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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 10 
DE NOVEMBRE DE 2017 
 
NÚM: 14 
DATA: 10/11/2017 
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA  
COMENÇA: 13:00 h. 
ACABA: 13:20h.    
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 Àngels Juan Pericàs  

Catalina Moll Isern 
     Aguas Santas Lobo Benítez 
     Coloma Terrasa Ventayol 
     Josefina Linares Capó 
     Bartomeu Caldés Quetglas 
     Laura Serra Martín 
     Tomàs Adrover Albertí 
     José Muñoz Pulido 

  
 

Excusen la seva absència: Domingo Bonnin Daniel 
      Maria del Carme Garcia Cerdà 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
Secretari:    Joan Segui Serra 
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A Alcúdia, el dia 10 de novembre de dos mil desset quan són les 13:00 hores, es 
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt anotats, a 
fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la 
presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora Sra. Caterina 
Crespí Serra i per el Secretari Sr. Joan Segui Serra, que dóna fe de l’acte. Una 
vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució vàlida del Ple, el 
Sr. Batle declara oberta la sessió.  
 
Ordre del dia: 

1. Examen i aprovació acta sessió anterior. 
2. Examen i aprovació proposta aprovació de la modificació Pressupostaria 
39/2017 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent 
general de tresoreria. 
3. Examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 
7/2017. 
4. Examen i aprovació proposta aprovació de la modificació pressupostaria 
5/2017 per suplement de crèdit finançat amb majors ingressos, del Consorci de 
la Ciutat Romana de Pol·lèntia. 
5. Donar compte de la Resolució de la creació Mesa de feina d’estudi en el 
que es troba la Platja d’Alcúdia. 
6. Propostes i Mocions d’urgència. 
 
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA COPORACIÓ 

1. Decrets de Batlia 

2. Precs i Preguntes 

Desenvolupament de la sessió 

1. Examen i aprovació acta sessió anterior. 

Vista i examinada l’acta de la sessió extraordinària URGENT de dia 30 d’octubre de 

2017, s’aprova per unanimitat. 

2. Examen i aprovació proposta aprovació de la modificació Pressupostaria 
39/2017 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent 
general de tresoreria. 
 

Es presenta proposta de la regidora d’hisenda de data 31 d’octubre de 2017, la qual diu: 
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“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més 
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i 
urgents. 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 31 d’octubre  de 2017. 
 
Atès que per finançar aquestes despeses es disposa del Romanent de Tresoreria 
per a Despeses Generals, derivat de la liquidació de l’exercici 2016 i aprovat per 
Resolució de Batlia 120/2017, de  8 de febrer de 2017. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 39/2017, que consta de les parts 
següents: 
 
 

A) Suplement de crèdit 
 

   

     

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
CREDIT 

ACTUAL 
AUGMENT 

CRÈDIT 

DEFINITIU 

MT 1522 449001 EMSA S.A.  GESTIO SERVEIS MUNICIPALS 1.185.330,05 146.500,00 1.331.830,05 

MT 1522 740000 APORTACIO CAPITAL EMSA 63.100,00 35.000,00 98.100,00 

FE 338 226091 INFRAESTRUCTURES ACTIVITATS ESPLAI 45.000,00 9.000,00 54.000,00 

CU 334 226095 
DESPESES PROGRAMA ACTIVITATS 

CULTURALS 20.000,00 
12.000,00 32.000,00 

SA 164 622001 
ACONDICIONAMENT I NUMERACIO DE 

NINXOLS 10.500,00 
10.000,00 20.500,00 

SA 164 625017 EQUIPAMENT CEMENTERI 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

SA 164 227063 SERVEI CONFECCIO PADRO CEMENTERI 3.000,00 6.300,00 9.300,00 

AG 920 633000 REPOSICIO MAQUINARIA D’OFICINES 3.000,00 24.000,00 27.000,00 

TU 432 226992 CREACIO PRODUCTE TURISTIC 28.000,00 7.000,00 35.000,00 

TU 432 221995 ADQUISICIO MERCHANDISING TURISME 10,00 5.000,00 5.010,00 

TU 432 220010 PUBLICACIONS TURISME  4.500,00 10.000,00 14.500,00 

TU 432 220019 DISSENY I IMPRESSIO REVISTA TURISME 10.000,00 6.000,00 16.000,00 

   272.800,00  

    

 

B)Crèdit Extraordinari 
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PARTIDA DESCRIPCIÓ 
CREDIT 

ACTUAL 
AUGMENT 

CRÈDIT 

DEFINITIU 

TU 432 753000 
APORTACIO CONSORCI BORSA 

ALLOTJAMENTS TURISTICS 
0,00 

12.694,61 12.694,61 

OP 171 610019 ADQUISICIO ZONES VERDES  0,00 109.000,00 109.000,00 

   121.694,61  

 

 

L’import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals, calculat segons l’establert a la Regla 81 a 86 de 
la Instrucció de Comptabilitat: 
 

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

PER A DESPESES GENERALS (RTGG) 
IMPORT 

Romanent Inicial: 56.089.683,96 

Romanent Utilitzat:  

   -Incorporació de Romanents: 0,00 

   -Crèdits Extraordinaris: 4.022.373,93 

   -Suplements de Crèdits: 1.360.421,17 

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible: 50.706.888,86 

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació: 394.494,61 

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible: 50.312.394,25 

  

  

Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169 
del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de 
la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals s'admetran 
reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a 
resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient s’entendrà 
definitivament aprovat.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa la proposta. 
 
VOTACIÓ: 
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Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat, 
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 
 
3. Examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 7/2017. 
 
Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 2 de novembre de 2017, la 
qual diu: 
 
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de 1.249,34 euros. 

 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 2 de novembre  de 2017. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb un import de  
1.249,34 euros i , que s’adjunten com a annex. 

 
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent. 
 
Tercer.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient corresponent, 
prenent-se  nota per la Intervenció municipal i notificant-se als interessats.” 
 
 INTERVENCIONS: 
 
La senyora Joana Maria Bennasar exposa la proposta. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat, 
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 

 
4. Examen i aprovació proposta aprovació de la modificació pressupostaria 
5/2017 per suplement de crèdit finançat amb majors ingressos, del Consorci de 
la Ciutat Romana de Pol·lèntia. 
 
Es presenta proposta de la regidora delegada d’Hisenda de data 2 de novembre de 
2017, la qual diu: 
 
“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en la partida més endavant 
relacionada per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i urgents. 
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La font de finançament proposada per finançar la modificació de crèdit és els majors 
ingressos recaptats sobre els prevists en el pressupost corrent, concretament els 
reconeguts a la partida  PA 31900 “taxa visita museu i Pollentia ”. 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 2 de novembre de 2017. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostaria 5/2017 que consta de les 
parts següents: 
 
Suplement de crèdit  finançat amb majors ingressos: 
 
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses: 
 
 

Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ  AUGMENT 

PA 336 143 000 CONTRACTACIO TEMPORAL 4.800,00€ 

PA 336 221 050 MANUTENCIÓ I ALLOTJAMENT 2.400,00€ 

PA 336 226 992 
DESPESES MANTENIMENT MUSEU I 
JACIMENT 

2.600,00€ 

 
 

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 
la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals s'admetran 
reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a 
resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient s’entendrà 
definitivament aprovat.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Bàrbara Rebassa exposa la proposta. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictament de la comissió Informativa, per unanimitat,  
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són 
proposats. 
 
5. Donar compte de la Resolució per la creació Mesa de feina d’estudi en el 
que es troba la Platja d’Alcúdia. 
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Es presenta Resolució de Batlia de data 20 de setembre de 2017, la qual diu: 
  
“Des de l’Ajuntament d’Alcúdia estam fent feina per conèixer la dinàmica litoral 
d’aquest tram de litoral i els processos de sedimentació que se donen en aquest 
extrem de la badia d’Alcúdia, s’ha encomanat un estudi a la Universitat de les Illes 
balears on s’analitzaran les dades disponibles de la evolució espacial i temporal de 
la platja i s’avaluaran les característiques del rebliment sedimentari d’aquesta zona.  
 
Per aconseguir-ho, se mesurarà tant la topografia, com la batimetria actual i l’espai 
d’acumulació encara restant a fondàries menors de la isòbata de dos metres. Per tal 
de definir les alternatives de millora a la situació actual es proposa un màxim de deu 
sondatges manuals de testimoni continuat, distribuïts en funció de la variabilitat 
sedimentaria. Amb ells es proposarà una caracterització del rebliment existent a la 
zona per tal de plantejar alternatives per la seva gestió.  
 
L’anàlisi de la gestió actual de la platja ens ha de permetre, juntament amb el 
diagnòstic anterior, considerar quines mesures se poden implementar per redreçar 
les pràctiques que produeixen impacte i millorar les que ho disminueixin. En aquest 
sentit se proposaran alternatives al procés de rebliment que s’està produint a la 
zona. Aquesta passa es dona amb la voluntat que té l’Ajuntament i els diferents 
sectors socials i econòmics del municipi de millorar l’actual situació en la que es 
troba l’inici de la Platja d’Alcúdia. 
 
Vista la proposta d’Alcudiamar i l’Agrupació Hotelera d’Alcúdia de creació d’una 
Mesa de feina sobre l’estat en la que es troba la Platja d’Alcúdia, per col·laborar 
entre tos els membres a la millora de dit espai. 
 
Aquesta Mesa tendrà un caire formal i informatiu, en cap cas resolutiu, que es 
reunirà al manco una vegada cada tres mesos i estarà composta pels següents 
membres: com a president, el Batle d’Alcúdia, els regidors de turisme, serveis i 
manteniment i medi ambient, la tècnica de Medi Ambient, representants 
d’Alcudiamar, de l’Agrupació Hotelera d’Alcúdia, de Demarcació de Costes i de 
l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. 
 
Es podrà convidar a les reunions a les persones que es considerin adients pel la 
consecució dels objectius de la Mesa. Així mateix, s’haurà d’enviar una ordre del dia 
de la convocatòria, al manco 5 dies abans de la reunió, i s’haurà de realitzar una 
acta de la reunió. 
 
Per tot això, resolc: 
 
1.- Crear la Mesa de feina d’estudi de l’estat en el que es troba la Platja d’Alcúdia. 
 
2.- L’objectiu fonamental d’aquesta Mesa es la de millorar la situació en la que es 
troba la Platja d’Alcúdia, formulant propostes d’actuació. 
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3.- Dita Mesa estarà composta per el Batle d’Alcúdia, els regidors de turisme, serveis 
i manteniment i medi ambient, la tècnica de Medi Ambient, representants 
d’Alcudiamar, de l’Agrupació Hotelera d’Alcúdia, de Demarcació de Costes i de 
l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. 
 
4.- Donar compte d’aquesta resolució al pròxim plenari.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa la proposta i dona compte de la ressolució. 
 
Així mateix, tal com varem tractar a la Comissió Informativa, es proposa incorporar a 
dita Mesa de feina a la regidora Sra. Josefina Linares Capó com a representant del 
Partit Popular i al regidor Sr. José Muñoz Pulido com a representant de Guanyem 
Alcúdia. 
 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió 
Informativa, per unanimitat acorden: PRIMER.-  se’n donen per assabentats, 
SEGON.-  Integrar a la composició de la Mesa de feina d’estudi en el que es troba la 
platja d’Alcúdia a la Regidora del grup Municipal PP, Sr. Josefina Linares Capó i al 
Regidor del Grup Municipal Guanyem, Sr. José Muñoz Pulido.  
 
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ  
 
1. Decrets de Batlia 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle dóna succint compte dels decrets de 
Batlia resolts a la sessió extraordinària de data 10 de novembre de 2017 i que es 
corresponen a la relació des del núm. 1618/2017 de data 9 d’octubre de 2017 fins el 
núm. 1853/2017 de data 10 de novembre de 2017. 
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
 
La senyora Coloma Terrasa manifesta que vol fer un prec, ja que usuaris del parc 
infantil Sa Pilota ens ho han demanat per a que l’equip de govern de l’Ajuntament 
estudiàs si fos possible augmentar els dies de neteja. 
 
El senyor batle manifesta, que recollim el suggeriment, precisament avui no hi ha en 
Domingo, però recollim el suggeriment, i mirarem d’incrementar els dies de neteja 
perquè lògicament si fa falta... 
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La senyora Coloma Terrasa exposa que sembla que és un dia a la setmana, però 
com hi ha molta afluència d’usuaris i públic m’han demanat que traslladàs aquesta 
pregunta. 
 
La senyora Laura Serra exposa que volia fer un prec, bé, ja ho vaig comentar, és el 
tema de les herbes. Sé que ha plogut molt i tal, però al carrer Ciutadella, que és a on 
jo visc, no perquè ho facin net allà, però allà ses herbes són així d’altes, i ja pequen 
als dos carrers a on hi ha el pàrquing i després tot el que rodeja les “aceres” també 
està ple. I també si pot ser, enviar també que tapin uns clots a la carretera, a la 
carretera que no té final del carrer Ciutadella, “pués” també hi ha uns clots i bé allà 
han caigut un parell de persones, veïnats i inclús jo hi vaig travelar, i bé si ho podeu 
tapar. Simplement era això. Ja ho vaig comentar, però bé, avui tampoc no hi ha en 
Domingo i era per veure si ho podíeu arreglar. 
 
La senyora Joana Maria Bennassar diu que en prenem nota. 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. President aixeca la sessió, essent les 
13:20 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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