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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 7 DE
MARÇ DE 2016
NÚM: 3
DATA: 7/03/2016
CARÀCTER: ordinària
COMENÇA: 20:05 h.
ACABA: 20:50 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
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A Alcúdia, el dia 7 de març de dos mil setze quan són les 20:50 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la
presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i 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.
I. ORDRE DEL DIA:
1.
Examen i aprovació acta sessió anterior.
2.
Examen i aprovació inicial proposta de Declaració de zona de
protecció acústica especial del carrer del Cardenal Despuig del Port
d’Alcúdia.
3. Examen i aprovació inicial de incorporació de fitxes (AR-7, 20-05, 2006) i modificació de fitxes (AI-2, AC-1, 26-06) del catàleg de protecció del
Patrimoni d’Alcúdia.
4. Examen i aprovació inicial Himne Municipal de la Ciutat d’Alcúdia.
5. Examen i aprovació inici expedient concessió medalla d’argent a la
Sra. Deirdrea Pericas Murphy.
6. Examen i aprovació inici expedient proclamació fill predilecte de la
Ciutat d’Alcúdia al Sr. Pedro Adrover Baixeras.
7. Examen i aprovació proposta reconeixement Extrajudicial de crèdit
2/2016.
8. Examen i aprovació proposta de deixar sense efecte la subvenció
prevista al pressupost 2016 BEACH VOLLEY AROUND THE WORLD 2016.
9. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal Proposta
per les Illes a favor d’una Llei per a la igualtat en les relacions familiars
(Custòdia Compartida) davant el cessament de la convivència dels pares.
10. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal Proposta
per les Illes de suport a la presentació d’al·legacions relativa a la
declaració d’impacte Ambiental adel projecte promogut per l’empresa
Spectrum Geo Limited 20130253PHC.
11. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal Proposta
per les Illes d’adhesió document de compromis per aconseguir una llei
per a la declaració del Mediterrani espanyol com a zona lliure de
prospeccions d’hidrocarburs.
12. Propostes i Mocions d’urgència.
II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
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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 8 de febrer de 2016.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de sessió i s’aprova per
unanimitat .
2. Examen i aprovació inicial proposta de Declaració de zona de
protecció acústica especial del carrer del Cardenal Despuig del Port
d’Alcúdia.
Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 17 de febrer de
2016, la qual diu:
“ATÈS que en data 9 de novembre de 2015 el Subinspector de Policia Local
ha emès informe que literalment diu:
“Antecedents.1.- El carrer del Cardenal Despuig és una via de vianants situada al Port
d’Alcúdia amb consideració predominant de zona residencial.
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2.- Al carrer es troba el karaoke de nom comercial “Veladas”, amb llicència
d’obertura i funcionament com a Cafè Concert (Exp. 070013) en data
12/05/2008, a nom d' “Esfuerzo y Triunfo, S.L.”.

3.- En les periòdiques inspeccions de les instal·lacions de l’establiment per part
de la Policia Local no s’observa cap incompliment amb relació a la normativa
de renous.
4.- En els darrers anys s’observen queixes reiterades dels veïns per renous de
gent al carrer, incrementades amb l’entrada en vigor de la Llei 42/2010, de 30
de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
5.- A part d’un nombre indeterminat de queixes a Batlia, es relacionen les
següents dades:
a) Queixes mitjançant el registre general d’entrades de l’Ajuntament:
NÚM
4557/2013
8681/2013
3710/
2014
6309/2014

DATA
PROCEDÈNCIA
03/07/2013 Comunitat
Propietaris
edifici Mariscos
21/11/2013
“
“
“
“
27/05/2014
“
“
“
“
10/09/2014
“
“
“
“

EXTRACTE
Queixes renous
pub
Veladas
Denúncia renous clients
Pub Veladas
Denúncia clients pub
Veladas i trànsit
Denuncia
molèsties
renous pub Veladas

b) Incidències base dades informàtica Policia Local (des de maig 2014):
NÚM DIA
HORA PROCEDÈNCIA
01
31/05/14 00:00 D’ofici

EXTRACTE
Rondes preventives per la zona
per queixes renous.
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02

03/06/14 23:03

03

07/06/14 08:45

04
05

15/06/14 04:35
15/06/14 07:51

06
07

04/07/14 07:37
05/07/14 04:03

08

28/07/14 06:06

09

14/09/14 03:59

10

14/09/14 07:03

11

20/09/14 05:37

12

21/09/14 05:30

13

04/10/14 06:15

14

22/10/14 05:36

15
16

23/11/14 07:02
17/01/15 00:20

17

22/03/15 07:31

18

24/04/15 02:08

19
20

26/04/15 07:28
06/06/15 04:25

21

18/06/15 04:13

22

04/07/15 08:12

23

14/07/15 04:53

24

01/08/15 06:52

25

06/08/15 01:54

“

“

“

“

“
Persona tirada davant pub
Veladas,
suposadament
embriagat.
Queixes veïnada
Gent cridant al carrer.
Queixes veïnat
Gent embriagada amb vehicle,
zona pub Veladas
Diverses cridades
Brega davant pub Veladas
Queixes veïnats
Renou gran quantitat de gent
davant Veladas
Cridada 112
Temptativa furt interior Pub
veladas
Cridada clients local
Un veïnat tira gerra a les persones
fumant a l’exterior del local.
Queixes veïnat
Renou al carrer i la porta està
oberta segons
veïnat.
Cridada 112
Suposada brega davant Pub
Veladas.
Cridada
112
i Brega davant porta Pub Veladas.
diversos veïnats
Cridades de veïnats
Renou de gent al carrer i posterior
brega
Cridada
del
Pub Brega a l’exterior
Veladas
Cridada de veïnada
Brega davant el Pub Veladas
Cridada
del
Pub Problema amb clients
Veladas
Cridada veïnat
Joves colpejant mobiliari urbà
defora el pub obert.
Cridada veïnat
Queixes gent fumant al carrer
davant el local i no pot dormir.
Cridada 112
Brega davant pub Veladas
Cridada veïnat
Queixes renous defora el pub
Veladas
Cridada veïnat
Queixes
renou
defora
pub
Veladas
Cridada 112
Queixes renou gent Veladas, no
poden dormir.
Cridada veïnat
Queixes renou gent Veladas i
porta oberta.
Cridada veïnat
Queixes renou gent Veladas i no
pot dormir.
Cridada veïnat
Queixes renou gent Al voltant
Queixes veïnat
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26

09/08/15 05:41

Cridada veïnada

27

10/08/15 04:17

Cridada veïnat

28

04/09/15 06:21

Cridada veïnat

29

05/09/15 06:20

Cridada veïnat

30

11/09/15 02:13

Cridada veïnat

31

13/09/15 08:03

Cridada veïnat

Veladas
Queixes renou grups de gent al
voltant Veladas.
Queixes gent que crida i canta
voltant Veladas.
Queixes molt de renou , crits i
brega.
Queixes renou gent fumant davant
local Veladas.
Queixes renous gent entra i surt
Veladas.
Brega davant Veladas.

6.- Actuacions Policia Local:
a) S’han instal·lat dues senyals informatives per als clients que arriben o es
troben fora de l’establiment Veladas.

b) S’han reforçat les rondes d’efectius policials,
uniformades com per la patrulla de control d’activitats.

tant per les patrulles

c) S’ordena als funcionaris de la unitat de controls d‘activitats que realitzin un
informe d’avaluació acústica del carrer del Cardenal Despuig, mesurant el
nivells d’immissió tant a l’ambient exterior com a l’interior.
S’han agafat com a referència
1367/07:

a aplicar la taula B1 de l’annex III del RD

Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras
portuarias y a actividades
Índices de
ruido
Tipo de área acústica
L K,d L K,e L K,n
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Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
e sanitario, docente y cultural que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
a
residencial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
d
distinto del contemplado en c.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
c
recreativo y de espectáculos.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
b
industrial.

50

50

40

55

55

45

60

60

50

63

63

53

65

65

55

El resultat de l’informe és que el carrer del cardenal Despuig NO COMPLEIX
amb els límits fitxats a l’article 25.1.b del RD 1367/07 en horari nocturn (LK,n).

S’adjunten com a annex l’informe esmentat i totes les actes d’inspeccions per
renous realitzades.
7.- Treballs realitzats. Resum dels mesuraments:
a) Immissió externa
NÚM.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DIA
09/08/15
16/08/15
16/08/15
22/08/15
22/08/15
22/08/15
22/08/15
23/08/15
23/08/15
29/08/15
29/08/15
29/08/15
29/08/15
29/08/15
30/08/15
30/08/15
30/08/15
30/08/15

HORA
04:00
02:35
05:30
01:55
02:45
04:25
05:55
01:40
02:45
01:35
02:40
03:15
04:35
05:50
01:40
02:35
03:15
04:35

RESULTAT
54 dB
52 dB
57 dB
53 dB
57 dB
51 dB
56 dB
54 dB
52 dB
49 dB
53 dB
55 dB
52 dB
54 dB
52 dB
57 dB
56 dB
57 dB

SUPERA LÍMIT
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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19
20
21
22
23
24
25

30/08/15
13/09/15
13/09/15
13/09/15
13/09/15
13/09/15
13/09/15

05:55
02:48
03:15
04:25
05:10
05:45
06:55

58 dB
63 dB
51 dB
53 dB
55 dB
62 dB
65 dB

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

RESULTAT
55 dB
54 dB
56 dB
56 dB
56 dB
61 dB
60 dB
60 dB
60 dB
65 dB
55 dB
55 dB
57 dB
55 dB
57 dB

SUPERA LÍMIT
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

b) Immissió interna
NÚM.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

DIA
06/09/15
06/09/15
06/09/15
06/09/15
06/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15
19/09/15
20/09/15
20/09/15
20/09/15
20/09/15
20/09/15

HORA
02:35
03:20
04:15
05:20
06:10
02:37
03:15
03:55
05:25
06:55
01:30
02:15
03:45
05:40
07:00

8.- Es pot determinar que les queixes de renous predominants es produeixen
entre les 02:00 i les 07:00 hores i són fonamentalment atribuïbles a les veus
humanes dels clients de l’establiment Veladas al carrer.
No consta que hi hagi una ordenança municipal o reglament insular que reguli
expressament els horaris d’activitats permanents.
9.- La Llei 07/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears en el seu article 25 indica que les
administracions competents hauran de vetlar per evitar molèsties i els
problemes d’ordre públic que el funcionament de l’activitat pugui produir a
l’exterior derivats de renous i vibracions i de concentracions humanes o de
vehicles que puguin afectar la seguretat o la salut pública.
Les activitats a les zones tancades amb activitat musical romandran tancades
entre les 06:00 i les 10:00 hores. Per poder exercir l’activitat entre les 24:00 i
les 08:00 hores han d’adoptar mesures per intentat evitar el renou i
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l’aglomeració de persones a l’exterior de l’activitat que puguin provocar
molèsties als veïns. Fet que no es produeix en el cas de l’establiment
Veladas.
10.- L’actual Ordenança reguladora dels renous i les vibracions en el municipi
d’Alcúdia al seu article 14 incorpora la possibilitat de declarar zones de
protecció acústica especial, en les quals és produeixi un nivell sonor alt, i
realitzar una proposta de les mesures concretes que s’han d’aplicar.
11.- La jurisprudència indica que preval el dret al descans i un medi ambient
adequat (art. 45 C. E.) sobre el dret a l’exercici d’una activitat empresarial (art.
38 C. E.).
Marc normatiu
1. Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de juny de
2002 sobre
avaluació i gestió del renou ambiental.
2. Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou.
3. Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei
37/2003, de 17 de
novembre, del renou, pel que fa a l’avaluació i gestió del renou ambiental.
4. Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desplega la Llei
37/2003, de 17 de novembre,
del renou, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions
acústiques.
5. Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes
Balears.
6. Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici
d’activitats a les Illes Balears.
7.Ordenança reguladora dels renous i les vibracions en el municipi d’Alcúdia.
Conclusió
Per tot això, propòs la declaració del carrer del Cardenal Despuig, com a zona
de protecció acústica especial, amb la mesura concreta a aplicar de:
* Limitació de l’horari d’obertura al públic, restringint-lo de les 16:00 (Inici
horari de l’activitat musical segons l’ordenança) fins a les 02:00 hores.
Entenent que és la mesura més congruent amb la situació a corregir amb les
finalitats de disminuir els nivells de renou, d’assegurar la tranquil·litat i descans
dels veïns del carrer, evitar els problemes de convivència entre els residents i
l’explotació de l’establiment, i a la vegada per millorar els aspectes relacionats
amb la seguretat ciutadana i l’ordre públic, sense perjudici de qualsevol altra
mesura cautelar que pugui adoptar l’Ajuntament d’Alcúdia dins l’àmbit de les
seves competències.
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S’adjunten:
a) Els mesuraments del nivell d’immissió tant a l’ambient interior com a
l’exterior.
b) Els mesuraments del nivell de renou de fons.
c) L’informe de les persones que han mesurat els nivells sonors
l’explicació breu dels criteris
tècnics aplicats per triar els punts i les hores de mesurar-los.

amb

Alcúdia, 09 de novembre de 2015.-El subinspector. A020002.-“
ATÈS que obra a l’expedient municipal la documentació descrita com annex a
l’informe de dia 09.11.15 abans transcrit.
ATÈS que l’Enginyer municipal en data 27 de novembre de 2015 ha emès
informe tècnic que, literalment diu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL.
Vist l’informe de la Policia Local d’Alcúdia de data de 9 de novembre de 2015
relatiu a la proposta per la declaració del carrer Cardenal Despuig com Zona de
protecció acústica especial, s’elabora el present informe tècnic d’acord amb
l’article 14 de la Ordenança reguladora des renous i les vibracions en el Municipi
d’Alcúdia (Boib nº77 de 7-06-2014), i S’ informa de lo següent :
- Al carrer Cardenal Despuig està situat el local “Veladas” amb llicència
d’obertura i funcionament
com Cafè concert a nom de Esfuerzo y Triunfo, S.L. (expedient 070013).
- Al exterior del mencionat local s’han produït als darrers anys múltiples
denuncies per renous,
provocades per els clients del local al exterior, i que estan recollides a
l’informe de la Policia Local
d’Alcúdia.
- Per tot això, hi ha la petició de la declaració del carrer Cardenal Despuig
com Zona de Protecció
Acústica Especial d’acord amb l’article 14 de l’Ordenança reguladora des
renous i les vibracions en
el Municipi d’Alcúdia, per proposar mesures correctores per limitar els nivells
sonors alts.
- Es realitza el present informe tècnic per proposar a petició de l’Ajuntament
d’Alcúdia, la zona del carrer Cardenal Despuig com de protecció acústica especial
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i es descriuen a continuació la informació dels valors de renous admissibles i els
mesurats, així com, la proposta correctora d’acord amb l’article
14 de l’ordenança de renous.
- Valors límit d’immissió de renou: S’agafen com referència els valors de
les taules B1 i B2 de
l’annex III de l’Ordenança Municipal de Renous, en horari nocturn, zona
residencial, i amb un
valor de 5 dB(A) de marge de seguritat, d’acord amb el RD 1367/2007 i
obtenim els valors de
immissió límits següents,
Ambient Exterior

Lk,n = 45 + 5 = 50 dB(A)

Interior Estances
Dormitoris

Lk,n = 30 + 5 = 35 dB(A)
Lk,n = 25 + 5 = 30 dB(A)

- Nivell d’immissió de l’ambient interior: s’han realitzat 15 mesuraments des de
dia 06-09-15 fins 2009-15, a diverses hores, de les 1:00 h a les 7:00 h i tots han superat el límit
marcat en 35 dB(A) per
estances i 30 dB(A) per dormitoris.
- Nivell d’immissió a l’exterior: s’han realitzat 25 mesuraments des de dia 09-0815 fins dia 13-09-15,
a diverses hores, entre les 1:00 h i 7:00 h, dels quals 24 mesures han
superat el límit marcat en 50
dB(A).
- Nivell de renou de fons en diversos períodes horaris: El nivell de renou de
fons s’ha mesurat cada
vegada i els resultats estan a les fulles d’avaluació segons el RD
1367/2007 que acompanyen
l’informe de la Policia Local.
- Personal a càrrec de les mesures del nivell sonor: Els mesuraments
s’han realitzat per part la
patrulla de control d’activitats de la Policia Local d’Alcúdia.
- Criteris tècnics de punts i hores de mesura: El sonòmetre es col·loca al
dormitori del domicili de les
mesures amb la finestra oberta i el micròfon a 4 m per damunt el nivell del sòl
i a 1,20 m com mínim
de la façana del edifici. Les hores de mesura són sempre en horari nocturn,
entre la una i les set del
matí.
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- Proposta de mesures correctores a aplicar a la zona: Vist els resultats
anteriors, que estan recollits
a les actes d’inspecció per renous de l’informe de la Policia Local de data 9
de novembre de 2015,
en que es superen constantment els nivells d’immissió de renous permesos,
tant a l’exterior com a
l’ambient interior, al carrer Cardenal Despuig, l’ajuntament ha d’elaborar
un pla de zona per
adoptar les mesures següents:


Establiment d’horari restringit per la activitat directament responsable dels
nivells alts de contaminació acústica, que es el local “Veladas”, i que
queda limitada a un horari d’obertura al públic de les 16:00 h a les 2:00 h,
d’acord amb l’horari de l’activitat musical com Grup III.



Suspensió de l’obertura d’activitats al carrer Cardenal Despuig del Grup III
(Cafè Concert) i del Grup V (Discoteques, Sales de Ball), prohibició ja
contemplada a les NNSS del municipi, per evitar l’agreujament de la
situació.

- La proposta es sotmetrà al tràmit d’informació pública durant un període d’un
mes, i es publicarà un
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en dos dels diaris d’informació
general de més difusió
a la comunitat autònoma, en el qual ha de figurar el lloc on es pot consultar
l’expedient.
- Així mateix, s’ha d’obrir un tràmit d’audiència de l’expedient a fi que
les associacions més
Representatives puguin presentar-hi
les al·legacions
que considerin
pertinents, d’acord amb el que
s’estableix en la Llei 27/2006.
- Després del tràmit d’audiència i d’informació pública, l’Ajuntament ha d’aprovar
la declaració de zona de protecció acústica especial i l’ha de trametre al consell
insular que correspongui. L’acord de declaració s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i ha d’entrar en vigor, tret que s’hi disposi altrament,
l’endemà d’haver-lo publicat.- Alcúdia, 27 de novembre de 2015.- L’ Enginyer
Industrial: Gabriel Torres Rosselló.”
ATÈS que data 8 de Febrer de 2016 s’ha emès informe jurídic que, literalment
diu:
” ANTECEDENTS.-
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I.- El Carrer Cardenal Despuig es un vial de vianants situat al Port d’Alcúdia a
una zona predominantment residencial plurifamiliar.
II.- A l’esmentat carrer es troba un establiment comercial anomenat “Veladas”
amb llicència d’obertura i funcionament com a cafè concert (exp. 070013) .
III.- Consta a l’expedient informe emès pel Subinspector de la Policia Local de
data 09.11.2015 que assenyala que “ en les periòdiques inspeccions de les
instal·lacions de l’establiment per part de la Policia Local no s’observa cap
incompliment amb relació a la normativa de renous....En els darrers anys
s’observen queixes reiterades dels veïns per renou de gent al carrer,
incrementades amb l’entrada en vigor de la Llei 42/2010, de 30 de desembre,
per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures
sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament,
el consum i la publicitat del productes del tabac.”.
IV.- En data 27 de novembre de 2015 l’enginyer industrial adscrit al
departament d’Activitats de l’Ajuntament d’Alcúdia ha emès informe en el que a
la vista de l’informe de la P.L formula una proposta de mesures correctores
d’acord amb el que preveu l’article 14 de la O.M de renous:
a) Establiment d’horari restringit per la activitat directament responsable
dels nivells alts de contaminació acústica, que es el local “Veladas”, i que
queda limitada a un horari d’obertura al públic de les 16:00 h a les 2:00 h,
d’acord amb l’horari de l’activitat musical com Grup III.
b) Suspensió de l’obertura d’activitats al carrer Cardenal Despuig del Grup
III (Cafè Concert) i del Grup V (Discoteques, Sales de Ball), prohibició ja
contemplada a les NNSS del municipi, per evitar l’agreujament de la
situació.
A la vista dels anteriors antecedents s’emet el següent informe:
1.- l’informe emès pel Subinspector de Policia Local en data 9 de novembre de
2015 especifica el gran nombre de queixes i denúncies formalitzades pels
veïnats com a conseqüència dels renous de la gent al carrer front a
l’establiment Veladas, quasi totes entre les 2:00h i les 7:00h del matí, la qual
cosa posa de manifest la vulneració reiterada del dret al descans dels veïns de
la zona.
Les organitzacions sanitàries com la O.M.S, la nostra legislació i jurisprudència
reconeixen la prevalença clara del dret al descans com a part del dret a la Salut
per damunt d’altres drets com ara la diversió o l’establiment empresarial i, per
tant, els poders públics per tal de garantir el benestar i d’interès general han de
prendre les mesures necessàries per evitar l’excés de renous que qualsevol
activitat lícita pot implicar.
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El Tribunal Constitucional ha mantingut aquesta postura en sentències com la
16/2004, de 23 de febrer, on es posa de manifest que el renou pertorba la
qualitat de vida dels ciutadans incidint sobre la integritat real i efectiva dels
drets fonamentals en torn als previstos als articles 15 (integritat física i moral),
18.1. i 18.2 (Dret a la intimitat personal i familiar i Dret a la inviolabilitat del
domicili com a espai on l’individu exerceix la seva llibertat més íntima.).
2.- L’article 25 de la llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats de les Illes Balears determina que les
administracions competents hauran de vetllar per evitar molèsties i els
problemes d’ordre públic que el funcionament de l’activitat pugui produir a
l’exterior derivat del renous i vibracions i de concentracions de humanes o de
vehicles que puguin afectar la seguretat o la salut pública.
3.- Tant el Subinspector de la Policia Local com els Serveis Tècnics adscrits al
departament de activitats proposen la declaració del Carrer Cardenal Despuig
com a zona de Protecció acústica especial prevista a l’article 14 de l’Ordenança
Municipal de Renous aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el
dia 28 d’abril de 2014 (BOIB nú. 77 de data 7 de juny de 2014) que determina
que s’han de declarar zona de protecció acústica especial, les zones en les
quals es produeix un nivell sonor alt a causa del gran nombre d’activitats
recreatives, espectacles o establiments públics que hi ha; l’activitat de les
persones que en fa ús; el renou del trànsit, com també qualsevol altre activitat,
permanent o temporal, que incideixi en la saturació del nivell sonor de la zona,
tot i que cada activitat considerada individualment compleixi els nivells que
s’estableixin.
4.- La proposta de mesures correctores a aplicar a la zona a que fa referència
l’informe de l’enginyer municipal de data 27.11.2014 s’ha de sotmetre a
informació pública durant un termini d’un mes i es publicarà al Butlletí Oficial
de les Illes Balears i en dos dels diaris d’informació general de més difusió a la
Comunitat Autònoma, en el qual ha de figurar el lloc on es pot consultar
l’expedient.
Igualment de la esmentada proposta se’n donarà audiència a les Associacions
més representatives perquè puguin presentar les al·legacions que considerin
pertinents, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 27/2006.
Un cop evacuats els anteriors tràmits d’audiència i informació pública,
l’ajuntament ha d’aprovar la declaració de zona de protecció acústica especial,
remetre l’acord al Consell de Mallorca i publicar-ho al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Aquest és el meu informe que sotmet a qualsevol altre millor fonamentat en
dret.- Alcúdia a 8 de febrer de 2016.- Serveis Jurídics: Sgt. Eulalia Ochogavía.”
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ATÈS que a l’article 14 de l’Ordenança Municipal de Renous aprovada pel Ple
de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2014 BOIB núm. 77 de
7 de juny de 2014 es determina que:
“1.- s’han de declarar zona de protecció acústica especial, les zones en les
quals es produeix un nivell sonor alt a causa del gran nombre d’activitats
recreatives, espectacles o establiments públics que hi ha; l’activitat de les
persones que en fan ús, el renou del trànsit, com també qualsevol altre activitat,
permanent o temporal, que incideixi en la saturació del nivell sonor de la zona,
tot i que cada activitat considerada individualment compleixi els nivells que
s’estableixin en aquesta Llei.
ATÈS que l’article 25 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears indica que les
administracions competents hauran de vetllar per evitar molèsties i els
problemes d’ordre públic que el funcionament de l’activitat pugui produir a
l’exterior derivats de renous i vibracions i de concentracions humanes o de
vehicles que pugin afectar a la seguretat o la salut pública.
PER TOT AIXÒ, es proposa elevar a la consideració del Plenari municipal el
següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de Declaració de zona de protecció
acústica especial del carrer del Cardenal Despuig del Port d’Alcúdia i el
corresponent pla de zona, d’acord amb allò que estableix l’article 14.6 de
l’Ordenança Municipal i 31 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears amb les següents mesures
correctores als locals o immobles amb façana principal al Carrer Cardenal
Despuig:
a) Establiment d’horari restringit per l’activitat directament responsable dels
nivells alts de contaminació acústica que és el local “Veladas”, i que
queda limitada a un horari d’obertura al públic de les 16:00 hores a les
2:00 hores, d’acord amb l’horari de l’activitat musical com Grup III.
b) Suspensió de l’obertura d’activitats al carrer del Cardenal Despuig del
Grup III (Cafè Concert) i del Grup V (Discoteques, Sales de Ball),
prohibició ja contemplada a les NNSS del municipi, per evitar
l’agreujament de la situació.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini d’un mes i,
a tal efecte, publicar un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, en dos
del diaris d’informació general de més difusió a la Comunitat autònoma, en el
quals ha de figurar el lloc on es pot consultar l’expedient.
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Tercer.- Obrir un tràmit d’audiència de l’expedient a fi de que les associacions
més representatives puguin presentar-hi al·legacions d’acord amb el que
estableix la Llei 27/2006, de 18 de juliol per la qual es regulen els drets d’accés
a la informació, de participació ciutadana i d’accés a la justícia en matèria de
medi ambient.
No obstant, el Ple de l’ajuntament, amb superior criteri, acordarà el que estimi
adient.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que això és degut a que al carrer Cardenal
Despuig hi havia moltes queixes dels veïnats per renous i molèsties. Hi ha un
establiment que a pesar de tenir tots els permisos i tots en regla causa
problemes de renous amb la gent que està per de fora del local, no dins el bar
però a fora sí que es fa molt d’escàndol. Hi ha molts veïnats que protesten,
molesten. La gent l’endemà al matí ha d’anar a fer feina. I degut al volum de
queixes que hi havia la Policia Municipal ha fet un informe, així com també el
departament jurídic de l’Ajuntament, i així es fa la proposta de Declaració de
Zona Acústica Contaminada.
L’infrascrit exposa que ara es proposa l’aprovació inicial, suspendre la
concessió d’activitats en aquest carrer, i després sotmetre-ho al tràmit
d’exposició a informació pública i termini d’al·legacions. I en el supòsit que no hi
hagi cap al·legació aquest acord esdevindrà en definitiu.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que això és una aprovació inicial, està a
exposició pública i tothom podrà al·legar el que consideri oportú i després ja es
prendrà la decisió que s’hagi de prendre. De totes formes convindria també que
comuniquéssim a l’establiment afectat per tal que no pugui al·legar indefensió.
La senyora Carme García demana que ara es fa això en aquest lloc en concret,
que tots coneixem les queixes que hi ha, però la meva pregunta és... això
donarà peu a que altre bandes on també hi ha moltíssimes de queixes dels
veïnats es puguin fer aquestes propostes per aquest motiu, ja que hi ha altres
carrers, altres bars, altres zones,...
El senyor batle, Antoni Mir, diu que sí, si el volum de queixes és tan escandalós
com és en aquest cas, que dia si, i dia també hi havia queixes, evidentment
s’hauran de prendre aquestes decisions. Són decisions desagradables, perquè
no agrada a ningú haver de prendre aquestes decisions, però quan el volum de
queixes ja no és un cas aïllat, no es tracta d’un dia que hi ha unes noces, o hi
ha un aniversari,... sinó que és una cosa molt freqüent... ens devem als veïnats,
i en conseqüència ara feim en aquest carrer per volum, però si hi ha un altre
establiment, local, a un altre carrer que li passi el mateix, evidentment s’ha
d’actuar amb tothom igual.
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L’infrascrit manifesta que a la legislatura passada ja es va comentar que s’havia
de fer un mapa de renous, i que el mapa de renous delimitarà les zones allà on
acústicament estigui permès fer més o menys soroll. I aquest mapa de renous
sí que afectarà a tot el terme municipal.
El senyor balte, Antoni Mir, exposa que vol aclarir que això es fa en base a un
informe de la Policia, no es fa per capritxo, sinó en base al que dictamina la
Policia.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal (16 vots a
favor i 1 abstenció Unió per Alcúdia), acorden aprovar la proposta d’acord
abans descrita, amb els acords que hi són proposats.”
3. Examen i aprovació inicial de incorporació de fitxes (AR-7, 20-05, 2006) i modificació de fitxes (AI-2, AC-1, 24-06) del catàleg de protecció del
Patrimoni d’Alcúdia.
Per part del President, Sr. Antoni Mir Llabrés, manifesta que s’absten
d’intervenir a n’aquest punt per considerar-se afectat en la modificació de la
fitxa 24-06 “carrer Cristòfol Colom, 6” per tal motiu abandona la sala de Plens,
passant a presidir el Plenari, el primer Tinent de Batle Sr. Pere J. Malondra
Sánchez.
Seguidament es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 24
de febrer de 2016, la qual diu:
“Atès que el Catàleg de protecció del patrimoni d’Alcúdia es va aprovar
definitivament l’1 de febrer de 2007 (BOIB núm. 33, de 03.03.07) i el 30
d’octubre de 2008 (BOIB núm. 168, de 19.11.09) es van donar per
complimentades les prescripcions. Des de llavors, aquest Catàleg s’ha ampliat
dues vegades, a més s’han modificat les fitxes: AC-27, AC-41 I A1-1 i, es
troben en tramitació les noves fitxes: EE-76 i 20-05.
Atès, que posteriorment, arrel de la presentació, per part de diverses persones
interessades, de sol·licituds encaminades en protegir, en uns cassos nous
elements, o de modificacions d’altres ja catalogats, per part dels serveis tècnics
municipals competents, s’han anat elaborant diverses fitxes, de les quals, en
data 26 de gener de 2015 l’arquitecte municipal, inicialment lliurà informe
tècnic, el qual s’adjunta com a fonament de la present proposta d’acord,
concretament, pel que fa a:
A) Les de nova incorporació:
· AR-7 Esglèsia i hostatgeria de “Son Fe”, amb nivell de protecció “S”
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· 20-05 Habitatge carrer de Sant Vicenç, 10 i, aprovada inicialment el
9.11.12
(BOIB núm. 179, de 01.12.12 i, correcció d’errors en el BOIB núm
185, de 13.12.12), amb informe desfavorable de la CIOTUPH de
19.03.13,
· 20-06 Habitatge carrer de Sant Vicenç, 12, amb grau de protecció “C”,
i,
B) Les que es proposa modificar :
·AI-2 Mines i cimentera de “Son Fe”,
·AC-1 “Alcanada”,
Atès que, pel que fa a les fitxes 20-05 i 20-06 més adalt referides, en data 18
d’abril de 2013, el tècnic municipal senyor Xavier Ramis Otazua lliurà informe
(el qual així mateix s’adjunta com a fonament de la present proposta d’acord).
Atès que en data 12 d’agost de 2014, 26 de febrer de 2015, i 6 de maig de
2015, el tècnic municipal senyor Xavier Ramis Otazua lliurà informes tècnics,
pel que fa a les fitxes AR-7, AI-2, i AC-1, respectivament. (s’adjunten així
mateix, com a fonaments de la present proposta d’acord).
Atès que, posteriorment, pel que fa a la fitxa catalogada 24-06 “carrer de
Cristòfol Colom, 6”, l’arquitecte municipal senyor Antoni Ramis Ramos en
proposa modificar-la d’acord amb el seu informe tècnic de dia 24 de febrer de
2016, el qual, així mateix s’adjunta com a fonament de la present proposta
d’acord.
Atès que obra en els expedients el document t ambiental estratègic (fase
d’inici) redactat per l’empresa ambiental Olivar Gestió i Medi, S.L.
Atès que en data 24 de febrer de 2016, l’arquitecte municipal ha lliurat un nou
informe relatiu al compliment del que prescriu l’article 58 de la LOUS i 171 del
seu Reglament, que tot seguit es transcriu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE LES FITXES
AI-2, AC-1, I 24-06 I
INCORPORACIÓ DE LES FITXA AR-7, 20-05 i 20-06 DEL CATÀLEG DE
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI.
Als efectes del compliment de l’article 58 de la LOUS i 171 del seu Reglament,
en relació amb l’apartat 5è que estableix que quan una modificació de
planejament afecti paràmetres d’edificabilitat, densitat o usos, en l’expedient
haurà de figurar la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres
drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la seva
iniciació, en aquest cas les fitxes: AI-2, AC-1, AR-7, 20-05 i 20-06 no són
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modificacions que afectin paràmetres, densitat o usos. No obstant, en la fitxa
24-06 es proposa establir edificabilitat en la zona no protegida corresponent al
carrer n’Arques, on actualment no es defineix. Per tant, en aquestes fitxes
s’entén que s’hauria de complir l’anterior condició.- En qualsevol cas, serà
preceptiu l’informe jurídic corresponent.- Alcúdia, 24 de febrer de 2016.- Antoni
Ramis Ramos, ARQUITECTE MUNICIPAL.-“
Atès que en data 24 de febrer de 2016, els serveis jurídics, de conformitat
amb el secretari de la Corporació, han lliurat l’informe que tot seguit es
transcriu:
“INFORME JURÍDIC.- APROVACIÓ INICIAL DE INCORPORACIÓ DE
FITXES (AR-7, 20-05, 20-06) I MODIFICACIÓ DE FITXES (AI-2, AC-1, 24-06)
DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI D’ALCÚDIA :
- AR-7.- Església i Hostatgeria de “Son Fe”.
- 20-06.- Habitatge al carrer de Sant Vicenç, 12.
- 20-05- Habitatge Sant Vicenç, 10.
- AI-2 .- Mines i Cantera de “Son Fe”.
- AC-1.- “Alcanada “.
- 24-06.- Carrer Cristòfol Colom, 6
El Catàleg de protecció de patrimoni d’Alcúdia es va aprovar definitivament el
dia 1 de febrer de 2007 (BOIB núm. 33 , de 03.03.07).
Obra en els expedients relatius a les fitxes anteriorment referides els informes
tècnics FAVORABLES a la incorporació de noves fitxes (AR-7 , 20-06 i 20-05)
i la modificació de les fitxes ( AI-2 i AC-1 i la 24-06). També en quan a la fitxa
20-05 que es troba aprovada inicialment de 9 de novembre de 2012 8 BOIB
núm. 179 de 01.12.12 i correcció d’errades en el BOIB n. 185, de 13.12.12.
amb informe favorable de la CIOTUPH de 19.03.13, es modifica la esmentada
catalogació incorporant altres edificacions del carrer, per la qual cosa també
requereix del tràmit d’una nova aprovació inicial.
D’acord amb el que determina l’article 47.5 de la Llei 2/2014 d’ordenació I Ús
del Sòl, la aprovació o incorporació de la fitxa ha de seguir la mateixa
tramitació que els plans urbanístics.
Això ens remet a les disposicions contingudes en els article 53 i 54 de la LOUS i
articles 153 i ss del Reglament, relatius a la tramitació del Planejament General. De la
mateixa manera, d’acord amb el que determina l’article 58.5 de la LOUS i article 174
del seu reglament, si la implantació de les fitxes o modificació de les mateixes implica
bé un increment dels paràmetres d’edificabilitat, o de densitat vigents, bé una
modificació d’usos, s’hauran d’incorporar a l’expedient que es tramiti la identitat de
totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre la finca afectada
durant els darrers cinc anys anteriors a la seva iniciació.
D’acord amb l’informe tècnic emès a l’efecte, de les fitxes objecte del present
expedient la única que pot suposar un augment d’edificabilitat seria la fitxa 24-06, per
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la qual cosa s’haurà d’incorporar a l’expedient la identitat de totes les persones
propietàries o titulars de drets reals de l’immoble en els darrers cincs anys.
De conformitat amb aquestes disposicions, el procediment a seguir per la seva
aprovació és el següent:
1- L’acord aprovació inicial s’haurà d’adoptar de conformitat amb els requisits i
formalitats previstes pels actes de la Corporació , obrint-se un termini d’informació
pública per termini de 45 dies, mitjançant anunci en el BOIB i en uns del diaris de
major difusió, així com a la Seu electrònica de l’ajuntament en el que hi constarà la
documentació completa .
Durant el termini d’informació pública s’ha de sol·licitar informe als organismes o
entitats les competències de les quals es puguin veure afectades.
2.- A la vista del resultat de la informació pública, dels informes emesos i de la
tramitació ambiental, se introduiran les modificacions que procedeixin, sotmetent-se a
nova informació pública si aquestes fossin substancials. Si no ho son, o un cop resolt
el nou tràmit d’informació pública , es sol·licitarà l’emissió dels informes previs
preceptius, en el seu cas, i un cop introduïdes les modificacions que d’ells en resultés
s’aprovarà la modificació provisional o definitivament segons procedeixi. El termini per
adoptar l’acord d’ aprovació provisional es d’un any des de la aprovació inicial.

Atès que la incorporació i modificació de les fitxes del Catàleg de PH es troba
en el supòsit de l’article 95 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears (BOIB n. 133, de 21.09.06), en constituir modificacions menors de
les NS i sense que causin efectes significatius sobre el medi ambient d’acord
amb els criteris assenyalats en l’article 97, pel que no requereix ser sotmesa a
avaluació ambiental estratègica tret que la Conselleria de Medi Ambient així ho
consideri en la fase de sol·licitud de l’esmentada no subjecció o
innecessarietat.
Tot això sense perjudici, d’acord amb la disposició derogatòria única de la Llei
21/2013, de 9 dedesembre, d’avaluació ambiental, de l’entrada en vigor, des
del 12 de desembre de 2014, d’aquesta Llei per falta d’adaptació de la
normativa autonòmica, és a dir:
“La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición
de normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá,
en todo caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
ley. No obstante, si antes de que concluya este plazo, las
ComunidadesAutónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta
ley, la derogación prevista en elapartado anterior se producirá en el momento
en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor”.
En resum, a l’efecte de l’avaluació ambiental, preval la normativa estatal,
quedant la autonòmica com a supletòria en allò que no es trobi expressament
definit, per la qual cosa, la incorporació i modificació de fitxes s’ha de sotmetre
a avaluació ambiental estratègica simplificada.
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L’aprovació inicial de la modificació del Catàleg de planejament i del Document
Ambiental estratègic és competència i requereix el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres del Ple, d’acord amb el que disposa l’apartat ll) de
l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local, y article 61 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal y de règim local
de les Illes Balears.

Alcúdia a 24 de febrer de 2016.- No obstant, el Ple de la Corporació Municipal
amb el seu superior criteri acordarà.- Serveis Jurídics: Sgt.E.Ochogavía.NOTA DE CONFORMITAT: D’acord amb allò que disposa l’article 3 b) del RD
1174, de 18 de setembre, de règim jurídic dels funcionaris de l’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, el Secretari que subscriu emet nota
de conformitat en relació a l’informe jurídic precedent de data 24 de febrer de
2016.- Alcúdia, 24 de febrer de 2016.- El secretari: Joan Segui Serra.”
Atès que la competència per acordar l’aprovació inicial correspon al Ple de
l’Ajuntament d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb el vot
favorable de la majoria absoluta del seu numero legal de membres segons
l’article 47.2.ll) de la norma esmentada.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 16
de juny de 2015 (registre de decrets núm. 864 data 18.06.15), PROPÒS elevar
a la consideració del Ple de l’Ajuntament els següents
A C O R DS :
Primer.- Aprovar inicialment l’ampliació del Catàleg de Protecció del Patrimoni
Històric i Artístic d’Alcúdia, mitjançant la incorporació de les següents fitxes
elaborades pels serveis tècnics municipals:
· AR-7.- Església i Hostatgeria de “Son Fe”,
· 20-05- Habitatge Sant Vicenç, 10,
· 20-06.- Habitatge al carrer de Sant Vicenç, 12.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de les següents fitxes elaborades
pels serveis tècnics municipals:
· AI-2 .- Mines i Cantera de “Son Fe”,
· AC-1.- “Alcanada “,
· 24-06.- Carrer Cristòfol Colom, 6.
Tercer.- Aprovar així mateix el document ambiental estratègic de la referida
modificació i ampliació del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric i Artístic
d’Alcúdia, redactat el febrer 2016 per l’empresa d’estudis d’impacte ambiental:
Olivar gestió i medi, S.L.
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Quart.- .- Sotmetre la referida modificació i ampliació del Catàleg de Protecció
del Patrimoni Històric i Artístic d’Alcúdia juntament amb el seu document
ambiental, així com l’expedient tramitat a l’efecte, a informació pública durant
un termini de QUARANTA-CINC (45) DIES mitjançant publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major difusió de l’Illa, i a la seu
electrònica de l’Ajuntament “alcudia.net” on es publicarà la documentació
completa.
Cinquè.-. Fer constar que, de conformitat amb els apartats 2, 3 i 4, de l’article
50 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, i en concordança
amb els apartats 2 i 3 de l’article 138 i, de l’1.b) de l’article 139 del reglament
que la desenvolupa, aquesta aprovació inicial determina per ella mateixa i, dins
l’àmbit de la modificació, la suspensió durant el termini de dos anys o fins
l’aprovació provisional, de la tramitació i l’aprovació de plans de
desenvolupament, d’instruments de gestió, així com l’atorgament de tota classe
d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats, i la
possibilitat de presentar comunicacions prèvies. Tot això, sense perjudici que
puguin atorgar-se les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es
basin en el règim urbanístic vigent, i siguin compatibles amb les determinacions
del nou planejament inicialment aprovat, en els termes establert en l’apartat 2
de l’article 141 d’aquest Reglament: Els àmbits afectats són els següents:
· AR-7.- Església i Hostatgeria de “Son Fe”. (Polígon 7, parcel·la
núm. 217)
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· 20-05- Habitatge Sant Vicenç, 10

· 20-06.- Habitatge al carrer de Sant Vicenç, 12.
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· AI-2 .- Mines i Cantera de “Son Fe”. (Polígono 7, parcel·la núm.
382)

24

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

· AC-1.- “Alcanada”. (cases de possessió. (Poligon 3,
núm. 254)

parcel·la
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· 24-06.- Carrer Cristòfol Colom, 6.

-
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Sisè.- Sol·licitar informe als organismes o entitats les competències de les
quals es puguin veure afectades, entre d’ells l’informe previ del Consell Insular
de Mallorca previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS.”
INTERVENCIONS:
El senyor Pere Malondra, tinent de batle, dona la paraula a Joaquín
Cantalapiedra.
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que la moció s’explicà a la Comissió
Informativa, ben explicat, perquè fou el tècnic qui va donar l’explicació. Hi havia
una de les parts que no va quedar ben aclarida, que era el tema de la mina de
Son Fe, que l’únic que s’ha fet aquí ha estat modificar la fitxa per a donar-li més
protecció, donant protecció A, fer unes petites modificacions d’unes errades
puntuals que hi havia i aportar més documentació gràfica, fotografies,
documentació, etcètera. Hi ha tres fitxes que són de nova incorporació, una és
la AR7 que és l’església i l’hostatgeria de Son Fe, la 2005 que és un habitatge
al carrer de Sant Vicenç nº 10, i la 2006 un habitatge al carrer de Sant Vicenç
nº 12. I les que es proposa modificar són la AI2, que és la Mina i Cimentera de
Son Fe i la AC1 d’Alcanada, així com la del carrer Cristòfol Colom, la 2406. Així
en principi nosaltres l’únic que feim és una aprovació inicial de totes aquestes
modificacions i de les fitxes i això s’envia a la Comissió Insular de Patrimoni per
a que ells dictaminin en darrer terme.
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.”
4. Examen i aprovació inicial Himne Municipal de la Ciutat d’Alcúdia.
Una vegada pres l’acord del punt anterior, passa a presidir novament la sessió
plenaria el Sr. Batle.
Es presenta proposta de Batlia de data 11 de gener de 2016, la qual diu:
“Cada municipi s’identifica pel seu nom oficial i pot tenir un escut o distintiu, una
bandera i un himne municipal. En consideració a l’interès suscitat pels veïns de
la localitat i del mateix Consistori, com a òrgan representatiu del municipi, a
adoptar, com una més de les seves senyes identitàries, un himne municipal,
aquest Ple, en sessió ordinària celebrada el passat 18 de gener de 2016, va
acordar incoar el corresponent expedient a dit efecte.
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La cançó “Alcúdia”, composta per Mateu Viver Ventayol, ha anat incorporant-se
de manera natural i espontània a l’imaginari col·lectiu i popular de molts
alcudiencs. Tant és així que, a més de ser la darrera cançó que es canta a la
tradicional nit d’havaneres de les festes de Sant Pere, també es canta a les
festes de la Victòria pel grup de música tradicional Tacàritx. Els dos darrers
anys ha estat també arranjada pels músics alcudiencs Jaume García Serra i
Jaume Oliver Cladera per ser sonada i interpretada per la Banda Municipal de
Música d’Alcúdia al tradicional Concert de Reis.
De conformitat amb l’article 3 del Decret 7/1988, d’11 de febrer, pel qual es
regula el procediment per a l’adopció, modificació o rehabilitació d’escuts i
banderes de les entitats locals de les Illes Balears, considerat per analogia,
s’han incorporat a l’expedient la memòria justificativa; la partitura i lletra de
l’himne proposat; així com el contracte mitjançant el qual les titulars dels drets
d’explotació de l’obra musical han cedit desinteressament aquests al patrimoni
municipal.
D’acord amb l’article 10 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, l’aprovació de l’himne competeix a aquest ple i
requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
Corporació. A dit efecte, el lletrat municipal ha emès l’informe 8-16/Identificació
municipal, de data 25 de febrer de 2016, conformat per la Secretaria municipal.
Per tot quant s’ha exposat i en consideració a allò que disposen els articles 3 i
següents del decret esmentat, es proposa a aquest Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Himne Oficial Municipal d’Alcúdia, partitura i
lletra del qual s’adjunta a la present proposta.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, durant un termini de
quinze dies hàbils, mitjançant inserció d’edictes al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el tauler de la Corporació, perquè qualsevol interessat pugui
presentar les al·legacions que estimi oportunes. En cas de què no es presentin
al·legacions, l’acord inicialment adoptat s’entendrà definitivament aprovat sense
necessitat de nou acord exprés.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, exposa que com tots sabeu, i aquest pic
sí, ja que l’altre dia ens varen dir que algú li faltava la lletra, i me pareix que ja
ha arribat la lletra a tots, la lletra i la partitura. A la fi la família d’en Mateu Viver
ha signat la cessió dels drets d’autor i per tant es fa l’aprovació inicial, i s’inicien
tots temes reglamentaris a fi de que Alcúdia sigui un municipi amb himne oficial
que no ho havia tingut mai.
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L’infrascrit exposa al ple que també es sotmet a informació pública per si de
cas hi ha algun tipus de reclamació, i si no es produeix aquest acord
esdevindrà en definitiu.
El senyor batle exposa que si hi ha reclamacions o algú que reclami drets, o
reclami partitures, com sabeu la lletra és de Mateu Viver, la música també, però
llavors va fer els arranjaments en Jaume Oliver i en Jaume García. Ara estarà a
informació pública i esperarem si hi ha novetats. Si no, s’aprovarà. La idea, si
vos pareix bé a tots, evidentment això és una cosa consensuada, s’estrenaria
per enguany que és el Sant Cristo i es faria l’acte oficial i la inauguració de
l’himne enguany per les festes, si vos pareix be a tots.
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 inici expedient concessió medalla d’argent a la Sra. Deirdrea
Pericas Murphy.
Es presenta proposta de Batlia de data 25 de febrer de 2016, la qual diu:
“Mitjançant resolució núm. 224, de 22 de febrer de 2016, el quart tinent de batle
delegat d’esports ha acordat sol·licitar a aquest Ple la incoació d’un expedient per
a la concessió, si escau, a l’esportista alcudienca Sra. Deirdrea Grace Pericás
Murphy, de la Medalla d’Argent de la Ciutat d’Alcúdia.
En data 22 de febrer de 2016, el lletrat municipal ha emès l’informe 6-16/Honors i
distincions, ratificat pel secretari de la Corporació en la mateixa data.
Per això, de conformitat amb els articles 6, 11 i següents del Reglament d’Honors
i distincions de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Alcúdia, es proposa a aquest Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Incoar expedient per a la concessió, si escau, a l’esportista alcudienca
Sra. Deirdrea Grace Pericás Murphy, de la Medalla d’Argent de la Ciutat
d’Alcúdia.
SEGON.- Nomenar com a ponent de l’expedient el quart tinent de batle delegat
d’esports Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy, que haurà de recopilar tots els mèrits
de la Sra. Pericás i els justificants oportuns.
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TERCER.- Nomenar com a fiscal de l’expedient la regidora Sra. Josefina Linares
Capó, que formularà les oposicions i objeccions que pertoquin, que hauran
d’estar degudament justificades.
QUART.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el
tauler d’edictes de la Corporació.”
INTERVENCIONS:
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que en principi es proposa donar
aquesta distinció a la senyora Deirdrea Grace Pericás, donat que la seva
trajectòria tant de superació personal com sobretot en l’àmbit de l’esport. Ella té
un amplíssim currículum, que ja més endavant quan s’exposin tots els seus
mèrits ja es donaran a conèixer, però hem de dir que aquesta senyora ha
participat a diferents esports, com puguin ser atletisme, tennis taula, natació,
tennis,... I el darrer que tots tenim coneixement és que l’any 2015 va quedar
campiona dels Especial Olímpics en la modalitat de tennis. Per totes aquestes
qüestions i perquè ja en diferents actes per aquest Ajuntament se li han atorgat
alguns reconeixements, dons trobam que d’obligat que li puguem donar aquesta
distinció. En aquest cas, i com així ho disposa la normativa, jo actuaré com a
ponent i la senyora Josefina Linares actuarà com a fiscal.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.”
6. Examen i aprovació inici expedient proclamació fill predilecte de la
Ciutat d’Alcúdia al Sr. Pedro Adrover Baixeras.
Es presenta propota de Batlia de data 26 de febrer de 2016, la qual diu:
“En consideració a la tasca educativa duta a terme pel Sr. Pedro Adrover
Baixeras al municipi d’Alcúdia, al capdavant de l’escola pública Porta des Moll,
realitzant una comesa poc comuna i exemplar en benefici de la nostra ciutat,
així com de la realitzada com a primer batle de la democràcia a l’Ajuntament
d’Alcúdia, formant part de nombroses associacions i entitats locals; mitjançant
decret núm. 247, de 26 de febrer de 2016, la Batlia ha acordat sol·licitar a aquest
Ple la incoació d’un expedient per a la seva proclamació, si escau, com a Fill
Predilecte de la Ciutat d’Alcúdia.
En data 26 de febrer de 2016, el secretari accidental ha emès l’informe 716/Honors i distincions.
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Per això, de conformitat amb els articles 6, 11 i següents del Reglament d’Honors
i distincions de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Alcúdia, es proposa a aquest Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Incoar expedient per a la proclamació, si escau, del Sr. Pedro Adrover
Baixeras, com a Fill Predilecte de la Ciutat d’Alcúdia.
SEGON.- Nomenar com a ponent de l’expedient la regidora Sra. Bàrbara
Rebassa Bisbal, que haurà de recopilar tots els mèrits del Sr. Adrover i els
justificants oportuns.
TERCER.- Nomenar com a fiscal de l’expedient la regidora Sra. Catalina Àngels
Juan Pericàs, que formularà les oposicions i objeccions que pertoquin, que
hauran d’estar degudament justificades.
QUART.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el
tauler d’edictes de la Corporació.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit exposa el punt sisè.
Els senyor batle, Antoni Mir, manifesta que tots coneixíeu en Pere Adrover
Baixeres, aquí hi ha dues mestres d’escola i el coneixien més “a lo millor” que
un altre, per la professió que tenen. En Pere va ser el primer batle de la
democràcia, mestre d’escola dedicat als nins i nines d’Alcúdia durant
pràcticament tota la seva vida professional, ha estat un personatge que ha
pertangut a gairebé totes les associacions, casa de cultura, revista ciutat
d’Alcúdia, Atalaia televisió, Can Torró, ha estat vicepresident del Consell
d’Administració de la Caixa de Colonya, era una persona que era molt
conversadora, i consideram que els seus mèrits són suficients per ser
considerat Fill Predilecte de la Ciutat d’Alcúdia. Ara el que dum a ple és
l’aprovació inicial de l’expedient. Com abans ha dit en Joaquín s’anomena un
fiscal i un ponent, que en aquest cas serà la senyora Bàrbara Rebassa Bisbal
com a ponent i la senyora Catalina Àngels Pericàs Joan que actuarà com a
fiscal. Per a que ens duguin a ple els seus mèrits i llavors votarem en
conseqüència. La idea és aquesta. En principi crec que és una persona que es
mereix aquest petit homenatge.
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.”
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7. Examen i aprovació proposta reconeixement Extrajudicial de crèdit
2/2016.
Es presenta proposta de la regidora delegada d’Hisenda de data 25 de febrer de
2016, la qual diu:
“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del
Ple, amb imports respectivament de 42.663,88 i 1.333,93euros
Vist l’informe emès per la interventora, de data 25 de febrer de 2016.
PROPÒS:
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis de l’Ajuntament
d’Alcúdia i del Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del Ple, amb
imports respectivament de 42.663,88 i 1.333,93euros 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:
El senyor batle dona la paraula a la senyora Joana Maria Bennàsar.
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que es du a aprovació el
reconeixement extrajudicial de crèdit de l’any 2016. Això són factures de l’any
2015 que han arribat amb posterioritat a la data de 31 de desembre de 2015,
data de tancament de l’exercici anterior i sumen un total de 42.663 euros. La
majoria de factures són de transport escolar i del servei d’Orientació i
Psicologia de les escoles.
L’infrascrit exposa que a més a més d’aquestes també hi ha una factura de
1.333,00 euros del Patronat Municipal d’Esports. I el que es proposa és
imputar-ho al pressupost de l’any 2016.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que, com tots sabeu, això és obligat i
hem de pagar el que es deu, no queda més remei.
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.”
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8. Examen i aprovació proposta de deixar sense efecte la subvenció
prevista al pressupost 2016 BEACH VOLLEY AROUND THE WORLD 2016.
Es presenta proposta de l regidor delegat de Turisme de data 25 de febrer de
2016, la qual diu:
“Al pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia per l’any 2016 s’inclou la
subvenció nominativa anomenada Beach Volley Around The World 2016 (TU
432 479004) dotada amb 7.000€.
Vist que enguany aquest esdeveniment no es farà al municipi d’Alcúdia degut a
que no s’ha arribat a un acord amb la zona on s’havien d’instal·lar les pistes ja
que la proposta de l’empresa suposava la retirada durant 8 dies, de més de
1000 hamaques, el que faria perdre a l’Ajuntament uns 40.000 €, entre lloguer i
hores de personal.
PROPOS
1. Deixar sense efecte la subvenció prevista al pressupost 2016 Beach Volley
Around The World 2016 (TU 432 479004) dotada amb un import de 7.000€.
2. Notificat el present acord a l’empresa interessada als efectes procedents.”
INTERVENCIONS:
El batle d’Alcúdia, Antoni Mir, dona la paraula al regidor Joan Gaspar Vallori.
El senyor Joan Gaspar Vallori exposa que, com sabeu, al pressupost que es va
aprovar hi havia una partida d’una subvenció nominativa per la celebració d’un
esdeveniment de Volley a la platja d’Alcúdia, que finalment no es farà. No es
farà, perquè ens reunírem amb l’empresa organitzadora per proposar una nova
ubicació de les pistes, que suposàs que no s’hagués de retirar el quadrant
d’hamaques i “sombrilles” de la platja d’Alcúdia. La proposta que es va fer per
part de l’Ajuntament suposava que l’esdeveniment es podia fer sense cap tipus
de problema a la zona de la platja, collint una part de Ciudad Blanca i una altra
part passat el pont vermell, emperò evidentment a l’empresa no li va venir a bé.
Nosaltres creiem que les dates en les quals es volia fer l’esdeveniment, a finals
de maig, fa que sigui incompatible la retirada de tantes “sombrilles” i hamaques,
perquè minven els ingressos de l’Ajuntament. No sols són els sis dies que dura
l’esdeveniment, sinó que també hi ha els dies de muntatge i desmuntatge, i
també perquè creiem que no pot ser és que en aquestes dates es llevin totes
aquestes hamaques i “sombrilles” i suposin també que no es pugui donar
aquest servei als turistes que ja hi ha a la platja. El que es fa ara és deixar
sense efecte la subvenció prevista i aquests doblers s’utilitzaran per altres
coses.
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El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que el que es tracta és de no deixar
perdre aquests 40 mil euros de la subvenció pressupostada. No hi ha més volta
de fulla.
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.”
9. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal Proposta
per les Illes a favor d’una Llei per a la igualtat en les relacions familiars
(Custòdia Compartida) davant el cessament de la convivència dels pares.
Es presenta Moció del Grup Municipal El Pi proposta per les Illes de data 11 de
febrer de 2016, la qual diu:
“Els casos de ruptura de la convivència familiar han crescut de forma notable
durant les últimes dècades, convertint-se en un dels assumptes més delicats a
resoldre el de la guarda i custòdia dels fills comuns. Aquesta qüestió es troba
actualment regulada per l’article 92 del Codi Civil espanyol, reformat per la llei
15/2005 de 8 de juliol que, davant la manca d’acord entre els pares, configura
la guarda i custòdia compartida com excepcional, fent necessari recollir així
mateix un informe favorable del Ministeri Fiscal.
L’aplicació d’aquest precepte ha suposat a la pràctica l’atorgament de la
custòdia individual de forma generalitzada a la dona. No obstant això, la
societat ha evolucionat cap a la igualtat. Amb aquesta moció s’insta a fer una
passa més, de forma que el jutge adoptarà de forma preferent la custòdia
compartida per l’interès dels fills menors i la igualtat entre els progenitors, llevat
que la custòdia individual sigui més convenient tenint en compte el pla de les
relacions familiars i, sobretot, els interessos dels menors.
Una Llei per a la Igualtat en les Relacions Familiars davant el Cessament de la
Convivència reforçaria el principi de l’interès superior dels menors en relació
amb les conseqüències de la ruptura de la convivència dels seus progenitors;
ambos perceben que la seva responsabilitat continua tot i la separació o el
divorci i, el nou context els exigeix, fins i tot, un grau més elevat de diligència en
l’exercici dels seus deures amb els fills.
S’ha demostrat que les avantatges de la custòdia compartida són múltiples. Els
fills mantenen els llaços d’afectivitat i una relació continuada amb ambdós
pares i es redueix el litigi entre els progenitors.
Pels motius exposats, el Grup Municipal Proposta per les Illes a l’Ajuntament
d’Alcúdia presenta els següents acords:
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1. El Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia manifesta la necessitat d’actualitzar la
legislació referent a la figura jurídica de la guarda i custòdia compartida
dels fills atenen l’evolució d’una societat més igualitària on hi ha un
augment significatiu dels divorcis i separacions amb fills menors d’edat.
2. El Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia insta a les institucions balears a
impulsar i aprovar una llei autonòmica per a la igualtat en les relacions
familiars davant el cessament de la convivència dels pares on el Jutge
adopti de forma preferent la custòdia compartida per l’interès dels fills
menors, llevat que la custòdia individual sigui més convenient.
3. Des de l’àmbit de responsabilitat municipal, aquesta corporació es
compromet a transmetre els valors d’igualtat i de corresponsabilitat
parental que comporten la Guarda i Custòdia Compartida a tots els seus
òrgans i. molt especialment, en l’àrea de família, igualtat i en la de
serveis socials.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, dona la paraula al regidor Domingo
Bonnin.
El senyor Domingo Bonnin, manifesta que la moció que es du a consideració
pens que s’explica pràcticament amb l’enunciat de la mateixa. L’únic que faré
serà llegir els acords que es duen a aprovació: Primer, el Ple de l’Ajuntament
d’Alcúdia manifesta la necessitat d’actualitzar la legislació referent a la figura
jurídica de la guarda i custòdia compartida dels fills atenent l’evolució d’una
societat més igualitària on hi ha un augment significatiu dels divorcis i
separacions amb fills menors d’edat. Segon: El Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia
insta a les institucions balears a impulsar i aprovar una llei autonòmica per a la
igualtat en les relacions familiars davant el cessament de la convivència dels
pares on el Jutge adopti de forma preferent la custòdia compartida per l’interès
dels fills menors, llevat que la custòdia individual sigui més convenient. I tercer:
Des de l’àmbit de responsabilitat municipal, aquesta corporació es compromet
a transmetre els valors d’igualtat i de corresponsabilitat
parental que
comporten la Guarda i Custòdia Compartida a tots els seus òrgans i. molt
especialment, en l’àrea de família, igualtat i en la de serveis socials.
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.”
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10. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal Proposta
per les Illes de suport a la presentació d’al·legacions relativa a la
declaració d’impacte Ambiental del projecte promogut per l’empresa
Spectrum Geo Limited 20130253PHC.
Es presenta Moció del Grup Municipal el Pi proposta per les Illes de data 15 de
febrer de 2016, la qual diu:
“El Grup Municipal de El Pi – Proposta per les Illes Balears presentam, per a la
seva discussió i aprovació, si escau, la proposta de MOCIÓ MUNICIPAL de
suport a la presentació d'al·legacions relativa a la Declaració d'Impacte
Ambiental del projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo Limited
20130253PHC a les Illes Balears, d'acord amb la fonamentació següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Marea Blava Mallorca (MBM) és una plataforma constituïda per diverses
entitats empresarials, medioambientalistes i socials de Mallorca unides per la
preocupació i la lluita contra els projectes de prospeccions d’hidrocarburs que
amenacen el medi ambient i les principals indústries de l'economia balear, com
el turisme i la pesca.
Des d’aquesta plataforma pensem que perpetuar l'insostenible model energètic
actual, basat fonamentalment en el consum de combustibles fòssils, explotant
nous jaciments d'hidrocarburs en el Mediterrani, agreuja el problema del canvi
climàtic i no aporta solucions significatives a la nostra dependència del petroli.
En canvi, tenim sense aprofitar un gran potencial energètic renovable propi de
les nostres latituds, així com la millora de la nostra eficiència energètica, per la
qual cosa és imprescindible i urgent fer una aposta ferma i progressiva cap a
un nou model energètic eficient, intel·ligent i 100% renovable com a solució
sostenible i definitiva.
També hem conegut últimament la implicació per part d'institucions de Balears,
com el Govern i el Consell de Mallorca, integrant-se en l'Aliança Mar Blava, que
persegueix els mateixos objectius.
Des de MBM tenim la intenció de facilitar la informació i recollida d'al·legacions
de tots els projectes que surtin a exposició pública i que intentarem siguin
massives, perquè pensem que un rebuig contundent per part de la societat és
el primer requisit per evitar les prospeccions, amb la instal·lació de diferents
taules informatives a l'espai públic a carrers i places, sent el més imminent el
projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC.
I és per això que ens dirigim a aquesta administració municipal per demanar la
col·laboració en dos aspectes:
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4. Expressar el rebuig d´aquest ajuntament a tots els projectes de
prospecció i explotació d’hidrocarburs que amenacen les Illes.
1. La implicació directa de l´ajuntament en la col·laboració en el procés de
recollida d'al·legacions relatives a la DIA del projecte promogut per
l'empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC a les Illes Balears.
Aquesta demanda no és gratuïta, sinó que respon al limitat temps de què
disposem per a la presentació d'al·legacions, que és de trenta dies naturals des
de la publicació de la DIA. Per aquest motiu necessitam facilitats des de les
administracions públiques per poder agilitzar aquest procés.
Per altra banda, en la passada campanya de recollida d'al·legacions (Projecte
Cairn Energy, gener 2013), després de certs dubtes per part dels ajuntaments
d'Eivissa sobre si podien recollir i registrar les al·legacions, es va concloure que
sí era possible fer arribar a la seva destinació les al·legacions registrades als
ajuntaments i, per tant, la seva col·laboració s’esdevenia molt important i
imprescindible per a la bona consecució de la campanya.
Per tot això proposem la següent
MOCIÓ
1. Expressar el rebuig d´aquest ajuntament a tots els projectes de prospecció i
explotació d’hidrocarburs que amenacen les Illes.
2. Donar suport a la presentació d'al·legacions relativa a la Declaració
d'Impacte Ambiental del projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo
Limited 20130253PHC a les Illes Balears.
3. Permetre i agilitzar els permisos per a la instal·lació de taules informatives i
de recollida d’al·legacions de MBM en la via pública, especialment en dies de
fires, mercats i esdeveniments promoguts per l'ajuntament durant el període de
presentació d'al·legacions.
4. Facilitar els tràmits per a la presentació d'al·legacions posant a disposició de
la ciutadania els registres municipals per poder dipositar les al·legacions que
després serien cursades a la Delegació de Govern, ja sigui perquè els registres
funcionen com a finestres úniques on es poden presentar documents adreçats
a Delegació de Govern i/o als Ministeris o, si més no, que aquests registres
funcionin com a dipositaris d´al·legacions que després poden ser traslladades a
les dependències de la Delegació de Govern per personal del propi ajuntament.
5. Publicar a mitjans i xarxes socials propis de l´ajuntament els models
d´al·legacions per a la seva descàrrega electrònica o edició de vincles
d´internet a pàgines on puguin ser descarregades.
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6. Publicar a mitjans i xarxes socials propis de l´ajuntament les notícies
relacionades amb l´apertura dels processos de presentació d´al·legacions,
animant a la ciutadania a presentar-les i actualitzant el recompte d´al·legacions
presentades al propi municipi.
7. Disposar de còpies del model d´al·legacions a les dependències municipals
amb instruccions per emplenar-les i registrar-les.
8. Publicar als taulons de l´ajuntament el material gràfic proporcionat per
plataformes o entitats que informin i animin a la participació en el procés de
presentació d'al·legacions.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, dona la paraula al regidor Domingo Bonnin.
El senyor Domingo Bonnin, diu que Marea Blava Mallorca (MBM) és una
plataforma constituïda per diverses entitats empresarials, medioambientalistes i
socials de Mallorca unides per la preocupació i la lluita contra els projectes de
prospeccions d’hidrocarburs que amenacen el medi ambient i les principals
indústries de l'economia balear, com el turisme i la pesca. També és conegut la
implicació per part d'institucions de Balears, com el Govern i el Consell de
Mallorca, integrant-se en l'Aliança Mar Blava, que persegueix els mateixos
objectius.
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, exposa que a un dels plens es va dir que
qualsevol partit tenia la documentació al seu abast i no és necessari llegir la
moció.
El senyor Domingo Bonnin, exposa que sols fa un resum per tal que els oients
sàpiguen de que tracta la moció.
El senyor balte, manifesta que sols es llegeixin els acords que s’han de votar i
no l’exposició de motius, tal com es va acordar en un plenari anterior, per tal
d’evitar tota la lectura de tota l’acta. Com tots els regidors tenen l’exposició de
motius, demanaria si pogués esser els acords, tret que es vulgui fer una
explicació “escueta” i senzilla.
El senyor Domingo Bonnin, manifesta que els acords són:
1. Expressar el rebuig d´aquest ajuntament a tots els projectes de prospecció i
explotació d’hidrocarburs que amenacen les Illes.
2. Donar suport a la presentació d'al·legacions relativa a la Declaració
d'Impacte Ambiental del projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo
Limited 20130253PHC a les Illes Balears.
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3. Permetre i agilitzar els permisos per a la instal·lació de taules informatives i
de recollida d’al·legacions de MBM en la via pública, especialment en dies de
fires, mercats i esdeveniments promoguts per l'ajuntament durant el període de
presentació d'al·legacions.
4. Facilitar els tràmits per a la presentació d'al·legacions posant a disposició de
la ciutadania els registres municipals per poder dipositar les al·legacions que
després serien cursades a la Delegació de Govern, ja sigui perquè els registres
funcionen com a finestres úniques on es poden presentar documents adreçats
a Delegació de Govern i/o als Ministeris o, si més no, que aquests registres
funcionin com a dipositaris d´al·legacions que després poden ser traslladades a
les dependències de la Delegació de Govern per personal del propi ajuntament.
5. Publicar a mitjans i xarxes socials propis de l´ajuntament els models
d´al·legacions per a la seva descàrrega electrònica o edició de vincles
d´internet a pàgines on puguin ser descarregades.
6. Publicar a mitjans i xarxes socials propis de l´ajuntament les notícies
relacionades amb l´apertura dels processos de presentació d´al·legacions,
animant a la ciutadania a presentar-les i actualitzant el recompte d´al·legacions
presentades al propi municipi.
7. Disposar de còpies del model d´al·legacions a les dependències municipals
amb instruccions per emplenar-les i registrar-les.
8. Publicar als taulons de l´ajuntament el material gràfic proporcionat per
plataformes o entitats que informin i animin a la participació en el procés de
presentació d'al·legacions.
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.”
11. Examen i aprovació Moció que presenta el Grup Municipal Proposta
per les Illes d’adhesió document de compromís per aconseguir una llei
per a la declaració del Mediterrani espanyol com a zona lliure de
prospeccions d’hidrocarburs.
Es presenta Moció del Grup Municipal el Pi proposta per les Illes de data 15 de
febrer de 2016, la qual diu:
“El Grup Municipal de El Pi – Proposta per les Illes Balears presentam, per a la
seva discussió i aprovació, si escau, la MOCIÓ relativa a la Declaració de
Municipi oposat a les prospeccions d’hidrocarburs a les Illes Balears, d'acord
amb la fonamentació següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Marea Blava Mallorca (MBM) és una plataforma constituïda per diverses
entitats empresarials, medioambientalistes i socials de Mallorca unides per la
preocupació i la lluita contra els projectes de prospeccions d’hidrocarburs que
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amenacen el medi ambient i les principals indústries de l'economia balear, com
el turisme i la pesca.
També hem conegut últimament la implicació per part d'institucions de Balears,
com el Govern i el Consell de Mallorca, integrant-se en l'Aliança Mar Blava, que
persegueix els mateixos objectius.
Marea Blava Mallorca manifesta la seva preocupació davant la quantitat de
projectes d'exploració i explotació d'hidrocarburs en les aigües profundes que
ens envolten i que posen en risc el fràgil equilibri ecològic de la zona i als
sectors econòmics que vertebren el territori de les Illes Balears com el turisme,
la pesca o l'agricultura. Aquesta preocupació es veu agreujada per dos motius
fonamentals: l'exemple de les conseqüències d'accidents en plataformes
d'extracció en aigües profundes com el de la plataforma Deepwater Horizon en
el Golf de Mèxic al 2010, els efectes del qual perduraran durant dècades; i el
segon, la falta de responsabilitat civil i econòmica que exigeix la legislació
actual com s'ha demostrat en el cas del Prestige, deixant, això sí, greus
conseqüències en el medi ambient i en l'economia, especialment en el sector
pesquer i en el turístic.
En aquests moments la dependència energètica dels combustibles fòssils
importats que sofreix l'Estat espanyol llastra la seva balança econòmica. En
línia amb les recomanacions europees i internacionals, la forma de solucionar
aquest problema no passa per augmentar la producció d'un recurs contaminant
i escàs com el petroli, sinó per invertir en el major ben energètic d'Espanya:
l'eficiència, l'estalvi energètic i les energies renovables. Les previsions sobre el
volum del petroli existent en el Mediterrani resoldrien aquesta dependència
energètica en un percentatge tan insignificant, que no justifiquen en absolut
l'enorme risc que per a l'ecosistema i l'economia suposarien les prospeccions.
Com a Plataforma, instem a les autoritats locals, a defensar la conservació del
nostre patrimoni natural i el dret constitucional de la ciutadania i de tots els
sectors públics i privats a viure i desenvolupar les seves activitats econòmiques
en un medi ambient sa que els garanteixi la sostenibilitat, amenaçada
actualment per aquests projectes de prospecció d'hidrocarburs en les aigües
del Mediterrani Occidental.
Actualment la denegació d'un projecte no significa la protecció del territori
afectat, per la qual cosa seguidament es pot iniciar una altra petició de projecte
de prospecció. Pensem que mentre no hi hagi un marc estable de protecció del
medi ambient marí podem estar defensant-nos d'aquests projectes fins a
l'eternitat. Per això és necessària una Llei que declari el Mediterrani espanyol
com a zona lliure de prospeccions i extracció d'hidrocarburs.
Per tot això proposem la següent
MOCIÓ
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1. Declarar Alcúdia com Municipi oposat a les prospeccions d'hidrocarburs a les
Illes Balears, defensant un canvi de model energètic més sostenible.
2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a aturar les prospeccions
promogudes des d'entitats, plataformes i ciutadania preocupada per la
sostenibilitat del nostre medi natural, econòmic i social.
3. Instar al Govern de l’Estat espanyol a promoure una Llei per a la declaració
del Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs. Per
això,
4. Signar el Document de Compromís per aconseguir una Llei per a la
declaració del Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions
d’hidrocarburs (document adjunt a aquesta moció).”
INTERVENCIONS:
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, dona la paraula al regidor Domingo
Bonnin.
El senyor Domingo Bonnin, exposa que aquesta moció és semblant a l’anterior,
l’únic que aquí s’afegeix la signatura d’un document, que també el teniu,
d’adhesió al document de compromís que s’ha adjuntat a la moció. Els acords
són: 1) Declarar Alcúdia com Municipi oposat a les prospeccions d'hidrocarburs
a les Illes Balears, defensant un canvi de model energètic més sostenible; 2)
Donar suport a totes les iniciatives dirigides a aturar les prospeccions
promogudes des d'entitats, plataformes i ciutadania preocupada per la
sostenibilitat del nostre medi natural, econòmic i social. 3) Instar al Govern de
l’Estat espanyol a promoure una Llei per a la declaració del Mediterrani
espanyol com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs i per això, signar el
Document de Compromís per aconseguir una Llei per a la declaració del
Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs.
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, exposa que s’ha adjuntat el document que
el teniu dins també.
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.”
12. Propostes i Mocions d’urgència.
No sen presenten
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
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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. 148/2016, de data 8 de febrer de 2016
fins a 240/2016 de 24 de febrer de 2016.
La corporació se’n dóna per assabentada.
2. Precs i preguntes
INTERVENCIONS:
La senyora Carme García diu que un parell de veïnats del carrer Diana i
aquella zona de les pistes de tennis, per entendre’ns m’han demanat que ara
darrerament estan fent l’obra aquesta dels conductes del gas. I també s’han
anat tapant tots els forats que hi havia arbres morts o que no hi havia els
arbres. Primera, m’han demanat a meam a veure si us podia transmetre si ja
donam per assabentat que no tornarem a sembrar els arbres o els arbusts que
hi havia i, en cas que sigui així, que jo crec que sí, perquè estan tots tapats de
ciment, a veure si seria possible que enlloc de deixar el ciment a la vista els
poguéssim enrajolar les “aceres”, perquè en concret hi ha un tros, que és per la
banda d’un bar que hi passa molta de gent i en devers 10 o 12 metres n’hi ha
quatre de forats així tapats i, clar, ha quedat tota la voravia amb aquests
“tacos”, per entendre’ns. Que si fos possible, que es sembrassin altra cop els
arbres.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que a aquesta zona del carrer Mercuri,
Diana i varis carrers que hi ha allà, supòs que sabeu que fa una setmana o
quinze dies o així que va caure un arbre. Les arrels d’aquests arbres, que crec
que es diuen “plateros” aquests arbres. Aquests arbres fan molt d’embalum i
cauen. Pel que es veu no és el millor arbre que hi pugui haver per una zona de
voravia. Es va parlar amb la biòloga per substituir els arbres i allà s’ha de posar
un arbre tipus lledoner o similar, que no tingui arrels. I li hem demanat que faci
un estudi per veure per quins arbres ho podem substituir. La idea és llevar
aquests “plateros”, que a més a més, les arrels es fiquen per dins terrasses i
que espenyen les “aceres”. Ella fa l’estudi, no ens l’ha entregat encara, però la
idea és anar substituint. Inclús li hem demanat que fes un pressupost de
substitució, amb la mala sort que va demanar pressupost només d’implantar els
arbres i no va demanar pressupost d’arrancar-los. Crec que va ser divendres
passat que parlàvem amb en Domingo amb ella, i es va comentar a qui se li
ocorre demanar sols una part del pressupost, i això ho ha enredat un poc. Però,
efectivament, s’ha d’arreglar aquell carrer. Ho sabem. De totes formes també
tenim que en aquests carrers, Diana, Mercuri,... no sols el gas sinó aquesta
gent que tenim de “desempleo” hi ha una brigada que està arreglant voravies.
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Es compren les rajoles i anam reparant rajoles. En un termini relativament curt
jo crec que això estarà solucionat. El que no puc dir és si estarà en 10 dies o en
15 dies, perquè van fent carrers. Pot ser en Domingo ho pot explicar millor a
quin carrer estan.
El senyor Domingo Bonnin exposa que ara estan arreglant pel carrer Mercuri el
tema de les rajoles i ara en acabar el carrer Mercuri aniran fent tots els altres
carrers. Els arbres, doncs, el que ha dit el senyor Antoni Mir, en tenir el
pressuposts per substituir-los s’aniran fent, això des de Medi Ambient ho duen
al tema dels arbres.
El senyor Tomàs Adrover manifesta que de totes formes, també estam
pendents d’un pressupost que vaig demanar a una altra zona, perquè hi ha el
clot dels arbres i no hi ha els arbres, que és el indret de davant el bar Sa
Teulada fins a la rotonda de Màgic, que és l’avinguda des d’on surten els
“ironmans” quan venen de nedar de la platja per agafar les bicicletes. Em
sembla que hi ha vint-i-sis o vint-i-cinc clots que no hi ha arbres i fa mal efecte
al turisme. Les pruneres són les que s’han mortes totes. Va venir un enginyer
agrònom, en Melchor Mascaró, ens farà un pressupost per replantar aquests
vint-i-cinc arbres, al manco veuran un tronc i un pal sembrat amb un arbre i no
veuran un clot amb terra, terra color de terra. Estam pendents del pressupost i
esperem que abans de l’Iroman del mes de maig els arbres aquests estiguin
plantats.
La senyora Carme García exposa que una família em va comentar que fa uns
dies va anar a sol·licitar la beca per escoleta de nin discapacitat, ja que a un nin
seu d’un any i pico li han diagnosticat una discapacitat greu, i sé que hi havia
n’Agüi, i, evidentment, com es va llevar aquesta beca, jo vos voldria demanar
que la tornàssiu a posar i ho tornàssiu tenir en compte. Que sí és veritat que
nins d’aquesta edat amb aquesta discapacitat se’n donen poquíssims casos,
però ja que aquesta beca la vàrem posar amb l’antic consistori a petició de
Joan XXIII, que ens va dir que només hi havia un poble en tot Mallorca, i
nosaltres érem els segons, que donava aquesta ajuda, a jo m’agradaria que ho
tornàssim recapacitar, perquè aquesta família hagués estat la segona que se
n’hagués pogut aprofitar i s’ha quedat sense la beca perquè, evidentment, sé
que vàrem comentar que se li pot donar ajuda, és veritat, en això hi estic
totalment d’acord, però, no sé, trop que sempre quan és una beca a la qual
tothom hi té accés no és tan..., no sé, és com a més fàcil demanar una beca
que haver d’anar a demanar una ajuda d’aquest tipus. Si és beca tothom hi té
accés –igual que vas a demanar una beca de llibres que hi anam tots- una
ajuda ja normalment vas a demanar una ajuda a la família. M’agradaria, si
aquest any no es pot fer, però l’any que ve sí, perquè és una beca que és
veritat que és molt poqueta cosa, però quan a un nin d’un anyet o dos et
diagnostiquen una discapacitat és perquè és una discapacitat súper greu, no és
que sigui poca cosa. M’agradaria que ho tornàsseu reconsiderar i que per favor
la tornàssem posar a aquesta beca. Hi va haver un nin que fins els dos tres
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anys se’n va aprofitar i ara aquest infantó no pot, i el pare o la mare haurà de
deixar de fer feina, no per la beca, però aquest infant l’han de dur a Palma
molts dies i clar, seria una ajuda, i jo demanaria a veure si ho podríem tornar a
aconseguir tenir aquesta beca.
La senyora Aguas Santas Lobo Benítez diu que “en primer lugar, no tengo
constancia de que hayan venido a verme, aunque tengo las puertas abiertas
para cualquiera. Pero no tengo constancia”.
La senyora Carme García, diu que “no he dicho eso, he dicho que cuando fué
yo sé que tú estabas. No he dicho que viniera a tí”.
La senyora Aguas Santas Lobo Benítez exposa que “de todas maneras
estamos dispuestos. Ya lo dijimos anteriormente, que aunque no esté esta
beca en concreto, ningún niño que necesite una beca, ningún niño con
discapacidad que necesite una beca para una guardería, se le va a denegar
desde el Ayuntamiento. Si es necesario ya encontraríamos la manera. Estamos
estudiando la mejor forma, a través de las ayudas de la señora Gilbert, la mejor
forma de poder dar estas ayudas. Y si no es a través de Gilbert será a través
de otras ayudas, pero desde luego no se van a quedar sin ayuda”.
La senyora Carme García diu que “estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría
hacer sólo una pequeña diferencia o una reflexión. No es lo mismo una beca
que una ayuda, porque a las familias normalizadas les cuesta mucho venir a
pedir una ayuda. Porqué si yo, por ejemplo, no puedo pagar la escoleta iré a mi
padre, a mi madre, a mi vecino, a mis suegros, a los que sean a pedir ayuda.
Una beca no. Una beca es más fácil, porque todo el mundo está como más
acostumbrado”. Hi ha beca d’això, hi ha beca de transport,... “más que nada
era eso, si fuera posible”.
La senyora Aguas Santas Lobo Benítez diu que “no te entiendo en esto, porque
ningun niño con discapacidad se va a quedar, o se ha quedado, sin ayuda
económica. No me consta. No me consta.”
La senyora Carme García manifesta que “en principio este niño se ha quedado
sin. Si lo quieres preguntar...”
La senyora Aguas Santas Lobo Benítez exposa que “No me consta. No me
consta. Si tú conoces a esta familia puede venir a verme cuando quiera y se le
va a dar una solución, seugro”.
La senyora Carme García diu que “te lo agradezco”.
La senyora Joana Maria Bennàssar manifesta que sols vol fer una resposta
tècnica, perquè crec que la senyora Agüi Lobo ha contestat molt bé des de
Benestar Social. Vostè sap que les beques es donaven i es sol·licitaven en el
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mes de setembre-octubre. M’estranya que ho hagi anat a demanar ara, perquè
les beques que es donen de transport escolar, de llibres,... tot això es tramita
els mesos de setembre-octure. Mai s’ha tramitat el mes de febrer. I com vàrem
dir ja a la presentació del pressupost, tant n’Agüi com jo, ho seguim repetint.
Les persones no quedaran sense l’ajuda. Una cosa és el nom i l’altre la
prestació econòmica que es dona. Que li vulguis dir beca, ajuda,... Se li donarà
o bé a través de ses Gilbert o beques per nins o beques per menors amb risc,
però no quedarà ningú sense ajuda. M’estranya que la venguin a demanar el
mes de febrer quan sempre les beques es tramiten els mesos de setembreoctubre. Si després només es pogués tramitar com a beca, i tu has dit que
enguany no es pot fer a través de la fórmula de beca, sí que es pot fer. Es pot
fer a través de fer una modificació de crèdit i crear una partida. Es pot fer. No
estam tancats. I per això ja es va dir que ningú es quedaria fora aquesta ajuda
si és necessària. El que sí diguérem és que no era coherent tenir una ajuda de
3500 euros per això quan només hi havia una persona que ho havia sol·licitat i
a la qual se li havien donats 358 euros. I amb la falta de crèdit que té
l’Ajuntament es va pensar en redistribuir aquests diners perquè no es perdin i
vagin a altres ajudes: però ningú quedarà sense aquesta ajuda. I només era
això, perquè la senyora Lobo no havia esmentat els terminis habituals de
setembre-octubre quan es demanen les beques de transport, llibres,
universitàries,...
La senyora Carme García diu que és veritat que es sol fer així, però a aquest
ninet li han diagnosticat la minusvalidesa al mes de desembre, i per això varen
venir ara, al mes de gener, perquè se li ha diagnosticat ara. És per aquest
motiu.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que, en qualsevol cas, com que crec que
tot el consistori, tot, els uns i els altres, tots, estam d’acord en aquests temes,
ens dius quina família és, els informarem, els hi donarem la possibilitat que al
setembre pugui demanar la beca, i per descomptat si la necessita la tindrà.
Crec que tot el consistori és molt sensible en aquests temes.
La senyora Carme García exposa que com que evidentment és així per això
demana si es pot tornar a crear la partida de la beca.
El senyor batle diu que si es necessari es crea la partida com a beca, com a
ajuda o com el que sigui, però no tindran cap problema.
La senyora Carme García fa una pregunta respecte a que quatre famílies del
programa de discapacitat sé que aquesta setmana tenen programada o l’han
feta ja, no estic molt segura, una reunió. I m’han dit que des de abans de nadal
que no tenen el programa d’oci de joves amb discapacitat. A meam a veure si
ens podrien dir per quin motiu no el tenen.
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La senyora Aguas Santas Lobo manifesta que “tuvimos la reunión el jueves
pasado. Reunimos a todas las familias. Ante todo pedirles perdón por el retraso
que ha habido. Sabemos que vamos un poco saturados. La reunión fué,
sobretodo, para explicarles como estamos trabajando. Estamos intentando
hacer un contrato donde ellos, los padres, también tuvieran mucho que decir
sobre como quisieran que fueran las actividades de sus hijos, y respecto a todo
lo que forma parte del día a día de esos niños el fin de semana. Si les gusta
más un tipo de actividad u otra. Los hemos escuchado, les hemos dado voz
que creo que eso era muy importante, les hemos explicado el porqué del
retraso, el tipo de proyectos que queremos llevar a cabo, que creo que ellos lo
han agradecido muchísimo ya que creo que era la primera vez que se había
contado con ellos para realizar este proyecto. Les hemos informado de las
preocupaciones que teníamos también respecto al tema de transporte, que es
muy importante ya que había habido muchos problemas el año anterior, ya que
no queremos cometer los mismos errores. A lo mejor sí que hemos ido con un
poquito más de retraso pero era muy importante contar con ellos y creo que
vamos a sacar adelante un buén proyecto, y creo que eso és lo más
importante”.
La senyora Carme García manifesta que vol fer la “última pregunta: ha habido
varias familias de las que se les dan alimentos que nos han comentado que
últimamente, en los últimos meses, se ha dado la orden –me han comentado y
no digo que sea así, te pregunto- de que si no tienen niños menores de cinco
años no se les da leche.
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “leche se ha estado dando. No
digo que a día de hoy haya perecido, pero hemos estado dando litros de leche,
vamos,... hemos duplicado prácticamente la cantidad que se daba
anteriormente de alimentos, incluída leche, así como todos los alimentos
básicos. Leche, cola-cao,... Creo que el hecho que saques aquí estos temas es
un poco lamentable. Sí, es complicado que saques a relucir estos temas”.
La senyora Carme García diu que “yo he preguntado si se había dado esta
orden”.
La senyora Aguas Santas Lobo manifesta que “creo que hacer política de este
tipo de necesidades es lamentable. Es mi opinión, pero bueno yo te he
contestado”.
La senyora Carme García exposa que “solo te he pregundado si habéis dado
leche a todas las familias”.
La senyora Aguas Santas Lobo diu que “sí, es complicado y yo te he
contestado, hacer política de este tema me parece un poco lamentable. Hemos
dado una cantidad grande de alimentos. Hemos dado alimentos a todas las
familias que lo han necesitado”.
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El senyor batle, Antoni Mir, exposa que de totes formes...
La senyora Carme García diu que li han demanat, que no ho deman de mala
deixona. No és en negatiu.
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “te puedo asegurar hemos dado
cantidades importantes de alimentos”.
La senyora Carme García exposa que “en los meses de enero y febrero las
personas que van a recoger leche les han dicho si tenéis niños menores de
cinco años sí, si no, no. ¿No es verdad?”
El senyor batle, Antoni Mir, diu que li pareix be, estàs per això, tothom ha de
preguntar les preguntes que tingui i em pareix súper raonable. I com que a jo
m’agraden les coses clares el que farem serà al pròxim ple et durem un llistat
d’aliments repartits perquè es vegi, i t’ho durem signat per les famílies, i me
compromet a fer-ho el pròxim ple, tantes famílies, tants d’aliments, tants de
litres d’això, tants de quilograms d’allò,... i així quedarà clar, perquè tot el que
sigui clarificar les coses serà bo. Que aquesta gent pot ser et conta a tu una
cosa que pot ser no és veritat, no ho sé. Llavors, així tindrem tots constància de
com, s’ha repartit. Com hi ha controls exhaustius, així ningú podrà dir res. El
pròxim ple t’ho durem, li treus Agüi el llistat. A vegades treure el llistat és
denigrant per les famílies perquè els hi sap greu haver-ho de demanar, però bé,
ja que s’ha demanat, durem el llistat, sense anomenar persones, evidentment,
perquè no volem ferir sensibilitats de ningú, però per a que quedi clar que duem
un control exhaustiu i exacte.
La senyora Carme García diu que li pareix bé, i que dur el control exhaustiu és
obligatori per part del banc d’aliments, que això ho sé. I per això m’ha sorprès i
com m’ho han dit vàries famílies, i a més a més ho he comprovat.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que cap problema. T’ho durem el pròxim ple el
llistat, tants de litres i així transparència total.

I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. batle aixeca la sessió, essent
les 20:50 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a secretari, don
fe.
Vist i plau
El Batle,

El Secretari,

Antoni Mir Llabrés

Joan Seguí Serra
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