts
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Família monoparental
Certificat minusvalidesa

20 punts
20 punts

1.b-(màxim puntuable de l’apartat 10% =>10 punts)
-Acreditació de situació d’atur dels pares o tutors legals.
Els dos progenitors en situació d’atur
Un progenitor en situació d’atur

10 punts
5 punts

2- Criteris acadèmics
2.a-(màxim puntuable de l'apartat 50% => 50 punts)
Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sollicitant
Nota
Puntuació per a la baremació
Matricula d’honor
10
50 punts
Excellent
9/9.9
43 punts
Notable
7/8.9
32 punts
Aprovat
5/6.9
20 punts
Suspès
0/4.9
0 punts
2.b-(màxim puntuable de l’apartat 20% =>20 punts)
Nombre de crèdits aprovats el darrer curs ( *exceptuant els estudiants de primer curs).
Nombre de crèdits aprovats
Puntuació per a la baremació
= 100%
20 punts
15 punts
≥ 90%
12 punts
≥ 70%
10 punts
≥ 50%
< 50 %
0 punts
On: ≥ ( major o igual que)

*Estudiants de primer curs
Nombre de crèdits matriculats
(mínim 60%)
90-100%
80-89%
70-79%
60 -69%
< 60%

Puntuació per a la baremació
20
15
12
10
0

punts
punts
punts
punts
punts

Nota: En el supòsit que hi hagi dues o més sollicituds amb la mateixa puntuació, prevaldrà per possibles
desempats la sollicitud amb millor expedient acadèmic.
7. - CALENDARI I PROCEDIMENT PER PRESENTAR LES SOLLICITUDS
Per tal de presentar les sollicituds conforme a les presents bases es podran realitzar a partir del dia següent de la
publicació de les presents bases al BOIB i durant els set (7) dies hàbils posteriors.
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Els alumnes interessats que vulguin sollicitar l'ajuda econòmica que s’estipula a les presents bases, hauran de
presentar la sollicitud conjuntament amb la documentació requerida mitjançant el següents canals, atenent que,
en tots els casos s’haurà de lliurar dins els terminis establerts:

TRAMITACIÓ PRESENCIAL
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA -La Sala-

Registre d’Entrada
Carrer Major, 9. (Alcúdia)
Horari: De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA MITJANÇANT CORREU POSTAL

Oficines de correus

En cas que la sollicitud s’enviï mitjançant tramitació administrativa per correu postal s’ha de comunicar-ho de
forma escrita a la l’adreça electrònica sac@alcudia.net.

Tota la documentació s’haurà de presentar a l’oficina de correus dins sobre obert, per tal que aquesta oficina dati i
segelli l’exemplar destinat a l' Ajuntament d'Alcúdia.
COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DE LA CONVOCATÒRIA
Per tal d'acomplir la tramitació administrativa de la present convocatòria es crearà una comissió tècnica amb la
finalitat de donar tràmit, resoldre dubtes, interpretar les presents bases, valoració dels expedients o qualsevol altra
circumstància referent a la resolució de la present convocatòria.
Aquesta comissió estarà formada per tres tècnics de l’Ajuntament d’Alcúdia anomenats expressament, sota la
supervisió del secretari de la corporació i la interventora municipal, i si es determina la inclusió d’un TAG.
Aquesta comissió treballarà de forma periòdica i permanent fins a la culminació i resolució definitiva de la present
convocatòria.
- RESOLUCIO DE LA CONVOCATÒRIA
La resolució de la convocatòria amb els alumnes beneficiaris i l’import de la beca concedida, s’exposaran al tauler
d’edictes de l’Ajuntament i també, a la pàgina WEB de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Contra aquesta podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva publicació o recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
- ACCÈS ALS MODELS I SOLLICITUDS
El model de sollicitud, les presents bases i tota la informació complementària es podrà trobar als següents llocs:
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1- Ajuntament d'Alcúdia

Secretaria municipal (Registre d’Entrada)
C/ Major, 9, d’Alcúdia, dins l’horari d’atenció al públic.
2- Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia
Edifici de Can Ramis (Alcúdia)
Passeig de Pere Ventayol, s/n
3- Al web municipal www.alcudia.net

*Tota la publicitació i informació referent a la tramitació administrativa de les següents bases es farà pública de forma
simultània al tauler d'edictes de l'Ajuntament d'Alcúdia, a la pàgina web municipals (www.alcudia.net).
Alcúdia, octubre 2015
ANNEX 1

Exp. Núm. UNI ______ / 2015

SOLLICITUD - CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI 02/2015 (UNI/2015)
ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2015/2016
Aquesta sollicitud he de lliurar-se completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes
establerts a les presents bases (consultau apartat: “advertiment previ de les bases)
8. DADES PERSONALS:
Nom i llinatges:________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________
Població i codi postal :___________________________________________________________
Telèfon fix: ________________________ Telèfon mòbil: ___________________
Correu electrònic: _________________________________
Data de naixement: ____ / _____ / _____ DNI / NIF: ________________________
IBAN (24 dígits) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _

NOM I LLINATGES

DNI / NIE

PARENTIU
(pare, mare, germà,
padrina...)

Presenta declaració
RENDA 2014
Quantia(*)

1
2
3
4
5
6
7

Membres que integren la unitat familiar (inclòs el sol·licitant):
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9.
10. Total rendes unitat familiar
11.
La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar
computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable generalsumada a la -base imposable d’estalvi- (casella 430 més 445) del període impositiu de les respectives
declaracions de renda de l’exercici 2014.
12. DADES ACADÈMIQUES
• Estudis que realitza (2015/2016): _____________________________________________
• Curs: ______________________
• Universitat de referència on el sollicitant està matriculat durant el curs 2015/2016
________________________________________________________________________
• Municipi
i
Comunitat
Autònoma
referència__________________________________
• Tipus de matrícula : Quadrimestral ______
Anual ______

on

està

situada

la

universitat

de

Nombre crèdits matriculats al curs actual:

• Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sollicitant:
DADES SOCIALS
Presenta documentació sobre algunes situacions socials puntuables:
• Acreditació família nombrosa _______________________
• Acreditació família monoparental _____________________
• Acreditació certificat de minusvalidesa mínima del 33% del sollicitant ______________
• Acreditació de situació d’atur dels pares o tutors legals________________
13.
14. DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA
□ 1- Sollicitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les presents
bases.
□ 2- Fotocòpia DNI/NIF del sollicitant o document equivalent.
□ 3- Fotocòpia de la matrícula del sollicitant (curs 2015/16), en què s’especifiquin els crèdits matriculats.
□ 4- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes de l’expedient acadèmic.
(En cas de cursar el primer curs, s’ha de lliurar adjunta fotocòpia de la nota mitjana de batxillerat)
□ 5- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2014 de tots els membres que componen la Unitat
Familiar dels sollicitant. En el cas de no estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un
certificat d’exempció (a tramitar a l’Agència Tributària, o bé, Telemàticament i de forma immediata:
(es necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia titular el sollicitant de la certificació d’IRPF).
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Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Sede electrónica => certificaciones => declaraciones tributarias =>
Certificados tributarios – Expedición de certificados IRPF => Solicitud y recogida inmediata => Con otros sistemas
de identificación
6- En cas de que el sollicitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
□ 6.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
□ 6.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sollicitant.
□ 7- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió, en què
aparegui el sollicitant com a titular.
□ 8- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
□ 9- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació,
exceptuant el propi estudiant.
15. DECLARACIÓ JURADA
En _____________________________ com a sollicitant, amb DNI___________________ pel que fa a la present
convocatòria d’ajuts per estudis universitaris per al curs 2015/2016, declara sota responsabilitat solidària que
accepta les bases de la present convocatòria, i a més, que les dades aportades s'avenen totalment amb la realitat.
Per altra banda, autoritza l'Ajuntament d'Alcúdia perquè pugui fer totes les comprovacions que consideri oportunes
amb relació a la present sollicitud pels canals físics, telemàtics i d’Interoperabilitat administrativa que aquest
disposi.
Alcúdia,

d

del 2015

Signatura

Ajuntament d’Alcúdia
Batle – president

ANNEX 2

Exp. Núm. UNI ______ / 2015

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
Convocatòria d’ajuts econòmics a l’estudi 2015
Declaració jurada d’exempció d’imputacions de renda any 2014.

Exp:

Jo (Nom i llinatges) __________________________________________ amb DNI _____________________ i
en relació a la convocatòria de beques d’ajuda a l’estudi (marcar X):
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2015/2016.
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT
D’ALCÚDIA PER AL CURS 2015/16.
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS PROGRAMASOCRATES/ERASMUS 2015.
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Declaro que he estat exempt de tramitar la Declaració dels imports damunt renda de les persones físiques
corresponent a l’exercici de renta 2014 (Declaració renta 2014), ja que no disposo de rentes pròpies o
altres circumstàncies d’obligatorietat.

□ Adjunto justificant de tramitació de certificat IRPF. 2014 lliurat a la Agència Estatal de Administració Tributaria
ref. _________________ tramitat en data _____ de novembre de 2015.
□ No presento justificant de tramitació de certificat IRPF. 2014 lliurat a la Agència Estatal de Administració
Tributaria.

Alcúdia, ____ de __________________ 2015

Signat.

Nom____________________________

Ajuntament d’Alcúdia
Major, 9 (Alcúdia)

Ref exp: PC/jo07/2015
2- Convocatòria municipal d’ajuts econòmics – Adreçada a estudiants de cicles formatius de
grau mitjà, grau superior i batxillerat d’Alcúdia per al curs 2015/2016.
PC/jo07/15
CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS 03/2015(CFP/BTX /2015)
ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT
D’ALCÚDIA PER AL CURS 2015/16
L'Ajuntament d'Alcúdia, convoca una línia d’AJUTS ECONÒMICS per a ESTUDIANTS QUE CURSIN CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJA, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT i que no es puguin realitzar dins el
municipi d’Alcúdia durant el curs 2015/2016.
BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA
- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA, NOMBRE I QUANTIA DELS AJUTS
S'estableixen ajuts amb la finalitat de donar suport econòmic per a les despeses inherents dels alumnes
empadronats al municipi d'Alcúdia, que cursin estudis dels cicles formatius de grau mitjà, superior o batxillerat i que
no es poden realitzar dins el municipi d'Alcúdia dins el curs 2015/2016.
El nombre total d'ajuts econòmics dins la present convocatòria és de 20, i aniran destinats a les vint sollicituds que
tinguin major puntuació, d'acord amb les condicions de les presents bases.
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La quantia destinada a cada ajut és de 200€, que es liquidaran mitjançant un sol pagament, que es farà efectiu una
vegada s’hagi conclòs la tramitació administrativa de la present convocatòria.
A aquestes quanties se’ls aplicaran les retencions fiscals que pertoquin segons la normativa vigent.
- REQUISITS
5. El sollicitant ha d’estar empadronat al municipi d'Alcúdia, amb una antiguitat mínima de dos anys (2), a
comptar des de la data de publicació de la present convocatòria.
6. El sollicitant ha d’estar matriculat a un centre públic com a estudiant a un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM),
cicle formatiu de grau superior (CFGS) o batxillerat, i que en cap cas, es puguin realitzar dins el municipi d’Alcúdia.
3.S’estableix segons la unitat familiar del sollicitant (*1A ó *1B) un llindar màxim d’ingressos de Renda (*2)
total dels membres declarants de l’exercici 2014.
Especificacions:
(*1A) S’atendrà com a “Unitat familiar”, la corresponent al nombre total de membres que componen un mateix
nucli familiar (conjunt de persones amb parentiu que convisquin plegats en un mateix domicili en el qual estan
empadronats, inclòs el sollicitant).
(*1B) En cas que el sollicitant allegui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, haurà
d’acreditar de forma fefaent que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permetin la seva
independència econòmica, així com, informar de la titularitat (o lloguer) del seu domicili habitual on està
empadronat. Com a mitjans econòmics propis suficients, s'atendrà com a mínim als resultants mensual del salari
mínim interprofessional, establert en 648.60 euros mensuals, (en cas anual de 7.783,20 euros -12 pagues- ò
9.080.40 euros -14 pagues).
Si el sollicitant no pot justificar els anteriors indicadors s’entendrà no provada la seva independència econòmica
passant a computar totes les rendes de la unitat (o unitats) familiars dels seus progenitors, ja que s’entendrà que
són aquets que ho sustenten. En aquest darrer cas el sollicitant haurà d’aportar tota la documentació requerida
en relació a les rendes familiars o qualsevol altra aspecte esmentat dins les presents bases i dins els terminis
establers.
(*2) En el cas de rendes familiars, s’entendrà el còmput econòmic total que ingressa una determinada “unitat
familiar” durant una anualitat (conjunt de persones que convisquin plegats dins un mateix domicili en el qual estan
empadronats, inclòs el sollicitant).
A nivell orientatiu i aclaridor s’entendrà per “membres” de una determinada “Unitat Familiar” els: ascendents,
descendents i germans que convisquin amb el sollicitant, com per exemple:
- Els ascendents dels pares que tenguin la residència en el mateix domicili (padrins).
- Els pares del sollicitant, (no separats legalment).
- El propi sollicitant i el seu cònjuge.
- Els germans o germanastres del sollicitant
- Els fills del sollicitant menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
- Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial o incapacitats judicialment demostrables.
- Altres membres familiar amb parentiu que resideix de forma permanent amb el sollicitant.
- ...
En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sollicitant
de la beca. No obstant això, tendrà 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.
- Criteris econòmics
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Els llindars màxims d’ingressos segons el nombre de membres que conformen la unitat familiar estar seran els
següents:
Unitat d’un membre
A partir 648.60 euros mensuals, (en cas anual de 7.783,20 euros -12 pagues- ò
(sollicitant emancipat acreditable)
9.080.40 euros -14 pagues) fins un màxim de 24.088’99€
Famílies de dos membres
Màxim de 24.089 €
Famílies de tres membres
Màxim de 32.697 €
Famílies de quatre membres
Màxim de 38.831 €
Famílies de cinc membres
Màxim de 43.402 €
Famílies de sis membres
Màxim de 46.853 €
Famílies de set membres
Màxim de 50.267 €
Famílies de vuit membres
Màxim de 53.665 €
(* Dades extretes e idèntiques de la convocatòria de beques de caràcter general per el curs 2015 del MECD
(Llindar 3).)
La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar
computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable generalsumada a la -base imposable d’estalvi- (casella 430 més 445) del període impositiu de les respectives
declaracions de renda de l’exercici 2014.
- DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR
Advertiment previ:
Una vegada presentada la sollicitud, no es preveuran modificacions per errors de forma, de les dades
presentades o de qualsevol altre caire. Només es podran fer aportacions per manca de documentació o esmenes
d’errors, si arribà el cas, d’acord amb els criteris, instruccions i terminis que determini la comissió avaluadora i
d’acord amb la normativa vigent.
Per tant, se suggereix que es revisi la sollicitud de forma acurada abans de registrar-la. En cas de dubte o
necessitat de revisió prèvia abans del registre podeu adreçar-vos dins el període de presentació de sollicituds a
les següents adreça:
Durant el període de presentació de sollicituds de 11.30h a 13.30h:
Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia
Edifici de Can Ramis (Alcúdia)
Passeig de Pere Ventayol, s/n
971 89 71 03 / 971 89 78 42
Documentació que s'ha de presentar:
1- Sollicitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les presents
bases.
2- Fotocòpia DNI/NIF del sollicitant o document equivalent.
3- Fotocòpia de la matrícula del sollicitant (curs 2015/16), en què s’especifiquin els crèdits matriculats.
4- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes del darrer curs realitzat.
5- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2014 de tots els membres que componen la Unitat Familiar
dels sollicitant. En el cas de no estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un certificat
d’exempció (a tramitar a l’Agència Tributària, o bé, Telemàticament i de forma immediata:

64

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

(es necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia titular el sollicitant de la certificació d’IRPF).
Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Sede electrónica => certificaciones => declaraciones tributarias =>
Certificados tributarios – Expedición de certificados IRPF => Solicitud y recogida inmediata => Con otros sistemas
de identificación
6- En cas de que el sollicitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
6.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
6.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sollicitant.
7- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió, en què
aparegui el sollicitant com a titular.
8- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
9- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació, exceptuant
el propi estudiant.
- EXCLUSIONS I ALTRES CONSIDERACIONS
2. Queden exclosos de la present convocatòria:
- El personal que a la data de finalització de presentació de sollicituds, treballi com a personal funcionari o laboral
a l'Ajuntament d'Alcúdia i/o a qualsevol altre organisme o empresa pública que en depengui totalment o
parcialment, a més, dels seus descendents directes o sollicitants que en depenguin econòmicament.
- Qualsevol dels altres estudis no contemplats a la presents bases.
- CRITERIS DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES I BAREMACIÓ DE LES SOLLICITUDS
Pel que fa als criteris de concessió de les beques s’atendrà el següent:
BAREMACIÓ

1. Criteris socials

1.a-(màxim puntuable => 20 punts)
Acreditació família nombrosa, acreditació família monoparental, acreditació certificat de minusvalidesa
mínima del 33% del sollicitant.
*en cas que es compleixin dos dels requisits, las puntuació màxima serà de 20 punts
Família nombrosa
20 punts
Família monoparental
20 punts
Certificat minusvalidesa
20 punts

1.b-(màxim puntuable =>10 punts)
-Acreditació de situació d’atur dels pares o tutors legals.
Els dos progenitors en situació d’atur
Un progenitor en situació d’atur

10 punts
5 punts
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2- Criteris acadèmics
2.a-(màxim puntuable => 50 punts)
Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sollicitant
Nota
Puntuació per a la baremació
Matricula d’honor
10
50 punts
Excellent
9/9.9
43 punts
Notable
7/8.9
32 punts
Aprovat
5/6.9
20 punts
Suspès
0/4.9
0 punts
Nota: En el supòsit que hi hagi dues o més sollicituds amb la mateixa puntuació, prevaldrà per possibles
desempats la sollicitud amb millor expedient acadèmic.

- CALENDARI I PROCEDIMENT PER PRESENTAR LES SOLLICITUDS
Per tal de presentar les sollicituds conforme a les presents bases es podran realitzar a partir del dia següent de
la publicació de les presents bases al BOIB i durant els set (7) dies hàbils posteriors.
Els alumnes interessats que vulguin sollicitar l'ajuda econòmica que s’estipula a les presents bases, hauran de
presentar la sollicitud conjuntament amb la documentació requerida mitjançant el següents canals, atenent que,
en tots els casos s’haurà de lliurar dins els terminis establerts:

TRAMITACIÓ PRESENCIAL
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA -La Sala-

Registre d’Entrada
Carrer Major, 9. (Alcúdia)
Horari: De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA MITJANÇANT CORREU POSTAL

Oficines de correus

En cas que la sollicitud s’enviï mitjançant tramitació administrativa per correu postal, s’ha de comunicar de forma
escrita a la l’adreça electrònica sac@alcudia.net.

Tota la documentació s’haurà de presentar a l’oficina de correus dins sobre obert, per tal que aquesta oficina dati i
segelli l’exemplar destinat a l' Ajuntament d'Alcúdia.
- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DE LA CONVOCATÒRIA
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Per tal d'acomplir la tramitació administrativa de la present convocatòria es crearà una comissió tècnica amb la
finalitat de donar tràmit, resoldre dubtes, interpretar les presents bases, valoració dels expedients o qualsevol
altra circumstància referent a la resolució de la present convocatòria.
Aquesta comissió estarà formada per tres tècnics de l’Ajuntament d’Alcúdia anomenats expressament, sota la
supervisió del secretari de la corporació i la interventora municipal.
Aquesta comissió treballarà de forma periòdica i permanent fins a la culminació i resolució definitiva de la present
convocatòria.
- RESOLUCIO DE LA CONVOCATÒRIA
La resolució de la convocatòria amb els alumnes beneficiaris i l’import de la beca concedida, s’exposaran al tauler
d’edictes de l’Ajuntament, i també a la pàgina WEB de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Contra aquesta podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva publicació o recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
- ACCÈS ALS MODELS I SOLLICITUDS
El model de sollicitud, les presents bases i tota la informació complementària es podrà trobar als següents llocs:

1- Ajuntament d'Alcúdia

Secretaria municipal (Registre d’Entrada)
C/ Major, 9, d’Alcúdia, dins l’horari d’atenció al públic.
2- Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia
Edifici de Can Ramis (Alcúdia)
Passeig de Pere Ventayol, s/n
3- Al web municipal www.alcudia.net

*Tota la publicitació i informació referent a la tramitació administrativa de les següents bases es farà pública de forma
simultània al tauler d'edictes de l'Ajuntament d'Alcúdia, a la pàgina web municipals (www.alcudia.net).
Alcúdia, octubre 2015
ANNEX 1
/ 15

Exp. Núm. CFP/BTX ______

SOLLICITUD - CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI 03/2015 (CFP/BTX /2015)
ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT
D’ALCÚDIA PER AL CURS 2015/16
Aquesta sollicitud he de lliurar-se completament i correctament emplenada i presentada dins els
períodes establerts a les presents bases (consultau apartat: “advertiment previ de les bases)
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DADES PERSONALS
Nom i llinatges: ________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________
Població i codi postal: ___________________________________________________________
Telèfon fix: ________________________

Telèfon mòbil: ___________________

Correu electrònic: _________________________________
Data de naixement: ____ / _____ / _____ DNI / NIF: ________________________
IBAN (24 dígits) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _
Membres que integren la unitat familiar:
NOM I LLINATGES

DNI / NIE

PARENTIU
(pare, mare, germà,
padrina...)

Presenta declaració
RENDA 2014
Quantia(*)

1
2
3
4
5
6
7

Total rendes unitat familiar
La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar
computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable generalsumada a la -base imposable d’estalvi- (casella 430 més 445) del període impositiu de les respectives
declaracions de renda de l’exercici 2014.
DADES ACADÈMIQUES
- Estudis que realitza (2015/2016): _____________________________________________
- Curs: ______________________
- IES de referència on el sollicitant està matriculat durant el curs 2015/2016
_________________________________________________________________________
- Població de l’Institut de referència _________________________________
- Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sollicitant ____________________

DADES SOCIALS
Presenta documentació sobre algunes situacions socials puntuables:
• Acreditació família nombrosa _______________________
• Acreditació família monoparental _____________________
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• Acreditació certificat de minusvalidesa mínima del 33% del sollicitant ______________
• Acreditació de situació d’atur dels pares o tutors legals________________
DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA
□ 1- Sollicitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les
presents bases.
□ 2- Fotocòpia DNI/NIF del sollicitant o document equivalent.
□ 3- Fotocòpia de la matrícula del sollicitant (curs 2015/16), en què s’especifiquin els crèdits matriculats.
□ 4- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes del darrer curs realitzat.
□ 5- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2014 de tots els membres que componen la Unitat
Familiar dels sollicitant. En el cas de no estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha
de presentar un certificat d’exempció (a tramitar a l’Agència Tributària, o bé, Telemàticament i de forma
immediata:
(es necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia titular el sollicitant de la certificació d’IRPF).
Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Sede electrónica => certificaciones => declaraciones tributarias =>
Certificados tributarios – Expedición de certificados IRPF => Solicitud y recogida inmediata => Con otros sistemas
de identificación
6- En cas de que el sollicitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
□ 6.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
□ 6.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sollicitant.
□ 7- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió, en què
aparegui el sollicitant com a titular.
□ 8- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
□ 9- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació,
exceptuant el propi estudiant.
DECLARACIÓ JURADA
En _____________________________ com a sollicitant, amb DNI___________________ pel que fa a la
present convocatòria d’ajuts per estudis universitaris per al curs 2015/2016, declara sota responsabilitat solidària
que accepta les bases de la present convocatòria, i a més, que les dades aportades s'avenen totalment amb la
realitat. Per altra banda, autoritza l'Ajuntament d'Alcúdia perquè pugui fer totes les comprovacions que consideri
oportunes amb relació a la present sollicitud pels canals físics, telemàtics i d’Interoperabilitat administrativa que
aquest disposi.
Alcúdia,

d

del 2015

Signatura

Ajuntament d’Alcúdia
Batle – president

69

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

ANNEX 2
______ / 15

Exp. Núm. CFP/BTX

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
Convocatòria d’ajuts econòmics a l’estudi 2015
Declaració jurada d’exempció d’imputacions de renda any 2014.

Exp:

Jo (Nom i llinatges) __________________________________________ amb DNI _____________________ i en
relació a la convocatòria de beques d’ajuda a l’estudi (marcar X):
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2015/2016.
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT
D’ALCÚDIA PER AL CURS 2015/16.
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS PROGRAMASOCRATES/ERASMUS 2015.

Declaro que he estat exempt de tramitar la Declaració dels imports damunt renda de les persones físiques
corresponent a l’exercici de renta 2014 (Declaració renta 2014), ja que no disposo de rentes pròpies o altres
circumstàncies d’obligatorietat.

□ Adjunto justificant de tramitació de certificat IRPF. 2014 lliurat a la Agència Estatal de Administració Tributaria ref.
_________________ tramitat en data _____ de novembre de 2015.
□ No presento justificant de tramitació de certificat IRPF. 2014 lliurat a la Agència Estatal de Administració Tributaria.

Alcúdia, ____ de __________________ de 2015

Signat.

Nom____________________________

Ajuntament d’Alcúdia
Major, 9 (Alcúdia)

Ref exp: PC/jo08/2015
3- Convocatòria municipal d’ajuts econòmics – Adreçada a estudiants beneficiaris del
programa Sòcrates/Erasmus 2015PC/jo08/15
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CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI 01/2015 (Sòcrates/ Erasmus 1/2015)
ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS DEL PROGRAMA SOCRATES/ERASMUS 2015
L'Ajuntament d'Alcúdia, convoca una línia d’AJUTS ECONÒMICS, per a ESTUDIANTS UNIVERSITARIS
D’ALCÚDIA BENEFICIARIS D’UNA BECA ERASMUS realitzada entre l’1 d’octubre de 2014 i 30 de setembre
de 2015.

BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA
- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA, NOMBRE I QUANTIA DELS AJUTS
S’estableixen ajuts econòmics en les despeses que tenen els actuals estudiants universitaris empadronats al
municipi d’Alcúdia i que han gaudit d’una beca de mobilitat internacional Sòcrates/Erasmus dins el període
comprès entre l’1 d’octubre de 2014 i 30 de setembre de 2015.
El nombre total d’ajuts econòmics dins la present convocatòria és de 5, i aniran destinats a aquelles sollicituds
que tinguin major puntuació, d’acord amb les condicions d’atorgament que es plasmen a les presents bases.
La quantia destinada a cada ajut és de 400€ que es liquidarà mitjançant un sol pagament, que es farà efectiu una
vegada s’hagi conclòs la tramitació administrativa de la present convocatòria.
A aquestes quanties se’ls aplicaran les retencions fiscals que pertoquin segons la normativa vigent.
REQUISITS:
1. . El sollicitant ha d’estar empadronat al municipi d'Alcúdia, amb una antiguitat mínima de dos anys (2), a
comptar des de la data de publicació de la present convocatòria.
2. El sollicitant ha d’haver gaudit d’una beca ERASMUS i haver-la realitzada dins el període comprès entre
l’1 d’octubre de 2014 i 30 de setembre de 2015.

7. S’estableix segons la unitat familiar del sollicitant (*1A ó *1B) un llindar màxim d’ingressos de Renda
(*2) total dels membres declarants de l’exercici 2014
Especificacions:
(*1A) S’atendrà com a “Unitat familiar”, la corresponent al nombre total de membres que componen un mateix
nucli familiar (conjunt de persones amb parentiu que convisquin plegats en un mateix domicili en el qual estan
empadronats, inclòs el sollicitant).
(*1B) En cas que el sollicitant allegui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, haurà
d’acreditar de forma fefaent que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permetin la seva
independència econòmica, així com, informar de la titularitat (o lloguer) del seu domicili habitual on està
empadronat. Com a mitjans econòmics propis suficients, s'atendrà com a mínim als resultants mensual del salari
mínim interprofessional, establert en 648.60 euros mensuals, (en cas anual de 7.783,20 euros -12 pagues- ò
9.080.40 euros -14 pagues).
Si el sollicitant no pot justificar els anteriors indicadors s’entendrà no provada la seva independència econòmica
passant a computar totes les rendes de la unitat (o unitats) familiars dels seus progenitors, ja que s’entendrà que
són aquets que ho sustenten. En aquest darrer cas el sollicitant haurà d’aportar tota la documentació requerida
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en relació a les rendes familiars o qualsevol altra aspecte esmentat dins les presents bases i dins els terminis
establers.
(*2) En el cas de rendes familiars, s’entendrà el còmput econòmic total que ingressa una determinada “unitat
familiar” durant una anualitat (conjunt de persones que convisquin plegats dins un mateix domicili en el qual
estan empadronats, inclòs el sollicitant).
A nivell orientatiu i aclaridor s’entendrà per “membres” de una determinada “Unitat Familiar” els: ascendents,
descendents i germans que convisquin amb el sollicitant, com per exemple:
- Els ascendents dels pares que tenguin la residència en el mateix domicili (padrins).
- Els pares del sollicitant, (no separats legalment).
- El propi sollicitant i el seu cònjuge.
- Els germans o germanastres del sollicitant
- Els fills del sollicitant menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
- Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial o incapacitats judicialment demostrables.
- Altres membres familiar amb parentiu que resideix de forma permanent amb el sollicitant.
- ...
En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sollicitant
de la beca. No obstant això, tendrà 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.
- Criteris econòmics
Els llindars màxims d’ingressos segons el nombre de membres que conformen la unitat familiar estar seran els
següents:
A partir 648.60 euros mensuals, (en cas anual de 7.783,20
Unitat d’un membre
euros -12 pagues- ò 9.080.40 euros -14 pagues) fins un màxim
de 24.088’99€
(sollicitant emancipat acreditable)
Famílies de dos membres
Màxim de 24.089 €
Famílies de tres membres
Màxim de 32.697 €
Famílies de quatre membres
Màxim de 38.831 €
Famílies de cinc membres
Màxim de 43.402 €
Famílies de sis membres
Màxim de 46.853 €
Famílies de set membres
Màxim de 50.267 €
Famílies de vuit membres
Màxim de 53.665 €
(* Dades extretes e idèntiques de la convocatòria de beques de caràcter general per el curs 2015 del MECD
(Llindar 3).)
La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar
computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable generalsumada a la -base imposable d’estalvi- (casella 430 més 445) del període impositiu de les respectives
declaracions de renda de l’exercici 2014.
A més, s’ha de lliurar la DOCUMENTACIÓ que a continuació es detalla:
Advertiment previ:
Una vegada presentada la sollicitud, no es preveuran modificacions per errors de forma, de les dades
presentades o de qualsevol altre caire. Només es podran fer aportacions per manca de documentació o esmenes
d’errors, si arribà el cas, d’acord amb els criteris, instruccions i terminis que determini la comissió avaluadora i
d’acord amb la normativa vigent.
Per tant, se suggereix que es revisi la sollicitud de forma acurada abans de registrar-la. En cas de dubte o
necessitat de revisió prèvia abans del registre podeu adreçar-vos dins el període de presentació de sollicituds a
les següents adreça:
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Durant el període de presentació de sollicituds de 11.30h a 13.30h:
Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia
Edifici de Can Ramis (Alcúdia)
Passeig de Pere Ventayol, s/n
971 89 71 03 / 971 89 78 42
Documentació que s'ha de presentar:
1- Sollicitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les presents
bases.
2- Fotocòpia DNI/NIF del sollicitant o document equivalent.
3- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2014 de tots els membres que componen la Unitat Familiar
dels sollicitant. En el cas de no estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un certificat
d’exempció (a tramitar a l’Agència Tributària, o bé, Telemàticament i de forma immediata:
(es necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia titular el sollicitant de la certificació d’IRPF).
Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Sede electrónica => certificaciones => declaraciones tributarias =>
Certificados tributarios – Expedición de certificados IRPF => Solicitud y recogida inmediata => Con otros
sistemas de identificación
4- En cas de que el sollicitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
4.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
4.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sollicitant.
5- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió, en què
aparegui el sollicitant com a titular.
6- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
7- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació, exceptuant
el propi estudiant.
8- Extracte acadèmic del darrer curs realitzat.
- EXCLUSIONS I ALTRES CONSIDERACIONS
3. Queden exclosos de la present convocatòria:
- El personal que a la data de finalització de presentació de sollicituds, treballi com a personal funcionari o
laboral a l'Ajuntament d'Alcúdia i/o a qualsevol altre organisme o empresa pública que en depengui totalment o
parcialment, a més, dels seus descendents directes o sollicitants que en depenguin econòmicament.
- Qualsevol dels altres estudis no contemplats a la presents bases.
- CRITERIS DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES I BAREMACIÓ DE LES SOLLICITUDS
Pel que fa als criteris de concessió de les beques s’atendrà el següent:
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BAREMACIÓ:
Complir els requisits i en cas d’empat entre sollicitants prevaldrà el millor expedient acadèmic segons el següent quadre.
Nota mitjana del darrer curs realitzat pel sollicitant
Nota
Puntuació per a la baremació
Matricula d’honor
10
50 punts
Excellent
9/9.9
43 punts
Notable
7/8.9
32 punts
Aprovat
5/6.9
20 punts
Suspès
0/4.9
0 punts
Nota: En el supòsit que hi hagi més de 5 sollicituds, prevaldran les sollicituds amb millor expedient acadèmic.
16. - CALENDARI I PROCEDIMENT PER PRESENTAR LES SOLLICITUDS
Per tal de presentar les sollicituds conforme a les presents bases es podran realitzar a partir del dia següent de
la publicació de les presents bases al BOIB i durant els set (7) dies hàbils posteriors.
Els alumnes interessats que vulguin sollicitar l'ajuda econòmica que s’estipula a les presents bases, hauran de
presentar la sollicitud conjuntament amb la documentació requerida mitjançant el següents canals, atenent que,
en tots els casos s’haurà de lliurar dins els terminis establerts:

TRAMITACIÓ PRESENCIAL
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA -La Sala-

Registre d’Entrada
Carrer Major, 9. (Alcúdia)
Horari: De dilluns a divendres de 9,00h a 14,00h

TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA MITJANÇANT CORREU POSTAL

Oficines de correus

En cas que la sollicitud s’enviï mitjançant tramitació administrativa per correu postal s’ha de comunicar de forma
escrita a la l’adreça electrònica sac@alcudia.net.

Tota la documentació s’haurà de presentar a l’oficina de correus dins sobre obert, per tal que aquesta oficina dati
i segelli l’exemplar destinat a l' Ajuntament d'Alcúdia.

- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT DE LA CONVOCATÒRIA
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Per tal d'acomplir la tramitació administrativa de la present convocatòria es crearà una comissió tècnica amb la
finalitat de donar tràmit, resoldre dubtes, interpretar les presents bases, valoració dels expedients o qualsevol
altra circumstància referent a la resolució de la present convocatòria.
Aquesta comissió estarà formada per tres tècnics de l’Ajuntament d’Alcúdia anomenats expressament, sota la
supervisió del secretari de la corporació i la interventora municipal.
Aquesta comissió treballarà de forma periòdica i permanent fins a la culminació i resolució definitiva de la present
convocatòria.
- RESOLUCIO DE LA CONVOCATÒRIA
La resolució de la convocatòria amb els alumnes beneficiaris i l’import de la beca concedida, s’exposaran al
tauler d’edictes de l’Ajuntament i també, a la pàgina WEB de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Contra aquesta podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva publicació o recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

- ACCÈS ALS MODELS I SOLLICITUDS
El model de sollicitud, les presents bases i tota la informació complementària es podrà trobar als següents llocs:

1- Ajuntament d'Alcúdia

Secretaria municipal (Registre d’Entrada)
C/ Major, 9, d’Alcúdia, dins l’horari d’atenció al públic.
2- Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia
Edifici de Can Ramis (Alcúdia)
Passeig de Pere Ventayol, s/n
3- Al web municipal www.alcudia.net

*Tota la publicitació i informació referent a la tramitació administrativa de les següents bases es farà pública de forma
simultània al tauler d'edictes de l'Ajuntament d'Alcúdia, a la pàgina web municipals (www.alcudia.net).
Alcúdia, octubre 2015
ANNEX 1

Exp. Núm. Erasmus______ / 2015

SOLLICITUD CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI 01/2015 (ERASMUS /2015)
ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS DEL PROGRAMA SOCRATES/ERASMUS 2015
Aquesta sollicitud he de lliurar-se completament i correctament emplenada i presentada dins els
períodes establerts a les presents bases (consultau apartat: “advertiment previ de les bases)
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DADES PERSONALS
Nom i llinatges: ________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________________
Població i codi postal: ___________________________________________________________
Telèfon fix: ________________________

Telèfon mòbil: _____________________________

Correu electrònic: ______________________________________________________________
Data de naixement: ____ / _____ / _____ DNI / NIF: _________________________________
IBAN (24 dígits) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _
Membres que integren la unitat familiar:
NOM I LLINATGES

DNI / NIE

PARENTIU
(pare, mare, germà,
padrina...)

Presenta declaració
RENDA 2014
Quantia(*)

1
2
3
4
5
6
7

17.
18. Total rendes unitat familiar
19.
La renda familiar es determinarà de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar
computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de la -base imposable generalsumada a la -base imposable d’estalvi- (casella 430 més 445) del període impositiu de les respectives
declaracions de renda de l’exercici 2014.
20.
DADES ACADÈMIQUES
Darrers estudis realitzats : ________________________________________________
Centre de referència on el sollicitant va realitzar els darrers estudis
______________________________________________________________________
Municipi i comunitat autònoma on està situat el centre de referència_____________________________________
Universitat i país d’aprofitament de la beca Erasmus: ________________________________________________
Nota mitjana del darrer curs realitzat:
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA
□ 1- Sollicitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les
presents bases.
□ 2- Fotocòpia DNI/NIF del sollicitant o document equivalent.
□ 3- Extracte acadèmic acreditatiu de les notes de l’expedient acadèmic del darrer curs realitzat.
□ 4- Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2014 de tots els membres que componen la Unitat
Familiar dels sollicitant. En el cas de no estar obligat a fer declaració d’algun membre, s’ha de presentar un
certificat d’exempció (a tramitar a l’Agència Tributària, o bé, Telemàticament i de forma immediata:
(es necessari un telèfon mòbil i un compte bancari en que sia titular el sollicitant de la certificació d’IRPF).
Accedir a: (http://www.agenciatributaria.es/) => Sede electrónica => certificaciones => declaraciones tributarias =>
Certificados tributarios – Expedición de certificados IRPF => Solicitud y recogida inmediata => Con otros
sistemas de identificación
5- En cas de que el sollicitant estigui emancipat o sigui independent econòmicament presentar:
□ 5.1- fotocòpia del document acreditatiu titularitat de l’habitatge o contracte de lloguer.
□ 5.2- justificació de solvència i medis econòmics mínims del sollicitant.
□ 6- Fotocòpia del núm. de compte corrent on s’hauria de liquidar l'import dels ajuts en cas de concessió, en què
aparegui el sollicitant com a titular.
□ 7- Si s'escau, fotocòpia del certificat de minusvalidesa i/o família nombrosa o monoparental.
□ 8- Si s'escau, fotocòpia de la targeta d’atur del pares o tutors legals que es trobin en aquesta situació,
exceptuant el propi estudiant.

AUTORITZACIÓ I DECLARACIÓ JURADA
En _____________________________ com a sollicitant, amb DNI___________________ pel que fa a la present
convocatòria d’ajuts convocatòria d’ajuts 01/2015 Sòcrates/Erasmus per al curs 2015/2016, declara sota
responsabilitat solidària que accepta les bases de la present convocatòria, i a més, que les dades aportades
s'avenen totalment amb la realitat. Per altra banda, autoritza l'Ajuntament d'Alcúdia perquè pugui fer les
comprovacions que consideri oportunes amb relació a la present sollicitud.

Alcúdia,

d

del 2015

Signatura

Ajuntament d’Alcúdia
Batle-president
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ANNEX 2
2015

Exp. Núm. Erasmus ______ /

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
Convocatòria d’ajuts econòmics a l’estudi 2015
Declaració jurada d’exempció d’imputacions de renda any 2014.

Exp:

Jo (Nom i llinatges) __________________________________________ amb DNI _____________________ i en
relació a la convocatòria de beques d’ajuda a l’estudi (marcar X):
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS D’ALCÚDIA CURS 2015/2016.
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT
D’ALCÚDIA PER AL CURS 2015/16.
□ ADREÇADA A ESTUDIANTS D’ALCÚDIA, BENEFICIARIS PROGRAMASOCRATES/ERASMUS 2015.

Declaro que he estat exempt de tramitar la Declaració dels imports damunt renda de les persones físiques
corresponent a l’exercici de renta 2014 (Declaració renta 2014), ja que no disposo de rentes pròpies o altres
circumstàncies d’obligatorietat.

□ Adjunto justificant de tramitació de certificat IRPF. 2014 lliurat a la Agència Estatal de Administració Tributaria
ref. _________________ tramitat en data _____ de novembre de 2015.
□ No presento justificant de tramitació de certificat IRPF. 2014 lliurat a la Agència Estatal de Administració
Tributaria.

Alcúdia, ____ de __________________ de 2015

Signat.

Nom____________________________
Ajuntament d’Alcúdia
Major, 9 (Alcúdia)

Segon. Iniciar el procediment administratiu que pertoqui segons el que està estipulat a les presents
bases.
Tercer. Publicar les bases de les presents convocatòries al Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
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INTERVENCIONS:
El senyor Joaquín Cantalapiedra manifesta que això ja es va incloure dins la
normativa de subvencions que es va aprovar al passat ple i el que es du a
votació ara és la convocatòria de tres ajuds econòmics adreçats a estudiants
universitaris d’Alcúdia pel curs 2015-2016, un altra pels estudians de cicle
formatiu de grau mitjà, grau superior, batxillerat, pel curs 2015-2016 que hagin
de sortir fora del municipi a fer aquests estudis i una tercera línea adreçada a
estudiants beneficiaris del programa Sócrates-Erasmus 2015-2016. Les bases
són molt similars o iguals a les que es venien aplicant fins ara i no hi ha hagut
cap modificació sustancial. És una partida de 23500 euros.
L’infrascrit exposa que per evitar tres punts i tres votacions ja es va reflectir en
un punt de l’ordre del dia de forma conjunta en una sola proposta d’acord,
malgrat siguin tres tipus de bases i subvencions.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
10. Examen i aprovació proposta de modificació de nomenament de
representants de la corporació al Consorci de Promoció Exterior
d’Alcúdia i al Consorci de la Ciutat Romana de Pollèntia.
Es presenta proposta de Batlia de data 27 d’octubre de 2015, la qual diu:
“En sessió ordinària celebrada en data 1 de juliol de 2015, el Ple de la
Corporació va acordar el nomenament de representants de la Corporació, entre
d’altres organismes, al Consorci de Promoció Exterior d’Alcúdia i al Consorci de la
Ciutat Romana de Pollèntia.
D’acord amb l'article 38 c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), correspon al Ple de l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves
competències, resoldre el nomenament dels representants de la Corporació en
tota classe d’òrgans collegiats en que aquesta hagi d’estar representada.
Atès que d’acord amb els articles 6 i 7 dels Estatuts del Consorci de Promoció
Exterior d’Alcúdia, la Junta Rectora estarà integrada, entre d’altres, per quatre
representants de l’Ajuntament, corresponent la presidència al batle d’Alcúdia, i
que cada institució podrà designar un suplent a cada representant titular.
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Atès que, d’acord amb l’article 10 dels Estatuts de la Ciutat Romana de Pollèntia,
la Junta Rectora està formada per dos representants de cada una de les entitats
fundadores; que cada membre podrà designar un suplent; i que assumirà la
Presidència un dels representants de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Això atès, aquesta batlia sotmet a consideració del plenari l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Modificar el nomenament de representants de la Corporació al
Consorci de Promoció Exterior acordat pel Ple en data 1 de juliol de 2015 i, per
consegüent, designar els següents:
Òrgan: Junta Rectora
Representants a nomenar: quatre titulars i quatre suplents
- President-titular: Sr. Antoni Mir Llabrés
- President-Suplent: Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy
- Vocal-titular: Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta
- Vocal-suplent: Sr. Aguas Santas Lobo Benítez
- Vocal-titular: Sra. Joana Maria Bennasar Serra
- Vocal-Suplent: Domingo Bonnín Daniel
- Vocal-titular: Sr. Pere J. Malondra Sánchez
- Vocal-suplent: Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal

SEGON.- Modificar el nomenament de representants de la Corporació al
Consorci de la Ciutat Romana de Pollèntia acordat pel Ple en data 1 de juliol de
2015 i, per consegüent, designar els següents:
Òrgan: Junta Rectora
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Titular-President: Sr. Antoni Mir Llabrés
Suplent: Joana Maria Bennasar Serra
Vocal-Titular: Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal
Suplent: Pere J. Malondra Sánchez

TERCER.- Donar trasllat d’aquest nomenaments a les entitats i organismes
respectius, als efectes oportuns.”
INTERVENCIONS:
No hi ha intervencions.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 12 vots a favor ( 6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Guanyem
Alcúdia) i 5 abstencions (4 PP + 1 Unió per Alcúdia), acorden aprovar la
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
11. Examen i aprovació proposta de nomenament de representant de la
corporació al Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació.
Es presenta proposta de Batlia de data 27 d’octubre de 2015, la qual diu:
“El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una associació que té per
objecte coordinar les ajudes de les administracions públiques i de les entitats
privades de Mallorca al Tercer Món, per a què sigui més eficaç la cooperació i
l’esforç de solidaritat del poble mallorquí envers els països subdesenvolupats.
Atès que en sessió extraordinària celebrada el 2 de maig de 1995, el Ple de
l’Ajuntament acordà adherir-se a dita associació, de conformitat amb el que
preveu l'article 38 c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF), aquesta batlia sotmet a consideració del plenari l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Designar com a representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General
del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació el primer tinent de batle Sr. Pere
Josep Malondra Sánchez.
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SEGON.- Notificar el present acord a l’associació interessada.
INTERVENCIONS:
No es produeixen intervencions.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 12 vots a favor ( 6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Guanyem
Alcúdia) i 5 abstencions (4 PP + 1 Unió per Alcúdia), acorden aprovar la
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
12. Expedient elecció Jutge de Pau Substitut.
Atès l’expedient incoat per a l’elecció de Jutge de Pau substitut, els
antecedents del qual són els següents:
Per Resolució de Batlia d’inici de data 14 de setembre de 2015, es va acordar
la incoació del procediment per cobrir la proposta de nomenament de Jutge de
Pau Substitut del Municipi d’Alcúdia.
D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la
Corporació efectuar proposta de nomenament del Jutge de Pau Substitut per
acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres
entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sollicitin.
Es va procedir a l’anunci al BOIB de les Illes Balears, de data 19 de setembre
de 2015 de convocatòria per cobrir les places de Jutge de Pau Substitut del
terme municipal d’Alcúdia en el termini de 20 dies hàbils.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’han presentat les següents:
Registre d’entrada número 8141 de data 9 d’octubre de 2015 presentat per la
Sra. Angela Bosch Jerez.
Registre d’entrada número 8152 de data 9 d’octubre de 2015 presentat pel Sr.
Antoni Camps Martí.
Registre d’entrada número 8178 de data 13 d’octubre de 2015 presentat pel Sr.
Jesús Martinez Menéndez.
Correspon al ple de la corporació escollir un substitut i proposar el seu
nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia a través del
Jutjat de 1ª Instància i instrucció.
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Amb caràcter previ i de conformitat al tractat a la Comissió Informativa es
procedeix a decidir el sistema de votació a seguir, resultant aprovat per
unanimitat, que representa el vot favorable de la Majoria Absoluta legal, el de
votació secreta.
Acte seguit es procedeix a dipositar en una urna habilitada a l’efecte les
paperetes dintre dels sobres corresponents amb el nom del candidat escollit
per al càrrec de jutge de pau substitut per a cadascun dels regidors presents a
la sessió. Posteriorment es comprova el seu contingut i el Secretari passa a
donar lectura del resultat següent:
Núm. de vots
5
8
4

CANDIDATS A: JUTGE/JUTGESSA DE PAU TITULAR
Angela Bosch Jerez
Antoni Camps Martí
Jesús Martinez Menéndez

En vista de tot allò i el resultat produït, els reunits, per unanimitat, adopten el
següent
ACORD
PRIMER.- En ser 17 el nombre de regidors de dret que integren i conformen el
Ple Municipal, resulta que cap dels candidats proposats a Jutge de Pau
Substitut, no ha obtingut el vot favorable de la majoria absoluta legal ( 9 vots ).
Atès el resultat de la votació els reunits proclamen que resulta improcedent que
el Ple Municipal efectuí la proposta de nomenament, tota vegada que el
candidats no han obtingut el vot favorable de la majoria absoluta legal, i que
sigui remès l’expedient a la Secretària del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, pel conducte reglamentari, als efectes procedents.
TERCER.- Notificar el present acord als interesats/ a les interessades que han
presentat sollicitud, per al seu coneixement i efecte.
13. Ratificació decret de declaració de Sor Maria de Gràcia Thomás
Rosselló com a Filla adoptiva de la Ciutat d’Alcúdia.
Es presenta la Resolució de Batlia de data 27 d’octubre de 2015, la qual diu:
“RESOLUCIÓ D’INICI D’EXPEDIENT DE LA DECLARACIÓ DE SOR MARIA DE
GRÀCIA THOMÁS ROSSELLÓ COM A FILLA ADOPTIVA DE LA CIUTAT
D’ALCÚDIA
Vist el Reglament d’Honors i Distincions de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Alcúdia
vigent publicat al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb
data 09 de febrer de 1999 i considerant la tasca educativa realitzada per la persona de
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Sor Maria de Gràcia Thomàs Rosselló en relació a Alcúdia al cap davant de l’escola
Nostra Senyora de la Consolació realitzant una tasca poc comuna i exemplar en benefici
de la nostra ciutat; vist també que dita persona mereix un reconeixement per la tasca
realitzada i que la figura que més s’adequa a dit reconeixement al no ser natural
d’Alcúdia és la declaració com a filla adoptiva de la Ciutat d’Alcúdia.
RESOLC:
PRIMER.- Iniciar l’expedient referent a la proclamació, si escau, de la persona de Sor
Maria de Gràcia Thomàs com a Filla Adoptiva de la Ciutat d’Alcúdia. Per tal efecte,
segons l’article 12 del Reglament d’Honors i Distincions vigent, l’acord d’incoacció
d’expedient, per a que sigui vàlid, s’ha d’adoptar amb la majoria absoluta legal dels
membres de la corporació.
SEGON.- Designar a la regidora senyora Joana Maria Bennàsar Serra que actuarà de
ponent i a la regidora senyora Bàrbara Rebassa Bisbal per a que actuarà de fiscal.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit exposa la proposta.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que vol fer un petit aclariment, dient que
aquest decret que avui es ratifica estava fet i signat abans de que
desgraciadament es morís Sor Gràcia. Una vegada morta Sor Gràcia es
continúa la tramitació igual, però estava signat abans. Ara serà a títol pòstum
però continua igual.
VOTACIÓ:
Els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden ratificar la resolució de Batlia abans descrita.
14. Examen Moció que presenta el Grup Municipal Gent per Alcúdia per a
la Commemoració del tricentenari del Decret de Nova Planta.
Es presenta la Moció del Grup Municial Gent per Alcúdia de data 26 d’octubre
de 2015, la qual diu:
“MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI DEL DECRET DE NOVA
PLANTA
El 28 de novembre de 2015 farà tres-cents anys que el rei Felip V de
Borbó va promulgar el Decret de Nova Planta amb efectes a Mallorca i les
Pitiüses. Ara fa tres-cents anys, els representants de les institucions
municipals i insulars es veieren obligats a capitular davant les tropes
borbòniques invasores, que s’apoderaren de la nostra terra imposant un model
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d’estat unitari i absolutista, concretat amb la implantació de les institucions
de Castella.
L’absolutisme centralista borbònic representà una forma de govern
molt diferent respecte a la tradició institucional de la Corona d’Aragó, ja que
fins el Decret de Nova Planta de 1715 existia a les illes un regne, el Regne de
Mallorca, basat en el pactisme i la sobirania compartida entre les institucions
representatives del país i la corona. En aquelles institucions (els Jurats de la
Ciutat i el Regne, el Gran i General Consell, el Sindicat Forà i les universitats)
hi estaven representats els diversos estaments de la societat, amb càrrecs
elegits pel sistema de “sac i sort” i àmplies capacitats d’autogovern.
Els decrets de nova planta tingueren uns efectes polítics, econòmics,
socials i culturals, que afectaren tots els territoris de la Corona d’Aragó, i una
vegada aplicats representaren la desaparició de les institucions
representatives i la imposició d’una Reial Audiència presidida pel comandant
general de l’exèrcit, uns ajuntaments amb regidors designats pel poder
borbònic i tot posat sota la dependència del Consejo de Castilla i del poder
absolut del monarca.
La “Nueva Planta de la Real Audiencia del Reino de Mallorca” va ser
promulgada mitjançant un reial decret de Felip V del 28 de novembre de
1715, comunicat per reial cèdula de 16 de març de 1716. Amb aquest decret
s’establia que els càrrecs municipals de Palma i Alcúdia fossin de designació
reial i que a les altres viles els designàs l’Audiència. Desapareixia el sistema
d’insaculació i els regidors de Palma passaven a ser càrrecs vitalicis i
restringits als grups socials privilegiats. El Regne de Mallorca desapareixia com
a entitat política específica. A partir d’aleshores la capacitat de decidir se
situava per complet fora de les Illes i s’iniciava el període provincial, marcat
per la militarització i la dependència.
El decret, i les posteriors disposicions que anaren desenvolupant
l’absolutisme borbònic, provocà canvis molt negatius per a la societat
mallorquina, representant una greu pèrdua de drets i llibertats civils.
L’obligatorietat de les quintes (servei militar) fou una imposició en
consonància amb la militarització imposada a les institucions polítiques. Una
altra de les conseqüències que es derivà de la nova situació fou la d’haver
d’allotjar els soldats en els domicilis dels particulars, tal i com s’establia en el
capítol 11 del Decret de Nova Planta.
En termes econòmics, la destrucció de les institucions pròpies va
implicar la pèrdua de la capacitat del mallorquins de gestionar la pròpia
fiscalitat, produint-se una transferència d’aquesta competència a un
intendent designat per Felip V, amb competències d’imposició i recaptació
d’impostos. A partir de 1715 caigué sobre les illes una variada quantitat de
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tributs amb conseqüències funestes per a l’economia, destacant
contribucions directes com les talles i el reparto de utensilios i una sèrie
d’indirectes com l’impost de la sal, l’estanc de l’aiguardent, l’estanc del
tabac o l’impost del timbre, que provocaren que el volum tributari es
quadruplicàs.
Però la voluntat del nou poder borbònic no era tan sols de destruir les
formes de govern representatives i imposar un poder extern, també hi havia la
clara intencionalitat d’arraconar la llengua i la cultura del país, esborrant la
identitat i la memòria collectiva. El castellà passà a ser progressivament la
llengua de l’administració i de la vida pública, instruint les autoritats per tal
que l’imposassin de manera gradual en aquells indrets on el desconeixement
del castellà ho fes aconsellable.
D’acord amb tot això, la commemoració del tricentenari no pot ser un
acte protocollari més, no és un simple recordatori per conèixer uns fets que
varen passar fa molts anys i que res tenen a veure amb el present. La Guerra
de Successió, el Decret de Nova Planta i les seves conseqüències, representen
un dels esdeveniments en la història que més ha afectat la nostra societat.
Per tot això, s’ha de lluitar contra la desconeixença de la història pròpia i
recordar uns fets que canviaren la vida de la nostra societat i que encara
tenen conseqüències directes sobre la nostra realitat actual.
Per tot això, desde GENT per ALCÚDIA, proposam al Ple de la següent
PROPOSTA D´ACORD
1. Commemorar el Tricentenari de la promulgació del Decret de Nova Planta, per tal
de donar a conèixer a la població com es varen eliminar les institucions pròpies del
Regne de Mallorca i les conseqüències que això va tenir per a la nostra terra.
2. Demanar al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears que s’organitzin els
actes adequats per a commemorar aquesta data i recordar tot el que va significar.

3. Manifestar el compromís d'aquest Ajuntament amb la defensa de les
institucions, llengua i la cultura pròpies de Mallorca, eliminats i perseguits
arran del Decret de Nova Planta i disposicions posteriors, per tal de crear un
nou marc institucional equivalent al que tenguérem durant cinc segles i que
ens fou arravatat el 1715 per un acte violent i absolutista.”
INTERVENCIONS:
El senyor Tomàs Adrover llegeix la moció.
La senyora Coloma Terrasa exposa que al seu grup li pareix bé fer història, i
que està bé conèixer el passat perquè ens fa entendre millor el present. Però
avui per avui les coses han canviat. Han passat tres cents anys i avui per avui
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gràcies a Déu tenim una democràcia en aquest país i tenim un marc
constitucional. Nosaltres li direm al senyor Adrover que podem recolzar
aquesta moció si ell es ve a bé a fer una transacció. Jo li demanaria que al
punt número 3 noltros estaríem disposats a recolzar aquesta moció si
s’eliminen les 4 darreres línees o que quedàs redactat d’aquesta manera que li
proposaré: “Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament a la defensa de les
Institucions, llengua i la cultura pròpies de Mallorca”. Si ve a bé amb aquesta
transacció nosaltres no tenim cap problema en recolzar aquesta moció.
El senyor Tomàs Adrover exposa que no està d’acord amb la reducció del
tercer punt.
La senyora Coloma Terrasa exposa que en aquest cas no recolzaran la moció.
El senyor batle demana al senyor Adrover si mantén la moció tal com està.
El senyor Adrover diu que si.
VOTACIÓ:
Acte seguit els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per majoria
13 vots a favor ( 6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia + 1 Unió per Alcúdia +
1 Guanyem Alcúdia ) i 4 vots en contra (4 PP), acorden aprovar la moció abans
descrita, amb els acords que hi són proposats.
15. Examen Moció que presenta el Grup Municipal de Proposta per les
Illes-El Pi contra la injustícia que ha patit la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per part del Govern d’Espanya en matèria de finançament i
Inversions.
Es presenta la Moció del Grup Municial El Pi – Proposta per les Illes Balears
de data 28 d’octubre de 2015, la qual diu:
“En els més de 30 anys de democràcia i d’Estatut d’Autonomia, Balears ha rebut molt
poc de l’Estat. Hem hagut de ser, per necessitat, una societat d’emprenedors que ha
creat riquesa i feina a partir de la pròpia iniciativa, a diferència d’altres regions
d’Espanya, que per una o altra raó han estat fortament subsidiades.
Els fons europeus que havien de servir per desenvolupar l’estat espanyol i collocarnos en la mitjana comunitària de renda per càpita, els “hem vist passar de lluny”. Les
illes Balears són la comunitat autònoma amb pitjor finançament, mentre que és la que
més aporta a la caixa del govern central en termes relatius.
Les Illes Balears som la comunitat amb el major dèficit fiscal d’Espanya. Segons les
darreres balances fiscals publicades, el nostre dèficit (la diferència entre el que
aportam i el que rebem) estaria al voltant del 14% del PIB. En termes absoluts això
suposa més de 3.000 milions d’euros anuals, l’equivalent al pressupost anual de la
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Comunitat Autònoma. Per fer-nos una idea, si aquest dèficit fos zero, podríem duplicar
el nostre pressupost, erradicant tot el dèficit de la comunitat en menys de tres anys.
La crisi econòmica, en el nostre cas, es deu en gran mesura al drenatge fiscal que
històricament patim i a un sistema de finançament nefast per aquestes illes. Mentre les
coses anaven bé no ens temíem tant però, en les circumstàncies actuals ens condueix
conduint a una situació insostenible.
Així és imprescindible que, d’una vegada per totes, la societat illenca es plantegi fins a
quin punt vol seguir patint un tracte injust i arbitrari, i què està disposada a fer per
capgirar el greuge històric que llastra gran part de les nostres possibilitats de futur.
Amb més autogovern i un major control sobre els nostres recursos i la riquesa que
generam, tendriem capacitat per produir benestar i incrementar la qualitat de vida dels
nostres ciutadans i, a més, seguir sent solidaris amb la resta d’Espanya.
Una societat dinàmica com la illenca, solidària com cap altra, no ha de patir més la
política d’espoli fiscal que arrossegam des de fa més de tres dècades. Un espoli, que
ens minva els nostres recursos, ens empobreix con a societat i posa en perill el nostre
futur. L’autogovern no ha funcionat bé justament perquè no tengut prou autonomia
fiscal i de decisió.

En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia que adopti el següents:

ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament d’Alcudia constata la injustícia que ha patit la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per part del Govern
d’Espanya en matèria de finançament i inversions.
2. El Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia considera que, durant els darrers 30
anys, les Illes Balears han patit una manca d’inversions estatals i un
finançament autonomic del tot insufucient i injust.
3. El ple de l’Ajuntament d’Alcúdia acorda exigir a l’actual Govern
Balear accions contundents per aturar la situació desavantatjosa que
vivim, independentment de qui governi a l’estat espanyol després de
les properes eleccions generals.”
INTERVENCIONS:
El senyor Domingo Bonnin llegeix la moció.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que abans de passar a votació vull fer un
suggeriment a tots els partits polítics, a tots, incloent el PI, PSOE, PP, Junts,...
que les mocions que s’hagin de dur a partir d’avui no es llegeixin totes per
complet si no que es faci un resum i es llegeixin sols els acords. I ho dic avui
perquè precisament avui presentam mocions partits que formen part de l’equip
de govern els que ho han fet. Com hi ha hagut comissió informativa i les
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mocions són conegudes per tots consider que no es necessari llegir-les en la
seva totalitat. Aquesta és una petició que faig si al plenari li pareix bé.
La senyora Coloma Terrasa troba que es tracta d’una decisió molt encertada i
que basta llegir les propostes.
El senyor batle, diu que dit això que era un suggeriment si voleu fer
intervencions sobre la moció que tractam en aquest punt de l’ordre del dia ho
podeu fer, si no passam a votació.
VOTACIÓ:
Acte seguit els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la moció abans descrita, amb els acords que hi
són proposats.
16. Renuncia de càrrec de Regidor el Sr. Antoni Qués Valls.
Es presenta proposta de Batlia de data 29 d’octubre de 2015, la qual diu:
“Atès l’escrit de renúncia al càrrec de Regidor subscrit per en Antoni Qués
Valls presentat per registre d’entrada amb el nº 8223 en data 14 d’octubre de
2015 en virtut del qual es posen de manifest les raons que li han dut a
formalitzar la renúncia voluntària al càrrec.
Atès que en Antoni Qués Valls Regidor d’aquest Ajuntament pel Partit Polític
“Guanyem Alcúdia”, va prendre possessió d’aquest càrrec el dia 13 de juny de
2015 després de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015.
Així mateix es dóna compta del escrit de renúncia a ser proposats per el
cumpliment del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, presentat en data 30
d’octubre de 2015, per el Sr. Carlos Casals Anca, Sr. Francisco Ramón
Barrera Jiménez i Sr. Johanny Frias Lugo.
També es dona compta de l’escrit presentat per la Sra. Noelia Broncano
Hernández, sobre la seva disposició a acceptar el càrrec de regidora d’aquest
Ajuntament, de data 30 d’octubre de 2015.
En compliment dels art. 9.4 RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el ROF, i 182 LO 5/1985, de 19 de juny, LOREG, el Ple de la
Corporació adopta el següent:
ACORD
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PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de
l’Ajuntament presentada per En Antoni Qués Valls.
SEGON.- Remetre Certificació d’aquest Acord a la Junta Electoral Central
juntament amb la còpia de l’escrit de renúncia i indicació de que la persona a
la qual correspon cobrir la vacant, a judici d’aquesta Corporació, és Na Noelia
Broncano Hernández ja que els números 2, 3 i 4 respectivament següents a la
llista del Partit Polític Guanyem Alcúdia han presentat escrit de renúncia (Nº 2:
Carlos Casals Anca, Nº 3: Francisco Ramón Barrera Jiménez i Nº4: Johanny
Frias Lugo), i sollicitar a la Junta que remeti la corresponent credencial a nom
de la Sra. Noelia Broncano Hernández per tal que pugui prendre possessió del
seu càrrec.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit exposa la moció. Sols el ple ha de prendre coneixement. El proper
tràmit és demanar a la Junta Electoral Central la credencial de regidor electe,
a efectes de que ens enviï el credencial. El problema que ens hem trobat i que
el senyor Ques va explicar a la comissió informativa és que dins el seu partit
polític els números 2, 3 i 4 han comparegut davant l’infrascrit i van renunciar a
ser regidors amb data de 30 d’octubre. I sí que va venir també la número 5,
que és la senyora Noelia, dia 3 de novembre, dient que ella sí estava
interessada. Per tant, una vegada el ple ha acordat que té en coneixement
aquesta renúncia és quan serà efectiva la dimissió del regidor Antoni Ques.
Aleshores, enlloc de demanar a la Junta Electoral Central l’acreditació dels
números 2, 3 i 4 de la candidatura, el ple ja demanarà, perquè així ho tenim
documentat, la credencial de la número 5 de la candidatura de Guanyem
Alcúdia per la qual va ser elegit regidor el senyor Antoni Ques, si es ratifica
avui en l’escrit de renúncia i si vol dir cap paraula.
El senyor Antoni Ques diu que abans d’anar-se’n vol agrair al batle, als tinents
de batle i a tots els regidors el tracte amable i cordial que han tingut amb jo
durant aquest breu període com a regidor, i que sé cert que també tindran
amb la persona que me substituirà. I bé, gràcies.
El senyor batle, Antoni Mir, demana si els grups volen dir alguna paraula.
L’infrascrit exposa que els grups poden intervenir si volen, però no hi ha
votació, sols que l’Ajuntament en tingui coneixement.
El senyor batle exposa que com a companys, encara que hagi estat per poc
temps hem de donar la paraula als grups polítics si ho consideren oportú.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que això és una decisió molt personal, i
així com et vàrem donar la benvinguda també et desitjam el millor en aquesta
nova etapa. Moltíssimes gràcies també per la teva companyonia.

90

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

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

El senyor Pere Malondra exposa que per part del grup socialista em vull afegir
a les paraules de la portaveu del Partit Popular i agrair-te el temps dedicat, tot i
que ha estat breu, tot el temps dedicat a l’Ajuntament. Ha estat bo el tracte
que hem tingut tot aquest temps i desitjar que els inconvenients familiars es
solucionin aviat. Que et vagi molt bé i molta sort.
La senyora Carme García manifesta que sempre sap greu perdre un company
i que li sap greu que sigui per aquestes qüestions però força i en davant. I
donar la benvinguda a la nova companya.
El senyor Tomàs Adrover dona les gràcies per poder compartir aquests mesos
amb el senyor Ques i amb el seu talant democràtic de la teva presència. En el
futur, que et vagi millor.
El senyor batle, Antoni Mir, es vol sumar com a batle a les paraules que han
dit tots els companys. Crec que en Toni el temps que ha estat aquí ha estat
allà on tocava, quan hi ha hagut de ser hi ha estat. Per tant jo crec que és
d’agrair que una persona que dedica temps a fer feina pels altres i pel municipi
sacrificant temps de la seva família ja val la pena i ja s’ha d’agrair. Per tant
Toni en nom del grup municipal del PI i en el meu propi moltes gràcies pel
temps que has estat amb nosaltres i dir que sàpigues que estam a la teva
disposició. I donarem la benvinguda a la nova regidora, quan ho sigui.
L’infrascrit exposa que el ple en pren coneixement i s’enviarà l’acord a la Junta
Electoral Central amb els escrits de renúncia que han presentat els altres a fi
de que s’expedeixi el credencial del nou regidor electe que en aquest cas és
na Noelia. Això és el que acorda el plenari. Així que vist que el ple n’ha pres
coneixement el senyor Antoni Ques deixa de ser regidor i ha d’abandonar el
seu ascó.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta abans descrita, amb els acords que hi
són proposats.
17. Propostes i Mocions d’urgència.
No se’n presenten.
II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
1. Decrets de Batlia

91

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

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 des de l’anterior sessió i que es
corresponen a la relació des del núm. 1.546/2015, de data 5 d’octubre de 2015
fins a 1.763/2015 de 4 de novembre de 2015.
La corporació se’n dóna per assabentada.
3. Precs i preguntes
Intervencions:
La senyora Carme García manifesta que no té cap prec ni pregunta, però que
si el batle li permet voldria fer un aclariment si el batle m’ho permet.
El senyora batle, Antoni Mir, respon que li permet.
La senyora Carme Garcia exposa que al darrer plenari a una de les preguntes
que vaig fer, vaig fer un comentari referent a un lloc de un bar que tenia un lloc
al mercat. Jo vaig dir que feia vint anys que tenia aquest lloc al mercat. Sa
veritat és que feia més de vint anys que tenia el lloc, però no exactament al lloc
ubicat allà on estava darrerament. I com sé que hi va haver una persona que es
va sentir un poc ofesa vull demanar disculpes. I dir que al lloc darrer on estava
no feia vint anys, perquè havia estat abans aferrat al bar, després per uns
motius va anar més avall, després quan es va obrir el dels imposts es va donar
definitivament el lloc on estava i que no feia vint anys que estava ubicat
exactament en aquest lloc.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que jo crec que sempre una persona reconeix
els seus errors i ho ha fet de bona fe és correcte. I per part meva t’agraeixo que
hagi aclarit aquest punt, perquè rectificar a vegades és bo. Tots fem
equivocacions, començant per jo mateix, i en conseqüència me pareix bé i
t’agraeixo que hagi fet aquest aclariment.
La senyora Coloma Terrasa exposa que vol fer uns precs, perquè prenguin
nota si ho troben oportú. Supòs que ja estan treballant amb el pressupost de
2016. Li demanaríem tinguessin a bé incloure, ja que el projecte es troba fet,
l’oficina de turisme de Ciudad Blanca. Després també li demanaríem tinguessin
en compte com a inversió la restauració de la murada medieval, que també és
un projecte que ja me pens que està acabat i enllestit. I també demanar a
l’equip de govern que demani al Consell de Mallorca una reivindicació que
tenen els veïns d’aquella zona, que és la reparació de la carretera que va des
de Can Bisanyes fins a Pollença, el tram que hi ha dins el terme d’Alcúdia,
evidentment. La carretera està en molt mal estat i també seria una bona
proposta per fer al Departament de Carreteres del Consell de Mallorca. I també,
enllaçant també amb carreteres, li demanaria, si s’han fixat, se necessita un
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repintat, i això no ho podem fer noltros, perquè pertany a Carreteres del Consell
de Mallorca, el repintat dels passos de “peatons” de la rotonda de Can Fumat,
perquè és un lloc de molt de pas i seria convenient fer aquesta petició, ja que
no ho podem fer des de l’Ajuntament. Això són els nostres precs.
L’infrascrit exposa que els precs no necessiten resposta.
El senyor batle manifesta que malgrat no sigui necessari dins el to de diàleg
que ha expressat la senyora Terrasa es mereix una resposta amb el mateix to
de diàleg, que ha estat correcte.
El senyor Joan Gaspar exposa que referent al que ha comentat la senyora
Terrasa respecte a l’Oficina de Turisme, que fa dos plens ja ho va comentar,
noltros també som conscients que és una prioritat fer una nova oficina de
turisme a Ciudad Blanca, perquè allà on hi ha l’existent, la veritat és que no
està a un lloc visible, tampoc les installacions no estan al seu millor estat. Ara
estam fent el pressupost i al final veurem meam si hi haurà doblers per a fer
aquesta inversió o no. Però també recordar que si les coses s’haguessin fet bé
també avui tindria ja aquesta oficina de turisme, ja que amb les subvencions de
la Borsa d’Allotjament s’hagués pogut aconseguir la subvenció, i que al final no
es va aconseguir degut a que vàreu posar aquest projecte en el tercer lloc
d’una llista.
La senyora Coloma Terrasa diu que la subvenció no va ser possible i recorda
que l’anterior equip de govern va presentar un recurs per aquest motiu.
Simplement és això, que ho recolliu, i si es pot collocar al pressupost perfecte i
si no ja tindreu els vostres motius per a no posar-ho. Vull dir, simplement són
suggeriments, no necessiten resposta.
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que ja sap que són suggeriments, però
creu que la senyora Terrasa ha dit murades medievals, i jo crec que es devia
referir a la murada renaixentista.
La senyora Terrasa diu que es referia a la renaixentista. El projecte era una
feina feta que pot esser interessant.
La senyora Bàrbara Rebassa diu que sí que ja l’anterior equip de govern ho
havia encomanat.
La senyora Coloma Terrasa diu que estava a punt d’acabar-se pel maig, i
probablement ja està pràcticament enllestit i és una cosa bona per Alcúdia,
perquè milloraria molt sobretot aquesta àrea o zona de murada que està tan
deteriorada.
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La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que és veritat, que se n’havia parlat
moltes vegades, i que ja està enregistrat i la següent passa a fer és que ha
d’anar al Consell al departament de Patrimoni.
La senyora Terrasa diu que si tenim sort i pot anar al pressupost els alcudiencs
estaran contents.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que vol agrair, ja que totes les idees són
benvingudes, vinguin d’allà on vinguin, i per tant són suggeriments que tindrem
en compte i si és possible s’inclouran al pressupost.
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. batle aixeca la sessió, essent
les 21:00 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a secretari, don
fe.

Vist i plau
El Batle,

El Secretari,

Antoni Mir Llabrés

Joan Seguí Serra
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