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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
14 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
NÚM: 14 
DATA: 14/11/2016 
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA  
COMENÇA: 20:05 h. 
ACABA: 20:31 h.    
Lloc: Sala de sessions 
 
 
Assistents: 
 
 
Batle:      Antonio Mir Llabrés 
 
 
Tinents de Batle :   Pere J. Malondra Sánchez  

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

Excusen la seva absència:  Catalina Àngels Juan Pericàs 
Domingo Bonnin Daniel 

 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
Secretari:    Joan Seguí Serra 
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A Alcúdia, el dia 14 de novembre de dos mil setze quan són les 20:00 hores, es 
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt 
anotats, a fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, 
sota la presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora 
Sra. Caterina Crespí Serra i 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.  
 
Ordre del dia: 

1. Examen i aprovació actes de data 10 d’octubre de 2016 i de 26 
d’octubre de 2016. 

2. Examen i aprovació proposta d’acord reconeixement extrajudicial 
de crèdit 9/2016. 

3. Examen i aprovació de la modificació pressupostària 32/2016 per 
crèdit extraordinàri finançat amb baixa. 

4. Examen i aprovació proposta de conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, el Consell de Mallorca i 
l’Ajuntament d’Alcúdia per al desenvolupament d’un projecte pilot 
per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. 

5. Examen i aprovació proposta d’ampliació al·legacions de la 
delimitació Espais i Usos Portuaris presentades el 4 d’abril de 2016 
davant l’Autoritat Portuària de Balears. 

6. Examen i aprovació proposta d’adopció del compromís de dotar de 
clavegueram la part del sector AN-6 corresponent a la urbanització 
de Manresa, d’acord amb la D.T. 4ª de la Llei 2/2014, de 25 de març 
(LOUS). 

7. Examen i aprovació proposta modificació ordenança ocupació via 
pública. 

8. Examen i aprovació proposta de nomenament de parc infantil XUE 
SANDRA SAURA MENÉNDEZ. 

9. Propostes i Mocions d’urgència. 
 

II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 

1. Decrets de Batlia. 
 

2. Precs i Preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
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1. Examen i aprovació actes de data 10 d’octubre de 2016 i de 26 
d’octubre de 2016. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle 
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a 
l’esborrany de l’acta de la sessió  extraordinària de l’Ajuntament Ple de dia 10 
d’octubre de 2016.  
 
Passat a votació i no havent-hi formulat cap observació, s’aprova per 
unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta sotmesa a consideració. 
 
Acte seguit, el senyor batle demana si qualque membre dels assistents ha de 
formular cap observació a l’esborrany de l’acta de la sessió  extraordinària de 
l’Ajuntament Ple de dia 26 d’octubre de 2016.  
 
Passat a votació i no havent-hi formulat cap observació, s’aprova per 
unanimitat dels assistents l’esborrany de l’acta sotmesa a consideració. 
 
2.  Examen i aprovació proposta d’acord reconeixement extrajudicial de 
crèdit 9/2016. 
 
Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 4 de novembre de 2016, 
la qual diu: 
 
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de 
27.383,79 euros. 
 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 4 de novembre de 2016. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de  
27.383,79 euros i , que s’adjunten com a annex. 
 
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent. 
 
Tercer.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient 
corresponent, prenent-se  nota per la Intervenció municipal i notificant-se als 
interessats.” 
 
INTERVENCIONS: 
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El senyor batle, Antoni Mir, demana als assistents que apaguin els mòbils i 
dona la paraula a la senyora Joana Maria Bennasar. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que es du a reconeixement 
extrajudicial de crèdit una proposta d’un total de 27.383,79 euros. Aquest més 
puja tant, són de factures d’altres anys, per a que per a poder-les pagar dins 
enguany han d’anar a plenari. Hi ha 57 factures d’ENDESA-GESA d’altres 
anys que han arribat ara. A part, també hi ha dues factures de diaris i també 
de uns lloguers dels pàrquings del port d’Alcúdia, de l’any 2014 i de l’any 
2015. Això és el total de factures que pugen 27.383,79 euros. 
 
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. 
 
3. Examen i aprovació de la modificació pressupostaria 32/2016 per 
crèdit extraordinari finançat amb baixa. 
Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 8 de novembre de 
2016, la qual diu: 
“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més 
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i 
urgents. 
 
Vista la proposta de la regidora Sra. Catalina Moll. 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 8 de novembre de 2016. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 32/2016, que consta de les parts 
següents: 
 
Crèdit Extraordinari 
 
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses: 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ AUGMENT 
FI 4312 143013 RETRIBUCIONS  ADL 700,00 
FI 4312 160009 SEGURETAT SOCIAL ADL 300,00 
 
Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses: 
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Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ  DECREMENT 

FO 920 162001 CURSETS DE FORMACIO PERSONAL 
LABORAL 1.000,00 

 
 
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 Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals 
s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un 
mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient 
s’entendrà definitivament aprovat.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, atorga la paraula a la senyora Bennasar. 
 
La senyora Joana Maria Bennasar manifesta que aquesta és una modificació 
de crèdit per a dotar de crèdit una partida, bé hem demanat una subvenció al 
govern per la contractació d’una ADL i aquest crèdit que duim aquí, que són 
mil euros seria per la part proporcional que toca a l’Ajuntament d’enguany, del 
mes de desembre que ella ja començarà a fer feina aquí. Aquesta subvenció 
un 72 per cent estarà subvencionada pel govern i un 28 per cent és el que 
pagarà l’Ajuntament. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que, per aclarir-ho, el tema és que clar, 
aquesta subvenció com és i s’havia pensat en l’any que ve, però enguany ha 
de començar com a molt tard dia nou de desembre. Clar, no estava previst de 
dia 9 a dia 31 i això és l’import de Salaris més Seguretat Social de dia 9 a dia 
31, perquè el demés ja anirà al pressupost de l’any que ve. Però ha de 
començar aquesta persona dia 9 i això és el crèdit aquest. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
4.  Examen i aprovació proposta conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, el Consell de Mallorca i 
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l’Ajuntament d’Alcúdia per al desenvolupament d’un projecte pilot per a 
la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. 
Es presenta proposta del Regidor de Turisme i Obres Pròpies de data 4 de 
novembre de 2016, la qual diu: 
 
“Vist el projecte de conveni de col·laboració entre la Conselleria de Territori, 
Energia i Mobilitat, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Alcúdia per al 
desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica 
a les Illes Balears. 
 
Atès que a curt termini hem previst modificar les ordenances municipals amb la 
finalitat d’adoptar una sèrie de mesures incentivades per la utilització dels 
vehicles elèctrics. 
 
Atès que tant la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat; el Consell de 
Mallorca i l’Ajuntament d’Alcúdia estan d’acord amb el Projecte Pilot per dur a 
terme actuacions per promoure i coordinar el desenvolupament de la Mobilitat 
Elèctrica a l’illa de Mallorca. 
 
Per tot aixó aquesta regidoria proposa l’adopció del present acord: 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte de conveni de col·laboració entre la Conselleria 
de Territori, Energia i Mobilitat i el Consell de Mallorca, per al desenvolupament 
d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes 
Balears, que s’adjunta. 
 
SEGON.- Habilitar a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcúdia un enllaç a 
l’adreça web http://melib.caib.es o equivalent per a la informació de la mobilitat 
elèctrica de les Illes Balears. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a La Conselleria de Territori, Energia i 
Mobilitat i el Consell de Mallorca (Departament de Desenvolupament Local). 
 
QUART.-  Facultar al Batle perquè en nom i representació de l’Ajuntament 
pugui signar el conveni i resta de documents que siguin necessaris per 
executar aquest acord. 
 
No obstant això, el Ple de l’Ajuntament, amb superior criteri acordarà el que 
estimi mes adient.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor Joan Gaspar exposa que el que es du en aquest ple és la proposta 
d’incorporació de l’Ajuntament d’Alcúdia dins la xarxa per promoure i gestionar 
el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a Mallorca, un ent que està també 
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format per la Comunitat Autònoma i el Consell de Mallorca. El que fem en 
aquest convenni a grans trets és la integració dels punts de recàrrega dins la 
xarxa a nivell de Mallorca. Actualment en tenim dos. I el que volem és seguir 
augmentant aquests punts que tenim al terme municipal per poder-ne fer 
difusió del vehicle elèctric. També continuar amb les bonificacions que ja hi ha 
existents al Impost de Circulació de Vehicles, també fer accions per poder 
difondre el vehicle elèctric i també difondre la pàgina web de la Comunitat 
Autònoma on es pot aconseguir la tarjeta per a poder recarregar els cotxes. En 
definitiva facilitar l’ús de les energies alternatives i verdes, davant les energies 
fòssils i augmentar els punts de recàrrega municipals. A més a més, en 
aquesta línia, l’Ajuntament incorporarà pròximament un cotxe elèctric i una 
moto elèctrica a la seva flota municipal per a promoure que entrin dins la flota 
municipal aquest tipus de vehicles. 
 
 El senyor batle demana si hi ha alguna aclaració... passam a votar. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
5. Examen i aprovació proposta d’ampliació al·legacions de la delimitació 
Espais i Usos Portuaris presentades el 4 d’abril de 2016 davant l’Autoritat 
Portuària de Balears. 
 
Es presenta proposta del Regidor de delegat d’Urbanisme de data 4 de 
novembre de 2016, la qual diu: 
 
“Atès que en data 3 de febrer de 2016 el  Consell d’administració de la APIB 
acordà iniciar la tramitació de la Delimitació dels Espais i usos Portuaris del Port 
d’Alcúdia i que l’Ajuntament d’Alcúdia en data 11 d’abril de 2016 RE 2680/2016, 
en el tràmit previst a l’article 69.4.a) del TRLPEMM va remetre a la APIB els 
corresponents informes tècnic i jurídic emesos a l’efecte. 
 
Atès que en els referits informes es va fer especial menció a la necessitat de 
respectar la voluntat de ambdues administracions plasmada en els convenis 
signats entre la APIB i l’Ajuntament d’Alcúdia  els dies 19.11.1993, 17.11.2003 i, 
molt especialment,  el de  3 de febrer de 2004 pel que fa a la zona de la piscina 
de Gesa i Zona Verda Adjunta. 
 
Atès que  l’objecte de la delimitació d’espais i usos portuaris, de conformitat 
amb el que determina l’article 69.3 del TRLPMM, és la fixació dels terrenys de la 

http://www.alcudia.net/
mailto:ajt@alcudia.net


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 

 
 

 8 

zona de Servei portuari que ha d’incloure els espais de terra i aigua necessaris  
per el desenvolupament  dels usos portuaris a que se refereix l’article 72.1 de 
referit Text Refós, els espais de reserva que garanteixin la possibilitat de 
desenvolupament  de l’activitat portuària i aquells que poden destinar-se a usos 
vinculats a la interacció port ciutat esmentats en aquell article. 
 
Atès que la proposta de la  DEUP, d’acord amb el mateix precepte ha d’incloure 
la definició exterior i interior del domini públic portuari, els usos prevists per a 
cada una de les diferents àrees en les que es divideix la zona de serveis del 
Port i la Justificació de la necessitat o la convivència del esmentats usos, 
segons criteris de transparència, objectius, no discriminatoris i de foment de la 
competència en la prestació del serveis. 
 
Atès que el temps ha demostrat  la innecessarietat pel Servei Portuari de gran 
part de la superfície de l’anomenada Piscina de Gesa i Zona Verda adjacent i  
de l’actual Passeig Marítim, la qual cosa ha motivat la signatura  de diferents 
convenis per consensuar qualsevol tipus d’assumpte que afecti a l’ordenació del 
front marítim del Port d’Alcúdia, tant amb el que afecta a temes urbanístics com 
a  la desburocratització  i agilització de relacions entre ambdues 
administracions. 
 
Atès que d’acord amb els esmentats convenis és l’Ajuntament d’Alcúdia qui ha 
fet més esforços econòmics tant pel que fa al  finançament quasi total del 
projecte de  d’Ordenació del Front Marítim del Port d’Alcúdia-Passeig marítim 
del Port d’Alcúdia amb una forta  inversió a l’any 1998-2000 com pel que fa al 
manteniment  i conservació de les obres  del Passeig Marítim,  així com la 
neteja, enllumenat, jardineria i assistència en Policia corresponents a la zona de 
domini públic portuari. 
 
Atès que  fruit de les darreres reunions amb els representats de l’Administració 
s’ha reiterat  d’interès municipal en la gestió de l’ús dels terrenys que conformen 
la denominada “Piscina Municipal de Gesa” i la Zona Verda adjacent, així com la 
part de passeig marítim  i dels terrenys que es grafia en groc al plànol adjunt. 
 
Atès que d’acord amb el projecte  de la DEUP (plànol 5)  part dels terrenys a 
desafectar que formen part del passeig marítim del Port d’Alcúdia no són de 
Domini públic marítim terrestre i, a més,  no es destinen a usos portuaris perquè 
a causa de l’evolució  de les necessitats operatives  del tràfic portuari han 
quedat en desús per l’activitat estrictament portuària  
 
Atès que l’article 44 i ss. del Reial Decret 2/2011, de 5 de setembre , pel que 
s’aprova el TRLPEMM  determina que els bens de domini portuari que resultin 
innecessaris per el compliment de les finalitats  d’aquest caràcter podran ser 
desafectats i  que s’incorporaran al patrimoni de la Autoritat Portuària que podrà 
procedir a la seva alienació, permuta o, en el seu cas, cessió gratuïta prèvia 
comunicació a la Direcció General de Patrimoni de l’Estat. 
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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 D S : 
PRIMER.- Formalitzar davant l’Autoritat Portuària de Balears l’ampliació de les 
al·legacions presentades en data 11 d’abril de 2016 RE 2680/2016 en el sentit 
de que en el Projecte de la DEUP aprovat  pel seu Consell d’Administració de 
data 3 de febrer de 2016 (BOE núm. 47 de 24.02.16) es procedeixi a la 
desafectació per resultar innecessaris pels serveis portuaris els terrenys grafiats 
en color groc en el plànol i fotografia aèris adjunts al present acord perquè 
passin a formar part del patrimoni de la APIB  en vistes a una posterior cessió a 
l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 
SEGON.- Notificar  el present acord a l’Autoritat Portuària de Balears.  
 
No obstant aixó, el Ple de l’Ajuntament, amb superior criteri acordarà el que 
estimi adient.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que, com sabeu, dia 3 de febrer de 2016 
el consell d’administració de l’APIB (Autoritat Portuària de les Illes Balears) va 
acordar iniciar els tràmits per la limitació d’espais i usos portuaris del port 
d’Alcúdia. L’Ajuntament d’Alcúdia va fer unes al·legacions, que estan 
presentades i les ha d’estudiar l’organisme competent. Però fa tres setmanes 
o un mes es va tenir la sort o l’oportunitat de visitàs Alcúdia el president de 
Ports de l’Estat, José Llorca, ens reunírem amb ell, vam anar “in situ”, perquè 
sempre ha estat cavall de batalla mantenir la piscina de GESA, el pinaret i ara 
també afegíem aquesta altra circumstància que és el Passeig Marítim. El 
vàrem dur per tot per a que ves el que era el pinaret, i el que significava per 
noltros, per Alcúdia, aquest pinaret, el que significava per Alcúdia la piscina de 
GESA, i va visitar i efectivament va entendre que no té sentit que tant la 
piscina de GESA com el pinaret fossin reserva portuària que és el que es 
pretenia en principi. A la vegada amb en Pere Malondra anàrem i vérem el 
Passeig Marítim. I aquest home va entendre que el Passeig Marítim hauria de 
ser municipal. Ell ho va entendre així. Home el que són els amarraments del 
port d’Alcúdia no mos ho donarien mai, però sí que hi ha un espai, des de la 
“madera” fins aquí hi ha un plànol, que tot el que és primera línia del Passeig 
Marítim del Port d’Alcúdia hauria de ser municipal. No té sentit que sigui 
reserva portuària, perquè ja no ho serà mai. Què succeeix si el passeig 
marítim passa a ser municipal? L’Ajuntament d’Alcúdia tindria uns ingressos 
importants, donat que les terrasses dels negocis de primera línia no té sentit 
que siguin ingressos de l’Autoritat Portuària, ni té sentit que ells fiquin el nas 
allà on és nostro. Per tant, ara el que feim és una al·legació en aquest 
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aspecte, i el que fem és una ampliació de les al·legacions presentades, posant 
el mapa, la cartografia i tot, per a veure si aconseguim que això reverteixi al 
municipi d’Alcúdia. Per tant el que es fa és demanar que es desafecti o es 
despatrimonialitzi la desafecció de domini públic i passi a ser domini 
patrimonial, i que pugui passar el dia de demà a Alcúdia. Això és la proposta 
que presentam. Alguna intervenció? He de dir, per a que ho sapigueu que el 
president de l’Autoritat Portuària o de Ports de l’Estat de Madrid ho va veure 
bastant bé, que tenia molt de sentit i inclús ell arribava més enfora 
argumentant que llevaria els ponts perquè tapen la vista de les barques. 
Nosaltres opinàrem que no siguem tan ambiciosos i anem per parts, perquè a 
vegades si demanam massa, massa, massa, a lo millor o espenyam. Anem 
per parts i això és el que es va fer. En principi pareixia que hi cabia la 
possibilitat. Alguna intervenció? Passam a votar? 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal, 
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 
 
6. Examen i aprovació proposta d’adopció del compromís de dotar de 
clavegueram la part del sector AN-6 corresponent a la urbanització de 
Manresa, d’acord amb la D.T. 4ª de la Llei 2/2014, de 25 de març. (LOUS). 
Es presenta proposta del Regidor de delegat d’Urbanisme de data 4 de 
novembre de 2016, la qual diu: 
 
“Atès que el 10 d’octubre 2016 (BOIB n. 134, de 22.10.16) es va provar 
inicialment la modificació de planejament relativa a la no necessitat de disposar 
de xarxa de sanejament per complir la condició de solar en els sectors de 
Bonaire: AN-2, AN-3 i AN-4 de les Normes Subsidiàries. Això a l’empara de la 
modificació de la disposició transitòria quarta de la LOUS en la redacció 
donada per la disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, per constituir una zona homogènia 
residencial i tipologia preferentment unifamiliar aïllada.  
 
Atès  que, pel que fa a l’àmbit de la urbanització Manresa (part del sector AN-6 
de les NN SS),  en data 31 d’octubre de 2016 el regidor delegat d’Urbanisme 
ha dictat  providència de batlia amb l’objecte  que la Corporació municipal 
adopti el compromís de dotar de xarxa de clavegueram a la referida 
urbanització i, que mentrestant, es puguin atorgar llicències d’edificació d’acord 
amb la  D.T. 4ª de la LOUS. 
Atès que, a diferència de la major part dels esmentats sectors que formen el 
nucli aïllat de Bonaire, la urbanització Manresa es troba separada de l’esmentat 
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nucli, amb lo qual i, de conformitat amb el que estableix el subapartat “i” de 
l’apartat “1.d” de la Disposició transitòria quarta de la LOUS, segons la nova 
redacció que li confereix  la Disposició final cinquena de la Llei 12/2006, de 17 
d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears,  perquè pugui adquirir la 
condició de solar, se l’ha de dotar de la xarxa de clavegueram. 
 
Atès que, pel que el procediment d’implementació de la xarxa de sanejament, 
ve regulat a la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl, modificada segons la nova redacció que li confereix la 
Disposició final cinquena de la Llei 12/2006, de 17 d’agost, d’avaluació 
ambiental de les Illes Balears. 

 
Atès l’informe lliurat conjuntament per l’arquitecte municipal i per l’assessoria 
jurídica en data 31 d’octubre de 2016, el qual, tot seguit, es transcriu: 
 
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL 
 
ASSUMPTE:  COMPROMÍS DE DOTAR DE CLAVEGUERAM LA PART DEL 

SECTOR AN-6 CORRESPONENT A LA URBANITZACIÓ DE 
MANRESA D’ACORD AMB LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
QUARTA DE LA LLEI 2/2014, DE 25 DE MARÇ, I, EN LA SEVA 
CONSEQÜÈNCIA, ATORGAR LLICÈNCIES D’EDIFICACIÓ. 

 
El 10 d’octubre 2016 (BOIB n. 134, de 22.10.16) es va provar inicialment la 
modificació de planejament relativa a la no necessitat de disposar de xarxa de 
sanejament per complir la condició de solar en els sectors de Bonaire: AN-2, 
AN-3 i AN-4 de les Normes Subsidiàries. Això a l’empara de la modificació de la 
disposició transitòria quarta de la LOUS en la redacció donada per la disposició 
final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, per constituir una zona 
homogènia residencial i tipologia preferentment unifamiliar aïllada.  
 
No obstant això, la urbanització de Manresa, en estar separada dels anteriors 
sectors que conformen un nucli aïllat i formar part integrant del sector AN-6, 
que disposa en la seva major part de xarxa de clavegueram, no es va incloure 
en la referida modificació de planejament. 
 
Aquesta zona és una petita part del sector AN-6 que, excepte algunes zones ja 
disposa de xarxa de clavegueram existent i en funcionament, per la qual cosa 
no es complirien els requisits assenyalats al subapartat “ii” de l’apartat 1.d de la 
nova disposició addicional quarta de la LOUS, és a dir que sigui inviable la 
dotació de clavegueram ja que aquesta xarxa és possible mitjançant la seva 
execució interna i connexió exterior encara que això, depenent de la solució 
que s’adopti en el projecte, pugui suposar alguna expropiació. 
Per tant, atenent la providència dictada per Alcaldia, de redactar-se i dur-se a 
terme un projecte de clavegueram caldria acollir-se a l’apartat “i”, en comptes 
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de l’ ”ii”, del referit apartat 1.d de la disposició transitòria quarta de la LOUS i 
que  deriva al següent procediment: 
 
a) S’estableix un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears. 
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués aprovat el 
corresponent projecte d’urbanització, de dotació de serveis o d’obres ordinàries 
–segons sigui el cas- per implantar la xarxa de sanejament a la zona on es 
demanda la llicència i les connexions al sistema general de depuració, 
l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 
anterior, quedarà automàticament sense vigor. 
Quan el procés d’aprovació del projecte indicat requereixi d’un informe 
preceptiu i/o vinculant o autorització d’una altra administració, el termini màxim 
establert quedarà interromput. A aquest efecte no computarà en aquest termini 
el període comprès entre la data de sol·licitud de l’informe a l’administració 
corresponent i la data d’entrada a l’ajuntament del citat document. 
No obstant això, el termini no quedarà interromput en els períodes que 
excedeixin del legalment previst en què l’ajuntament no complementi els 
requeriments o les peticions de documentació realitzats per l’administració que 
ha d’informar o autoritzar. 
b) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.a) anterior, 
s’estableix un termini afegit de dos anys des de l’aprovació del corresponent 
projecte. 
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués adjudicat les 
obres corresponent al projecte anteriorment referit, l’exempció que permet 
atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà 
automàticament sense vigor. 
c) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.b) anterior, 
s’estableix un altre termini afegit de dos anys des de l’adjudicació de les 
referides obres. 
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués executat les 
citades obres, l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en el 
punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor. 
d) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.c) anterior, 
s’estableix un últim termini d’un any des de l’acta de recepció de les referides 
obres. 
Si durant aquest termini l’administració responsable, l’ajuntament i/o el Govern, 
no ha posat en funcionament el sistema de depuració, distribució i emissió de 
les aigües depurades de forma adequada, l’exempció que permet atorgar 
llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament 
sense vigor. 
 
Així doncs, d’acord amb l’exposat, en cas que el Ple adopti el compromís de 
dotar de xarxa pública de clavegueram l’àmbit de la urbanització de Manresa, 
es podran atorgar llicències per a edificis que no siguin plurifamiliars mitjançant 
un sistema de recollida d’aigües residuals individual i homologat que garanteixi 
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un tractament adequat segons el previst en el PHIB. Aquesta possibilitat 
finalitzarà el 20 d’agost de 2017, encara que aquest termini quedarà 
interromput durant el període comprès entre la data de sol·licitud i la data 
d’entrada quan es requereixi informe preceptiu i/o vinculant o autorització d’una 
altre administració, i excepte que en aquesta data s’hagi aprovat el projecte de 
dotació de serveis o d’urbanització que implanti aquesta xarxa el que produirà 
la pròrroga de 2 anys més. 
 
Finalment, assenyalar que aquest acord plenari haurà de publicar-se en el 
BOIB per a la seva efectiva aplicació.  
 
Alcúdia, 31 d’octubre de 2016.- L’ASSESSORA JURÍDICA: Eulàlia Ochogavía 
Bennassar.- L’ARQUITECTE MUNICIPAL: Antoni Ramis Ramos.” 
  
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 següent s   
 
A  C  O  R  D  S:  
 
Primer.- De conformitat amb el que estableix l’apartat d) i. De la D.T. 4ª 
“Procediment d’implementació de la xarxa de sanejament” de la Llei 2/2014, de 
25 de març, d’ordenació i ús del sòl, adoptar el compromís de dotar de xarxa 
pública de clavegueram l’àmbit de la urbanització Manresa (part del sector AN-
6 de les NN SS)  als efectes de poder atorgar llicències per a edificis que no 
siguin plurifamiliars mitjançant un sistema de recollida d’aigües residuals 
individual i homologat que garanteixi un tractament adequat segons el que 
preveu el Pla Hidrològic de les Illes Balears. Aquesta possibilitat finalitzarà el 20 
d’agost de 2017, encara que aquest termini quedarà interromput durant el 
període comprès entre la data de sol·licitud i la data d’entrada quan es 
requereixi informe preceptiu i/o vinculant o autorització d’una altre 
administració, i excepte que en aquesta data s’hagi aprovat el projecte de 
dotació de serveis o d’urbanització que implanti aquesta xarxa el que produirà 
la pròrroga de 2 anys més. 
 
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de les Illes Balears i, a la 
pàgina web de l’Ajuntament. 
 
No obstant això, el Ple amb superior criteri, acordarà el que estimi adient.” 

PLÀNOL ANNEX 
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INTERVENCIONS: 
 
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que es du a aprovació de ple el 
compromís de dotar de clavegueram el que seria la zona de Manresa. Com ja 
sabeu, ja es va dur a un anterior plenari l’exemció del clavegueram a la zona 
de Bonaire. En aquest cas com que hi cap la possibilitat de poder dur el 
clavegueram fins aquella zona, nosaltres el que fem és adaptar-nos a la 
modificació de la llei que es va fer, i que ens permet fins a dia 20 d’agost poder 
presentar un projecte per dotar de clavegueram tota aquella zona. Si en 
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aquest termini d’un any nosaltres complim amb el projecte i fem el projecte, 
dons tindrem dos anys més i durant aquest any podrem donar llicències. 
Aquest termini d’un any s’aturaria sempre i quant s’hagin de demanar informes 
a altres entitats supramunicipals. I en el cas que nosaltres compliguem en el 
tema d’aquest projecte l’Ajuntament tindria dos anys més per a poder licitar 
aquest projecte i seguir donant llicències. Una vegada fet això, també això ho 
vaig explicar una altra vegada, però és igual. Una vegada fet això si nosaltres 
aconseguim licitar aquest projecte disposaríem de dos anys més per a fer 
aquest projecte i per dotar del servei de clavegueram a aquella zona, i d’un 
any més per acabar de recepcionar l’obra.  
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions. Passam a votar idò. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal, 
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 
 
7. Examen i aprovació proposta modificació ordenança ocupació via 
pública. 
Es presenta proposta de Batlia de data 3 de novembre de 2016, la qual diu: 

“En sessió extraordinària celebrada el 27 de juliol de 2015, el Ple de 
l'Ajuntament d’Alcúdia va aprovar l’ordenança municipal reguladora de 
l'ocupació de la via pública (BOIB núm. 118, de 6 d’agost de 2015), i en el seu 
art. 30 es regulen els foguerons i torrades de Sant Antoni i Sant Sebastià. 

 
Les festes de Sant Antoni Abat, que es commemora dia disset de gener, 

i de San Sebastià, dia vint de gener,  constitueixen una de les celebracions més 
arraigades de la cultura popular de la illa de Mallorca, amb reminiscències de la 
vida pagesa de la nostra història propera i que ara ajuden a fonamentar la 
identitat de cada municipi, essent el foc i els foguerons un dels elements més 
característics d’aquestes festes. 
 

La regulació municipal actual limita la celebració de foguerons en via 
pública al termini comprès entre dia deu i dia vint de gener, amb independència 
de la seva situació dins del calendari setmanal. Així, l’actual art. 30.2 diu que: 

 
 “Només es podran realitzar des d’una setmana abans al dia 

de Sant Antoni i fins al dia de Sant Sebastià”.  
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La proximitat d’ambdues festivitats ocasiona que, a vegades, els 
foguerons de Sant Antoni i de Sant Sebastià es concentrin en un únic cap de 
setmana.  Això origina diversos tipus de problemes en la gestió pública de la 
celebració atesa l’acumulació d’esdeveniments que es concentren, 
majoritàriament, durant el cap de setmana. 

 
La finalitat d’aquesta proposta de modificació és que els foguerons es 

puguin realitzar en un termini que sempre comprengui necessàriament dos 
caps de setmana, per a així esponjar temporalment els esdeveniments i oferir 
una millor gestió pública de les necessitats d’organització i neteja que van 
aparellades a la realització de les torrades i foguerons que es duen a terme en 
via pública. 

 
Per a aconseguir aquesta finalitat, es proposa eliminar el termini ordinal 

del període autoritzable (que ara es situava entre dia deu i dia vint de gener) i 
adoptar un termini que dependrà del dia de la setmana. Així, el període 
autoritzable s’iniciaria el divendres anterior al dia de Sant Antoni i conclouria el 
diumenge posterior al dia de Sant Sebastià. 

Atès tot el que precedeix, d’acord amb els articles 101 a 103 de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, 
concordants amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las 
bases del règim local, i l’art. 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, que permet 
prescindir de la consulta pública, prevista en el seu primer apartat, en el cas de 
què la proposta normativa no tingui un impacte significatiu en l’activitat 
econòmica, no imposi obligacions rellevants als destinataris o reguli un aspecte 
parcial de la matèria, com és el cas de la present, es proposa l’adopció dels 
següents:  

 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment la modificació de l’article 30.2 de 

l’ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública, amb la 
següent redacció : 

 
“Només es podran realitzar des del divendres anterior al dia de Sant 

Antoni al diumenge posterior al dia de Sant Sebastià.” 
 
SEGON.- Sol·licitar informe a l’Institut Balear de la Dona, sobre l’impacte 

de gènere de la modificació proposada, que tindrà per objecte, com a mínim, 
l’estimació de l’impacte potencial del projecte normatiu en la situació de les 
dones i dels homes com a col·lectiu, i també l’anàlisi de les repercussions 
positives o adverses, en matèria d’igualtat, de l’activitat projectada, de 
conformitat amb l’article l’art. 5 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de 
dones i homes, amb relació a la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de 
la Dona. 
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TERCER.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta 

dies hàbils, mitjançant l’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la 
Corporació i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap 
s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins aleshores inicial. 

 
QUART.- Concedir de forma simultània audiència a les associacions 

veïnals i de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en 
l’àmbit territorial del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre 
municipal d’associacions veïnals, les finalitats de les quals guardin relació 
directe amb l’objecte de l’expressada Ordenança.   

 
Això no obstant, el Plenari acordarà.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que la modificació d’aquesta ordenança 
és molt senzilla i és degut a el que va passar un poc l’any passat, perquè 
resulta que els foguerons de Sant Antoni si sols s’agafa un cap de setmana a 
Alcúdia es fan de l’ordre de 18 foguerons i clar, no es podien fer tots el mateix 
dia. I per l’ordenança tothom els vol fer o el dissabte de sant Antoni o els 
mateixos dies. I per això el millor és donar més possibilitats i agafar dos caps 
de setmana des d’abans de sant Antoni fins a després de sant Sebastià, 
perquè si queia en divendres o dilluns i així agafàvem dos caps de setmana. 
Si agafam dos caps de setmana es pot “esparcir” el tema dels foguerons, 
perquè com qui tothom ho vol el mateix dia era impossible. I aleshores només 
en canviar les dates. Només hi ha un any, que és l’any 2021 que agafa tres 
caps de setmana, però llevat d’aquest any els altres màxim dos caps de 
setmana. Amb la qual cosa la gent pot anar a un lloc i pot anar a l’altre, perquè 
a més a més, molta gent agafa els mateixos espais. Davora la plaça de ses 
Verdures, dos, davora la plaça s’altra, dos,... i així podem donar més 
possibilitats a que més gent pugui fer el fogueró i que no hi hagi cap 
solapament d’un amb l’altre. Només és canviar aquestes dates i donar més 
facilitat per a que es puguin agafar dos caps de setmana. Alguna intervenció? 
Alguna aclaració? 
 
La senyora Carme García expressa que vol fer una observació. És cert que 
així donam més facilitats però jo pens que Alcúdia queden sempre diluïts per 
aquest raó, perquè fem foguerons quinze dies. Per exemple, tu has dit que 
fem a Alcúdia més o manco 18 foguerons. Si es fessin tots el mateix dia, com 
a la resta, o la gran majoria de pobles, pens que seria una nit de festa i 
podríem anar d’una banda a l’altra i disfrutar-ho i veuríem Alcúdia encés. I a 
Alcúdia queda sempre diluït, és sempre com el Rosari de l’Aurora, que no 
acaba mai. Només és una observació. A on n’hi ha? Avui n’hi ha un aquí. 
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Demà n’hi ha dos allà,... però no és una nit de festa i de foguerons com a 
qualsevol poble arreu. I això també dona peu a que els alcudiencs enlloc de 
quedar-mos aquí a fer la festa i encendre Alcúdia ens anem a la resta de 
pobles on realment sí hi ha una festa i una revetlla de sant Antoni. Només és 
una observació. 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que tot té els seus pros i els seus contres. 
El problema és per exemple, com va passar enguany, que te plogui el dia dels 
foguerons. El dia dels foguerons va ploure i la meitat de gent no fa poder fer 
fogueró. Estic parlant de penyes, de partits polítics, d’associacions,... I clar, 
com que l’altra setmana ja no es podia fer la gent es va quedar sense fogueró. 
Si donam la possibilitat de que en facin dos, home és vera que pots anar d’un 
fogueró a s’altre, però mira, l’alcudienc que vol quedar aquí, queda aquí, i 
l’alcudienc que vol anar a Sa Pobla perquè té més nom o pel que sigui se’n va 
a sa Pobla. Si noltros volem potenciar la nostra festa aquí, si fem un correfoc 
com vam fer l’any passat, i volem potenciar la nostra festa hem de donar 
possibilitats. La idea és donar possibilitats. La idea és que si llavors de devuit, 
quinze ho poden fer al mateix temps, bé que ho facin, però han de tenir la 
possiblitat de que almenys si plou podran tenir un altre cap de setmana. És 
donar facilitats, no és obligar a ningú a fer-ho un dia o l’altra. És donar llibertat 
i que cadascú faci el que consideri. Això era s’idea. Alguna intervenció més? 
Passam a votar. 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
8. Examen i aprovació proposta de nomenament de parc infantil XUE 
SANDRA SAURA MENÉNDEZ. 
Es presenta proposta de Batlia de data 4 de novembre de 2016, la qual diu: 
“En sessió extraordinària celebrada en data 10 d’octubre de 2016, el Ple de 
l’Ajuntament va acordar incoar expedient per a l’assignació al parc infantil 
localitzat als terrenys de “Sa Pilota” del nom de Xue Sandra Saura Menéndez.  
 
Consta a l’expedient l’informe preceptiu del lletrat municipal 35-16/Honors i 
distincions, de 3 d’octubre de 2016. 
 
La regidora ponent, Sra. Aguas Santas Lobo Benítez ha recopilat tots els mèrits 
de la Sra. Saura, sense que la regidora fiscal Sra. Joana Maria Bennasar Serra, 
hagi formulat oposicions ni objeccions.  
 
D’altra banda, l’acord d’incoació ha estat publicat al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears núm. 131, de 15 d’octubre de 2016, així com al tauler d’edictes de la 
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Corporació, sense que durant el termini concedit s’hagin presentat al·legacions a 
la proclamació proposada.  
 
Per tot això, en atenció a les atribucions que  els articles 10 i 19 del Reglament 
confereix a aquest Ple, i de conformitat amb el que disposa el seu article 21, es 
proposa a aquest l’adopció dels següents  
 
     ACORDS 
PRIMER.- Assignar al parc infantil localitzat als terrenys de “Sa Pilota”, entre el 
Col·legi Públic de la Porta d’es Moll i l’aparcament d’es Safrà, el nom de Xue 
Sandra Saura Menéndez, en consideració a la valentia, coratge i heroïcitat 
demostrada en els fets ocorreguts el passat dia 29 de juny.  
 
SEGON.- L’acte públic de descobriment de la placa identificativa del parc tindrà 
lloc proper dia 26 de novembre de 2016, a les 12:00 hores. “ 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor Pere Malondra manifesta que aquest punt en realitat és que es 
proposa ja el nomenament del parc infantil que ja coneixeu d’entre la finca de 
Sa Pilota i de l’escola Porta des Moll i es pàrquing del Safrà. L’altra vegada ja 
vàrem dur l’inici de l’expedient i avui ja fem el nomenament del Parc i l’equip 
de govern té previst ver la inauguració d’aquest parc dia vint-i-sis, dissabte dia 
vint-i-sis a les dotze del migdia. Ja farem arribar la convidada oficialment, per a 
dir-ho d’alguna manera, i l’acte es farà el dissabte dia vint-i-sis. L’acord ja ho 
diu així, que la inaugració serà el dissabre 26 de novembre a les 12 hores. 
 
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. Propostes i Mocions d’urgència. 
 
No sen presenten. 
 
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ  
 
1. Decrets de Batlia 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle dóna succint 
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compte dels decrets de Batlia resolts a la sessió extraordinària de data 14 de 
novembre de 2016 i que es corresponen a la relació des del núm. 1511/2016 
de data 10 d’octubre de 2016 fins el núm. 1771/2016 de data 8 de novembre de 
2016. 
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
 
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Noelia Broncano exposa que “esto es por lo de la Autoridad 
Portuaria, la ampliación que se votó aquí el pasado día. Las preguntas que 
tengo són: ¿Se ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Baleares la 
reconsideración de la posibilidad de substituir la ampliación de la dársena por 
otro tipo de mejora en el Puerto Deportivo? 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si “quiere hacer todas las preguntas juntas 
o de una en una”. 
 
La senyora Noelia Broncano contesta “como ustedes quieran, las leo todas”. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que “si las haces todas, las contesto 
todas”. 
 
La senyora Noelia Broncano realitza la següent pregunta: “¿Se ha instado a la 
Autoridad Portuaria de Baleares a que antes del inicio de las obras 
comprueben y justifiquen que se tienen todas las autorizaciones necesarias de 
que todos los órganismos competentes? ¿Se ha mantenido con la APB o con la 
administración del Estado alguna conversación sobre los puntos 2 y 3? Si 
queréis os los recuerdo. Procedentes en toda forma al plenario de toda otra 
actuación destinada a dar hecho al acuerdo plenario.” 
 
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que “en primer lugar, te agradezco que 
hayas presentado las preguntas por escrito porquè así hemos podido pedir más 
información referente al tema y, por lo tanto, eso es de agradecer. Contestando 
la cuestión, si el pleno fué el día 11 de julio, y el día 13, es decir, dos días 
después, ya salió el escrito dirigido a la Autoridad Portuaria en el sentido que 
ponía la propuesta. Por l o tanto, se remitió inmediatamente, dos días después 
ya se remitió el escrito a la Autoridad Portuaria. Si se ha instado a la Autoridad 
Portuaria para que antes de finalizar las obras se justifiquen y comprueben si 
tienen todas la autorizaciones, te voy a decir que, una vez que ellos tienen el 
escrito, son ellos quienes deben decir si han hecho, o no han hecho, o han 
dejado de hacer. Me consta que hay unas acciones judiciales instadas, 
pendientes, y por tanto, según tengo entendido, porqué a nivel de prensa, 
porqué tampoco nos lo comunican a nosotros directamente, pero sí a nivel de 
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prensa te puedo decir que hay una demanda interpuesta judicial pidiendo que 
la paralización de las obras. Esto está subyúdice. Que yo sepa, todavía no hay 
ninguna respuesta a la petición de demanda, está en trámite. Y por tanto, 
cuando haya una resolución judicial veremos a ver qué hay y qué no hay. 
Según tengo entendido les faltaba un informe de Impacto Ambiental, creo 
entender. Por tanto, hasta que, y me consta también, que se ha pedido creo 
que a Madrid. Como es un tema judicial yo pienso que lo mejor, lo más 
prudente, es esperar que dicen los jueces. Y una vez que tengamos la 
resolución judicial actuar, en el sentido de respetar lo que diga la sentencia o el 
auto o la decisión que se tome. Y por último la otra pregunta era en todo caso 
se de cuenta al plenario de qualquier otra actuación realizada por el plenario. 
No hay más actuaciones, porque lo nuestro era remitirlo, esperar que 
contesten, no han contestado, hay una actuación judicial y a esperar. No hay 
ninguna otra. Que yo sepa, no hay ninguna otra novedad. Enseguida que 
tengamos más novedades por supuesto que se informará. Gracias”. Regidors, 
hi ha més precs i preguntes? 
 
La senyora Josefina Linares manifesta que noltros volíem fer una pregunta, 
perquè els ciutadans ens han demanat que perquè no es venien flors enguany 
per Tots Sants al passeig de la Mare de Déu de la Victòria. Que no es venien 
les flors al passeig de la Victòria per Tots Sants.  
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que la idea de l’equip de govern és la 
d’afavorir els negocis d’Alcúdia, i dilluns, és a dir, el dia de les flors era dilluns. 
Diumenge hi havia mercat i dimarts hi torna a haver mercat. “Entonces” vàrem 
dir, “bueno” si n’hi ha diumenge i n’hi ha dimarts, almenys si algú ha de 
comprar el dilluns que ho compri a les floristeries d’Alcúdia, perquè ja ens 
havien fet saber l’any passat, i feren un escrit l’any passat, de què perquè es 
deixaven vendre flors aquestes dates, i perquè l’únic dia que ells tenen de 
bones ventes que a les floristeries només hi van pels morts i tal... Bé, llavors va 
passar això. Bé tampoc me consta que ningú hagués demanat per vendre 
plantes aquest dia. Però no és un dia de mercat. Els dies de mercat són el 
diumenge i el dimarts i llavors vam dir, bono, si no hi ha ningú no hi ha ningú. 
Tampoc ningú ho va demanar. 
 
La senyora Josefina Linares exposa que no a ses floristeries fan competència. 
Les floristeries d’Alcúdia supòs que també s’hi poden posar a vendre. No ho 
deia per això tampoc. Vull dir que la gent m’ha demanat, a més així com ha 
caigut enguany, clar va caure en dilluns, només s’hi podia anar el diumenge, el 
dimarts era molt prest i el divendres i dissabte, això és el que ens han 
comentat. El divendres i el dissabte els anava molt bé per anar a fer net a sa 
tomba, per anar a posar les flors, que el diumenge els anava un poc just i el 
dimarts era bastant “antes”. I justament també enguany com ha caigut. Per 
això. 
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El senyor batle, Antoni Mir, exposa que ningú va demanar cap “puesto” per 
posar flors. Si hi ha mercat dos dies a la setmana vàrem considerar que era 
suficient. No podem fer mercat cada dia perquè si no seria un desastre. Hi ha 
dos dies de mercat, hi ha floristeries a Alcúdia, i la gent estava perfectament 
atesa si volien comprar flors. Era dilluns i vàrem fer això. 
 
La senyora Josefina Linares manifesta que era perquè era com una tradició, 
vull dir, el fet de tenir un parell de dies allà les flors per vendre. 
 
El senyor batle contesta que en aquest cas no me consta que ningú ho hagués 
demanat. 
 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, 
essent les 20:31 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a 
secretari, don fe. 
 
Vist i plau 
El batle,      El secretari, 
 
 
Antonio Mir Llabrés     Joan Seguí Serra 
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