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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA
26 D’OCTUBRE DE 2016
NÚM: 13
DATA: 26/10/2016
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
COMENÇA: 9:35 h.
ACABA: 9:50 h.
Lloc: Sala de sessions

Assistents:

Batle:

Antonio Mir Llabrés

Tinents de Batle :

Joana Mª Bennasar Serra
Bàrbara Rebassa Bisbal
Joaquin Cantalapiedra Aloy
Joan Gaspar Vallori Guayta

Regidors:

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

Ha excusat la seva absència:

Pere J. Malondra Sánchez

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

Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari Acctal:

Miguel Alejandro Dot Ramis
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A Alcúdia, el dia 26 d’octubre de dos mil setze quan són les 9:30 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament,
sota la presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora
Sra. Caterina Crespí Serra i pel secretari acctal Sr. Miguel Alejandro Dot
Ramis, que dóna fe de l’acte. Una vegada comprovat que hi ha el quòrum
suficient per a la constitució vàlida del Ple, el Sr. Batle declara oberta la sessió.

Ordre del dia:
1. Prèvia ratificació de la inclusió a l’ordre del dia, examen i aprovació
proposta de sol·licitud de subvencions per finançar projectes
d’experència professional per a l’ocupació dels joves d’Alcúdia
amb estudis de grau superior.
2. Prèvia ratificació de la inclusió a l’ordre del dia, examen i aprovació
de la moció de Batlia per a l’adhesió pacte de batles i batlesses.

Desenvolupament de la sessió:

1.
Prèvia ratificació de la inclusió a l’ordre del dia, examen i aprovació
proposta de sol·licitud de subvencions per finançar projectes
d’experència professional per a l’ocupació dels joves d’Alcúdia amb
estudis de grau superior.
Una vegada ratificada per unanimitat la inclusió d’aquest punt a l’odre del dia, el
Sr. secretari apunta que el títtol del punt, tal i com s’ha presentat la proposta,
resta com “Proposta d’aprovació del projecte d’obres o serveis Joves
Qualificats d’Alcúdia 2017”. Això atès, es presenta proposta de Batlia de data
21 d’octubre de 2016, la qual diu:

“1. Proposta d’aprovació del projecte d’obres o serveis Joves Qualificats
Alcúdia 2017.
Mitjançant resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB
del Govern Balear, d’11 d’octubre de 2016, ha estat aprovada una convocatòria de
subvencions per finançar projectes d’experiència professional per a l’ocupació dels
joves amb estudis de grau superior a les Illes Balears, cofinançada pel Fons Social
Europeu, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020
i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
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Les subvencions referides estan destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa
la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació, entre
d’altres, pels ajuntaments balears, de persones joves desocupades majors de 18 anys
i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació
acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència
laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d’interès general i
social.
D’acord amb la base sisena de la convocatòria, s’ha elaborat un projecte amb la
totalitat de les contractacions que es preveu dur a terme i la descripció de les obres o
serveis que s’han de desenvolupar. Aquestes contractacions no poden tenir una
durada superior a nou mesos i mitjançant la modalitat de contracte en pràctiques
previst a l’article 11.1 del Text refós de l’Estatut dels treballadors aprovat per Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març i amb una jornada del 100 % de la jornada
laboral que li sigui d’aplicació.
Per tot això, en compliment de la base desena de la convocatòria i en consideració a
les atribucions que l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, confereix a aquest Ple, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el projecte d’obres o serveis “Joves Qualificats Alcúdia 2017”.
SEGON.- Notificar el present acord al SOIB, juntament amb la sol·licitud per participar
en el procediment convocat.
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.

2. Prèvia ratificació de la inclusió a l’ordre del dia, examen i aprovació de
la moció de Batlia per a l’adhesió pacte de batles i batlesses.

Una vegada ratificada per unanimitat la inclusió d’aquest punt a l’odre del dia,
es presenta Moció de Batlia de data 20 d’octubre de 2016, la qual diu:

“MOCIÓ ADHESIÓ PACTE DE BATLES I BATLESSES
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De conformitat amb el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears segons el qual:
“Tota persona té dret a gaudir d’una vida i un medi ambient segur i sà. Les
administracions públiques de les Illes balears, en l’àmbit de les seves competències,
protegiran el medi ambient i impulsaran un model de desenvolupament equitatiu,
territorialment equilibrat i sostenible.”
En l’exercici de les competències que estableix l’article 25 de la Llei 7/1985 de Bases
de Règim Local:
“El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la
legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les següents matèries:
Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids
urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones
urbanes”.
Tenint ple coneixement de tots els compromisos DEL PACTE DE BATLES I
BATLESSES i, en particular, dels següents:
Anar més enllà dels objectius establerts per la UE per a 2020 i reduir les emissions de
CO2 als nostres territoris en, almenys un 40% al 2030.
Presentar un pla d’acció per a l’energia sostenible, incloent-hi l’elaboració d’un
inventari de referència de les emissions en el qual es resumeixi com es compliran els
objectius, en el termini d’una any des de la data esmentada.
Presentar un informe d’execució, almenys cada dos anys a partir de la presentació del
pla d’acció, amb finalitats d’avaluació, seguiment i control.
Organitzar dies de l’energia en cooperació amb la Comissió Europea i amb altres parts
interessades, perquè la ciutadania pugui beneficiar-se directament de les oportunitats i
avantatges que brinda un ús energètic més intel·ligent, així com informar
periòdicament els mitjans de comunicació locals sobre el desenvolupament del pla
d’acció.
Assistir i contribuir a la conferència anual de Batles de la UE.
Per tot l’anterior el Ple de l’Ajuntament assumeix el següent:
ACORD
PRIMER: L’Ajuntament d’Alcúdia manifesta la seva voluntat d’adherir-se al Pacte de
Batles i Batlesses per assolir un progrés real, en aquest moment, en el
desenvolupament d’energies renovables i ciutats energèticament eficients.
SEGON: L’Ajuntament d’Alcúdia es compromet a lluitar contra el canvi climàtic com
una de les seves prioritats principals. Compromís ferm de reduir les emissions de CO2
un 40% pel 2030.
TERCER: Notificar el present acord a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic,
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.”
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Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la Moció abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.

I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió,
essent les 9:50 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a
secretari, don fe.
Vist i plau
El batle,

El secretari acctal,

Antonio Mir Llabrés

Miguel Alejandro Dot Ramis
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