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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
8 DE FEBRER DE 2016 
 
NÚM: 2 
DATA: 8/02/2016 
CARÀCTER: extraordinària  
COMENÇA: 20:05 h. 
ACABA: 20:20 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 
     Noelia Broncano Hernández     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Interventora:    Caterina Crespí Serra 
 
Secretari:    Joan Seguí Serra 
 
 
A Alcúdia, el dia 8 de febrer de dos mil setze quan són les 20:05 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. 
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Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució vàlida 
del Ple, el Sr. Batle declara oberta la sessió.  
 
I. ORDRE DEL DIA: 
 
1. Examen i aprovació acta sessió anterior. 
2.  Examen proposta de nomenament de representants de la 

Corporació al Consell de la Mineria i al comitè tècnic permanent. 

3.  Examen proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre 
“Jefatura Central de Tráfico” i l’Ajuntament d’Alcúdia. 

4.  Examen proposta reconeixement Extrajudicial de crèdit 1/2016 

5.  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: 
 
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 
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a 
l’acta de dia 18 de gener de 2016. 
 
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de sessió i s’aprova  per 
unanimitat . 
 
2. Examen proposta de nomenament de representants de la Corporació 
al Consell de la Mineria i al Comitè tècnic permanent. 

Es presenta proposta de Batlia de data 28 de gener de 2016, la qual diu: 

“Vist l’escrit presentat per la Conselleria de Treball, Comerç i Industria Direcció 
General de Política Industrial de data 19 de novembre de 2015, va sol·licitar a 
l’Ajuntament la designació d’un representant, amb el seu corresponent suplent 
per formar part en el Consell de la Mineria en representació de l’ajuntament,  
quan la qüestió a tractar afecti directament al Municipi. 

Així mateix també es sol·licita la designació d’una persona titular i d’una persona 
suplent, ambdós personal tècnic qualificat, representants de l’àrea urbanística 
d’aquest Ajuntament per tal que siguin nomenats membres del Comitè Tècnic 
Permanent.  
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Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent 

     ACORDS 

PRIMER.- Nomenar, com a representants de la Corporació al Consell de la 
Mineria: 

- Vocal- titular: Joaquin Cantalapiedra Aloy 

- Vocal-suplent: Domingo Bonnin Daniel 
 

SEGON.-  Nomenar, com a representants de la Corporació del Comitè Tècnic 
Permanent: 
 
- Vocal- titular: Antonio Ramis Ramos 

- Vocal-suplent: Joan Cladera Serra 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a l’entitat interessada.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, exposa que la proposta és lògica ja que el 
més lògic és posar al consell de mineria al concejal d’obres i als tècnics d’obres 
també. Així que proposam a Joaquín Cantalapiedra com a regidor i a Antonio 
Ramis com a tècnic, i els suplents en Domingo Bonnin com a polític i Joan 
Cladera com a tècnic. 
 
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.” 
 

3. Examen proposta d’aprovació conveni de col·laboració entre “Jefatura 
Central de Tráfico” i l’Ajuntament d’Alcúdia. 

Es presenta proposta de Batlia de dia 27 de gener de 2016, la qual diu: 

“Atès que l’article 7 de la Llei de seguretat vial, entre les competències que dins 
el seu àmbit, atorga als municipis, es troben les de: 
 

 Ordenació, control del Tràfic i Vigilància en les vies de la seva titularitat, 
així com la denúncia de les infraccions que en elles es cometin i la 
sanció de les mateixes, quan no estigui atribuïda a una altra autoritat. 

 La regulació, mitjançant ordenança municipal de circulació, dels usos de 
les vies urbanes. 
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Que, en conseqüència, amb més o menys amplitud i intensitat, la Jefactura 
Central de Trafico i els municipis tenen atribuïdes competències en matèria de 
trànsit i Seguretat Vial, gaudint d’àmplia autonomia en l’exercici de les 
mateixes. No obstant això, com que pertanyen a administracions que estan al 
servei del ciutadà, es fa necessari establir determinades relacions entre ells per 
aconseguir un funcionament més àgil i eficaç i servir millor a la consecució de 
l’objectiu últim, que ha de ser la seguretat viària. 
 
Que aquestes relacions han d’estar presidides pels principis de coordinació i 
col·laboració, d’acord amb el que estableix l’article 103 de la Constitució 
espanyola i en l’article 4.1d) de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. A tal efecte, 
resulta essencial l’obligació de facilitar-se, recíprocament, la informació que es 
precisi i prestar l’assistència requerida. 
 
Que, en raó de tot això, i considerant la importància que té la seguretat viària a 
les vies urbanes, amb data 25 de novembre de 2009 es va signar un Conveni 
específic de Col·laboració entre La Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies i l’organisme Autònom Prefectura de Trànsit, en matèria de 
seguretat viària, l’objecte consistia en la fixació d’un marc de col·laboració per 
al desenvolupament d’una millor i més efectiva participació dels ajuntaments en 
el disseny, execució i evolució de les polítiques de seguretat viària. L’esmenta’t 
Conveni es remetia a la signatura de d’oportú conveni bàsic bilateral i a la 
subscripció d’addendes d’aquest. 
 
Per tot això, i en atenció a les atribucions que l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local confereix al Ple Municipal, 
aquesta batlia  proposa l’adopció dels següents 
 
     ACORDS  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni bàsic bilateral entre l’organisme Autònom 
Jefatura Central de Tràfic i aquest Ajuntament, en matèria de Seguritat Vial. 
 
SEGON.- Facultar al  batle Sr. Antoni Mir Llabrés perquè en nom i representació 
de l’Ajuntament d’Alcúdia pugui dur a terme l’execució i signatura del conveni 
Basic bilateral entre l’organisme Autònom Jefatura central de Tràfic i  aquest 
Ajuntament, per el que es formalitza la seva adhesió al conveni específic de 
col·laboració subscrit entre l’organisme Autònom Jefatura central de tràfic i la 
federació espanyola de Municipis i províncies en matèria de Seguritat Vial.  
 
TERCER.-  Notificar el present acord als interessats.  
 
No obstant això, el Ple de l’ Ajuntament, acordarà” 
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INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que aquest conveni és un conveni que ja 
estava fet antigament. Tràfic aprofita les dades que nosaltres els hi podem 
donar i la nostra Policia Municipal així té accés a les dades de tràfic per a saber 
si un cotxe està abandonat, de qui és de qui no és,... És ratificar un conveni 
que ja es venia fent anteriorment. Veurem que dalt posa els noms, així que 
llevau els noms del mig, perquè això és un esborrany que ens han enviat, i el 
més important és el contingut del conveni, per a redactar-lo i poder-lo signar. 
 
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 proposta reconeixement Extrajudicial de crèdit 1/2016 

Es presenta proposta de la Regidora d’Hisenda de data 2 de febrer de 2016, la 
qual diu: 

“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat de Música, del Patronat de Ràdio, i del 
Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia, presentades a l’aprovació del Ple, 
amb imports respectivament de 139.384,15€, 119,75€, 203,92€ i 
1.476,50euros 
 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 2 de febrer de 2016. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat de Música, del Patronat de Ràdio, i del 
Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia, presentades a l’aprovació del Ple, 
amb imports respectivament de 139.384,15€, 119,75€ ,203,92€ i 
1.476,50euros  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. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord a la Junta Rectora del Consorci de la 
Ciutat Romana de Pollentia , a la primera sessió que es celebri.” 
 

INTERVENCIONS: 
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La senyora Joana Maria Bennàsar manifesta que això és el primer 
reconeixement extrajudicial de crèdit de l’exercici 2016. Són factures que han 
arribat amb posterioritat al tancament de la facturació electrònica de dia 31 de 
desembre de 2015. Són 139.384,15 euros a l’Ajuntament d’Alcúdia; 119,75 
euros del Patronat Municipal de Música; 203,92 euros del Patronat de Ràdio; 
1.476,50 euros del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia. Això és el total 
de les factures. Si teniu alguna pregunta o intervenció... 
 
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 aprovació ratificació de la Resolució de Batlia sobre 
l’aprovació de les bases reguladores per a la participació i la concessió 
de premis de la festa-ball de disfresses i RUA de Carnaval 2016. 
 

Es presenta Resolució de Batlia núm. 118 de data 1 de febrer de 2016 i 
Resolució de Batlia núm. 146 de data 5 de febrer de 2016, que seguidament 
es transcriuen : 

“Vist l’informe-proposta de la regidora de Festes i la tècnica de Cultura, 
Educació i Festes en relació a l’aprovació de les bases reguladores per a la 
participació i la concessió de premis de la festa-ball de disfresses i RUA de 
Carnaval 2016 que transcrita diu: 
 
“Informe-proposta de la regidora de Festes i de la tècnica de Cultura, 
Educació i Festes sobre l’aprovació de les Bases reguladores per a la 
participació i la concessió de premis de la festa-ball de disfresses i RUA 
Carnaval 2016 
 
Antecedents  
 
1. Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica 
de foment de determinats programes d’interès general i, fins i tot, un 
procediment de col·laboració entre l’Administració Pública i els particulars per 
a la gestió d’activitats d’interès públic. 
 
2. En aquest sentit l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Alcúdia ha redactat 
aquestes bases reguladores de les subvencions/premis destinats a la RUA 
Carnaval 2016 i festa-ball de disfresses, i al mateix temps estableix el 
procediment que ha de regular la concessió dels premis abans esmentats. 
3. Aquestes subvencions són per cobrir els premis de la RUA Carnaval 
2016 i festa-ball de disfresses, del qual es realitza una nova edició cada any 
per les festes Carnaval a Alcúdia. 
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4. Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, 
concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia en el compliment dels 
objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2016, aprovat 
definitivament dia 2 de gener de 2016, en el què figura la partida 
pressupostària FE 338 481 004 amb una dotació de 2500,00 €. 
 
2. Bases d’execució del pressupost general de l’any 2016. Secció 2a. 
Règim de subvencions. Base 31a. Aportacions i subvencions. 
 
3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
4. Reglament General de Subvenció 887/2006, de 21 de juliol. 
 
 
Proposta de Resolució 
 
Per tot l’exposat anteriorment, propòs a la batlia que dicti una resolució en els 
següents termes: 
 
1. Que s’aprovin de les Bases Reguladores de la concessió dels premis 
destinats als participants de la Festa-ball de disfresses i RUA Carnaval 2016, 
que s’adjunten a continuació: 
 
Bases de la RUA Carnaval 2016 d’Alcúdia 

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
ARTICLE 1. 
 
Les presents bases tenen per objecte la regulació dels diferents actes, 
concursos i premis a atorgar que, amb motiu de la RUA de Carnaval, 
organitza l’àrea de festes de l’Ajuntament d’Alcúdia. 
Optaran als premis totes aquelles persones, grups i comparses que compleixin 
en la seva totalitat aquestes bases. 

QÜESTIONS PRELIMINARS  

ARTICLE 2. Actes que formen part de les festes de Carnaval 
        
1. Festa-ball de disfresses 

2. Rua concurs de Carnaval 
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ARTICLE 3. Inscripcions  

1. Per a participar a la Rua-concurs de Carnaval els interessats hauran de 
presentar les sol·licituds per a la Rua-Concurs de Carnaval a l’auditori 
d’Alcúdia, Plaça de la porta de Mallorca, 3 en l’horari habitual d’atenció al 
públic a partir de dia 1 de febrer. Es podran inscriure el mateix dia de la Rua 
contactant amb l’organització de les 14:00 hores fins les 16:00 hores. Les 
inscripcions per a la Festa-ball de disfresses s’hauran de fer al mateix recinte 
on es celebrarà la Festa. 

2. En el moment de fer la inscripció s’hauran de posar a disposició de la 
regidoria de Festes les següents dades: 

a)Temàtica de la comparsa o grup 

b)Nom, cognom, DNI, adreça electrònica i telèfon de contacte de la persona 
responsable. Relació dels participants integrants de la comparsa o grup. 

3. Les inscripcions seran gratuïtes. 

4. La inscripció als diferents concursos suposarà l’acceptació d’aquestes 
bases. 

ARTICLE 4. Itinerari de la Rua 

1. El lloc de concentració i de sortida serà la plaça del Rector Ferragut, camí 
de   Ronda cap a la Porta de Sant Sebastià, carrer major, plaça constitució, 
carrer del Moll, plaça Carles V, Passeig Mare de Déu de la Victòria. 

2. La regidoria de Festes es reserva el dret a canviar l’itinerari. 

3. La regidoria de Festes facilitarà un número d’identificació que s’haura de 
portar en un lloc visible en el moment de la desfilada de la RUA 

  Correspon a la regidoria de Festes establir les dates i horaris d’aquests 
actes. 

 
ARTICLE 5. Condicions de participació 
 
1. A la RUA es considerarà que els participants a la categoria infantil 
individual i parelles hauran de ser menors de 14 anys (inclosos). Es considera 
comparsa infantil, la que estigui formada per més d’un 50% de menors de 14 
anys.  
2. Seran considerades carrosses tot vehicle gran decorat o plataforma 
guarnida i amb persones disfressades.  
3. Seran considerades comparses un grup de 3 o més persones. En cas de 
que vagin acompanyats de vehicles petits es consideraran part de la 
comparsa.  
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4. Per optar als premis de la Rua s’haurà de estar inscrit, participar durant tot 
el recorregut i estar present a l’hora de l’entrega dels premis. 
5. Per optar als premis de la Festa-ball de Disfresses s’haurà d’estar inscrit i 
present a l’hora d’entrega dels premis que es dura a terme al finalitzar  la 
primera actuació musical. 
6. El vehicle auxiliar de cada comparsa, en el cas que en porti, haurà d’estar 
adequat al motiu de la disfressa.  
Correspon a la persona responsable de la comparsa tenir cura que tant el 
vehicle com el conductor disposin dels permisos i assegurances legals 
adients. 
7. L’incompliment per part d’una persona, comparsa o grup de les pautes que 
l’organització marqui durant els preparatius i el desenvolupament de la rua 
poden suposar la pèrdua de l’opció a premi. 
8. Es prohibeix l'ús de qualsevol artefacte pirotècnic o elements combustibles. 
La comparsa que els utilitzi serà desqualificada a tots els efectes. 

 

ARTICLE 6. Horari.               
1. La Festa-Ball de disfresses serà el dissabte de Carnaval a les 23:00 hores. 

2. La Rua serà el diumenge de Carnaval a les 16:30 hores.  

ARTICLE 7. Premis RUA 2016  

1. L’ajuntament d’Alcúdia a través de l’àrea de Festes i d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2016 el dia 02 de gener de 2016, en el que 
figura la partida pressupostaria FE 338 481 004 amb una dotació de 2500,00€, 
proposa els següents premis per a les millors disfresses en diferents 
categories a criteri del jurat: 

1.1. Per la Festa-ball de disfresses: 

a) Individual i parelles: 150€ 

b) Grups: 250€ 

1.2.   Per a la Rua: 

a) Adults: 

                           Individual i parelles                         Comparses i carrosses 

     1r Premi                   160€  300 € 

     2n Premi                                   120€                              200 € 

     3r Premi                                      70€                              150 € 

b) Infantils:   



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 

 
 

 10 

      Individual i parelles                       Comparses i carrosses 

    1r Premi                                       160€ 300 € 

    2n Premi                                      120€ 200 € 

    3r Premi                                         70€ 150 €      

A l’import d’aquests premis s’hi aplicarà les retencions legalment establertes. 

2. Pel repartiment dels premis, els guanyadors hauran de deixar  una fotocòpia 
del seu DNI i fotocòpia de la llibreta bancària perquè l’Ajuntament faci una 
transferència. En el cas de menors de 18 anys els premis els cobraran els 
pares, mares o tutors legals. En el cas de les parelles, comparses o carrosses 
el premi es distribuirà entre tots els integrats del grup. 

ARTICLE 8. Jurat 

1. El jurat qualificador puntuarà de l’1 al 10, d’acord amb uns criteris 
bàsics amb els següents apartats: 

a) Originalitat de la comparsa a l'hora d' escollir el tema per participar en el carnaval. 

b) Confecció i elaboració de les disfresses de la comparsa i els seus complements. 
Les disfresses confeccionades comercialment no seran valorades en aquest apartat. 

c) Coreografia de la comparsa durant la desfilada pel municipi. 

d) Maquillatge i complements. 

e) Animació 

f) Carrossa 

2. El jurat qualificador de la Rua de Carnaval estarà integrat per 
tres persones relacionades amb el món artístic escollides per la mateixa 
regidoria de Festes.  

3. El secretari serà un empleat públic de l’ajuntament d’Alcúdia 
anomenat per la regidoria de Festes. Aquest serà l’encarregat d’aixecar un 
acta on deixarà constància dels resultats i de les persones premiades. 

ARTICLE 9. Drets d’imatge                

L’organització podrà realitzar fotografies durant la Festa-ball de disfresses i 
durant la RUA. Aquestes fotografies i gravacions seran de propietat exclusiva 
de l’ajuntament d’Alcúdia i podran ser utilitzades amb fins promocionals. En 
acceptar aquestes bases de participació en el concurs, les persones o els 
grups participants cedeixen els drets de difusió, exhibició, distribució o 
publicació a l'Ajuntament de forma permanent i irrevocable, sense límit de 
temps i lloc. 
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2. Que s’aprovi la despesa de 2.400.00 euros que implica aquesta 
convocatòria amb càrrec a la partida pressupostària FE.338.481004 del 
Pressupost General de 2016 
 
3. Que es faci pública aquesta resolució al tauló d’anuncis i a la pàgina web 
de l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 
4. Que s’ordeni la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
(BOIB)  
 
Alcúdia, 28 de gener  de 2016 
La regidora de Festes   La técnica de Cultura, Educació i 
Festes 
Catalina Moll Isern    M. Carme Suárez Gómez” 
 
Per tot això, dict la següent  
 
Resolució 
 
1. Aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores de les 
concessions dels premis destinats als participants de la Festa-ball de 
disfresses i RUA Carnaval 2016, que s’adjunten amb la present 
Resolució. 
2. Autoritzar la despesa i aprovar l’obligació per un import de 2.400,00 
euros, atès que existeix crèdit adequat i suficient a la partida FE 338 481 004 
PREMIS, per atendre les obligacions que es deriven de la concessió d’aquests 
premis. 
3. Publicar les Bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament, de l’Auditori d’Alcúdia i a la plana web 
www.alcudia.net 
4. Sotmetre la present Resolució a la ratificació del proper Plenari.” 
 
Així mateix es dona compte del Decret de Batlia de data 5 de febrer de 2016, 
que es del següent tenor: 
 
“Assumpte: rectificació d’errades materials en les Bases reguladores per 
a la participació i la concessió de premis de la festa-ball de disfresses i 
RUA Carnaval 2016. 
 
RESOLUCIÓ.- 
 
En data 1 de febrer de 2016 es va aprovar la convocatòria i les Bases 
reguladores de les concessions dels premis destinats als participants de la 
Festa-ball de disfresses i RUA Carnaval 2016. 
 
S’ha observat una errada material a les Bases reguladores. 
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Per tot això, aquesta Batlia Resol: 
 
PRIMER.-  Corregir l’errada de l’article 8 en el punt 2, de les Bases 
Reguladores i 
 
Allà on diu:  
El jurat qualificador de la RUA de Carnaval estarà integrat per tres persones 
relacionades amb el món artístic escollides per la mateixa regidoria de Festes. 
 
Ha de dir: 
 
El jurat qualificador de la Rua de Carnaval estarà integrat com a mínim per tres 
persones i un màxim de cinc persones relacionades amb el món artístic 
escollides per la mateixa regidoria de Festes. 
 
SEGON.-   Sotmetre la present Resolució a la ratificació del proper Plenari.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
L’infrascrit explica sintèticament la proposta. 
 
Rere la petició del senyor batle no es produeixen intervencions. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar i ratificar les resolucions abans descrites” 
 
6. Propostes i Mocions d’urgència. 

No se’n 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 
compte dels decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es 
corresponen a la relació des del núm. 2174/2015, de data 30 de desembre de 
2015 fins a 2175/2015 de 30 de desembre de 2015 i desde núm. 1/2016 de 5 
de gener de 2016 fins al núm. 147 de data 5 de febrer de 2016.  
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
2. Precs i preguntes 
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INTERVENCIONS: 
 
El senyor batle obre el torn de precs i preguntes. 
 
La senyora Laura Serra realitza una pregunta relativa al servei de la targeta 
ciutadana, el servei de transports. Com sabeu a la legislatura anterior es va 
signar un conveni entre l’Ajuntament d’Alcúdia i l’Ajuntament de Palma i el 
consorci de transports de la TIB, que el que feia era beneficiar els ciutadans 
d’Alcúdia realitzant descomptes iguals que els ciutadans de Palma, tenint així 
els mateixos avantatges. El problema és que ens ha arribat una queixa de gent 
que ha anat, perquè bé jo el que volia demanar és que crec que Can Joanet 
encara està tancat, no? El servei de Targeta Ciutadana del TIB es dona 
encara? 
 
El senyor Pere Malondra respon que està obert però no es donen els serveis 
que es donaven des de Participació. El servei de Targeta Ciutadana es dona al 
port. 
 
La senyora Laura Serra diu que ella té una queixa que suposa que es dona a la 
seu del moll. La seu del moll està oberta el matí i el capvespre. “Pues” m’ha 
arribat una queixa d’un parell de ciutadans que han anat el matí i han demanat 
aquesta targeta i se’ls ha informat que el matí no es donava aquest servei, que 
si volien que tornassin el capvespre. Aquesta persona ha vingut a demanar a 
meam com ho podria fer per posar la queixa i jo li he dit, que jo sàpiga 
anteriorment el servei es donaven allà. També la seu del moll és una oficina 
d’atenció ciutadana al moll, simplement, perquè Can Joanet era a Alcúdia i la 
del moll és al moll. I simplement era això. Volia saber a meam que ho miràssiu 
a meam com ho podeu fer, i fer el prec de que es pugui donar, perquè molta 
gent no hi pot anar el capvespre i això està obert el matí. La persona que l’atén 
li ha de poder donar aquest servei, i si no, meam com ho podem fer. Això és el 
que me reclamen. I aquesta persona té el seu dret de reclamar, ja que aquest 
servei el dona. Això és l’únic que volíem demanar. 
 
El senyor Pere Malondra exposa que està sorprès que li digui que l’han 
informada d’això. Sí és veritat que el servei s’ha passat al moll, perquè com 
comentàrem l’altra vegada, la manca de personal feia impossible donar segons 
quins serveis a Can Joanet. Però jo som el primer sorprès que hi hagi una 
queixa d’aquest tipus. Pot ser pot ser degut a que quan alguna de les Xisques 
que estan a la seu del moll ha agafat vacances pot ser l’ha substituïda alguna 
altra persona que en aquell moment no ho hagi sabut fer. És l’únic que se 
m’ocorre que hagi pogut passar. T’agraeixo que ho comentis. No m’havia 
arribat aquesta queixa i demà mateix ho comentaré amb el tècnic. 
 
La senyora Laura Serra exposa que aquesta persona que hi va anar, no diré 
noms ni vull dir res, farà una queixa i la posarà contra la persona que la va 
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atendre. No sé en aquests moments qui la va atendre. Sé que era el matí i li 
varen dir que si volia fer aquest servei hi havia d’anar el capvespre. 
 
El senyor Pere Malondra agraeix la pregunta o el prec i demà mateix parlaré 
amb el tècnic perquè això no torni a passar. 
 
La senyora Laura Serra demana si el segellat del SOIB ja no el donau a la seu 
del moll, directament s’ha d’anar a l’oficina del SOIB? M’ho han demanat també 
i per saber. 
 
El senyor Pere Malondra manifesta que el segellat del SOIB era un dels serveis 
que donàvem aquí, però hem considera haguent-hi una oficina del SOIB al moll 
passassin per l’oficina del moll del SOIB. 
 
La senyora Laura Serra diu que a la seu del moll anaven sense demanar hora i 
segellaven el “paro”, i si han d’anar a l’oficina del SOIB han de demanar hora. 
Així que m’han demanat si mostrant el DNI a la seu del moll es podria tornar a 
donar el servei. 
 
El senyor Pere Malondra exposa que la veritat és que era molt més còmode 
que hi hagués una oficina a Alcúdia que es pogués fer, de fet s’intentà seguir 
donant el servei, però, clar, és un tema especialment delicat com saps i 
qualsevol error que hi pugui haver amb el segellat i s’exposa la persona que 
hagi pogut tenir l’error a no cobrar l’atur o l’ajuda familiar. Davant aquest 
panorama i no poguent assegurar que tinguéssim obert a Alcúdia amb una 
persona dedicada consideràrem que la millor opció era no signar el conveni 
amb el SOIB i que es donàs el servei des de les seves pròpies dependències 
administratives. 
 
El senyor batle, Antoni Mir, demana si algú del públic vol fer alguna pregunta 
referent als punts de l’ordre del dia. Al no haver-hi intervencions dona el ple per 
acabat. 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. batle aixeca la sessió, essent 
les 20:20 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 


