Ajuntament d’Alcúdia
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http://www.alcudia.net ajt@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 11
D’ABRIL DE 2016
NÚM: 4
DATA: 11/04/2016
CARÀCTER: extraordinària
COMENÇA: 20:05 h.
ACABA: 20:30 h.
Lloc: Sala de sessions

Assistents:

Batle:

Antoni Mir Llabrés

Tinents de Batle :

Pere J. Malondra Sánchez
Joana Mª Bennasar Serra
Bàrbara Rebassa Bisbal
Joaquin Cantalapiedra Aloy
Joan Gaspar Vallori Guayta

Regidors:

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Interventora:

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Joan Seguí Serra

A Alcúdia, el dia 11 d’abril de dos mil setze quan són les 20:05 hores, es reuneixen a
la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt anotats, a fi de dur a
terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la presidència del batle
Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora Sra. Caterina Crespí Serra i pel
secretari Sr. Joan Seguí Serra, que dóna fe de l’acte.Una vegada comprovat que hi
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ha el quòrum suficient per a la constitució vàlida del Ple, el Sr. Batle declara oberta la
sessió.
I. ORDRE DEL DIA:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
2. Examen proposta de reconeixement extrajudicial núm. 3/2016.
3. Examen proposta aprovació de la modificació pressupostària 8/2016 per
crèdit extraordinari finançat amb romanent general de Tresoreria.
4. Examen proposta modificació de la sol·licitud d’indemnització per les obres
contemplades en els projectes “Reformat de l’ampliació de l’Edar d’Alcúdia i
projecte de la nova Ebar de Belleveu d’Alcúdia.
5. Examen proposta aprovació Pla Estratègic de subvencions 2016.
6. Examen proposta aprovació definitiva de la modificació núm. 5 de les NNSS
de planejament.
7. Examen ratificació decret de Batlia sobre aprovació del barem específic del
lloc de treball de Secretari/a municipal, que regiran el concurs ordinari.
8. Donar compte dels decrets de Batlia núm. 385 que aprovar la liquidació del
pressupost del Consorci de Promoció Exterior de 2015, decret núm. 386
aprovar la liquidació del pressupost del Consorci de la Ciutat Romana de
Pol·lèntia 2015, decret núm. 387 aprovar la liquidació del pressupost del
Patronat Municipal d’Esports 2015, decret núm. 388 aprovar la liquidació del
pressupost del Patronat Municipal de Ràdio 2015, decret núm. 389 aprovar la
liquidació del pressupost de l’Ajuntament 2015 i decret núm. 390 aprovar la
liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Música 2015.
9. Donar compte de la resolució de Batlia d’aprovació del Marc Pressupostari
2017-2019.
10. Propostes i Mocions d’urgència.
II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
1. Decrets de Batlia
2. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), el senyor batle demana si
qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a l’acta de dia 7 de
març de 2016.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de sessió i s’aprova
unanimitat .

per
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2. Examen proposta de reconeixement extrajudicial núm. 3/2016.
Es presenta proposta de la regidora delegada d’Hisenda, contractació i estadística
de data 1 d’abril de 2016, la qual diu:
“Vista la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament
d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb import de 5.866,62 euros.
Vist l’informe emès per la interventora, de data 1 d’abril de 2016.
PROPÒS:
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentades a l’aprovació del Ple, amb import de 5.866,62
euros i, que s’adjunten com a annex.
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent.
Tercer.- Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient corresponent,
prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se als interessats.”
INTERVENCIONS:
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que duen a ple aquest de reconeixement
extrajudicial de crèdit, per un import total de 5.866,62 euros. Es tracta de 12 factures
de l’any 2015 però que han arribat aquest mes i per tant a poder-se comptabilitzar i
pagar han de passar primer per ple.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per unanimitat
acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.”
3. Examen proposta aprovació de la modificació pressupostària 8/2016 per
crèdit extraordinari finançat amb romanent general de Tresoreria.
Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 23 de març de 2016, la qual
diu:
“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i
urgents.
Vista la proposta del regidor i el tècnic d’obres pròpies Joan Morado .
Vist l’informe emès per la interventora en data de 23 de març de 2016.
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Atès que per finançar aquestes despeses es disposa del Romanent de Tresoreria per
a Despeses Generals, derivat de la liquidació de l’exercici 2015 i aprovat per
Resolució de Batlia 389/2016, de 22 de març de 2016.

PROPÒS, A aquest plenari:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 8/2016, que consta de les parts
següents:
Crèdit Extraordinari

PARTIDA
OP 160
621000
OP 160
621002
MT 1621
623000
OP 454
600002
OP 933
632002
OP 165
633001
OP 1532
600001
OP 160
621003
PA 336
632003
PA 336
610005
PA 336
610010
PA 336
610011

DESCRIPCIÓ
CLAVEGUERAM SA MARINA
CLAVEGUERAM RIERA MARSA
ADQUISICIO CONTENIDORS
ASFALTAT DE CAMINS RURALS
ESCALA ACCES TERCERA EDAT
REMODELACIO ENLLUMENAT PUBLICA
ASFALTAT CARRERS I VORAVIES
CLAVEGUERAM C/ FORMENTERA
FAÇANA CEMENTERI
RESTAURACIO BALUARDS REI I REINA
RESTAURACIO MURADA PORTA S
SEBASTIA
TRAMS MURADA N37-E37 I N40-N38

CREDIT
CRÈDIT
AUGMENT
ACTUAL
DEFINITIU
0,00
68.191,86 68.191,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

140.227,28 140.227,28
29.717,60

29.717,60

250.000,00 250.000,00
12.000,00

12.000,00

250.000,00 250.000,00
700.000,00 700.000,00
102.000,00 102.000,00
150.000,00 150.000,00
858.920,82 858.920,82
220.000,00 220.000,00
228.000,00 228.000,00
3.009.057,5
3.009.057,56
6

L’import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals, calculat segons l’establert a la Regla 81 a 86 de
la Instrucció de Comptabilitat:
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CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS (RTGG)
Romanent Inicial:

IMPORT
45.846.851,40

Romanent Utilitzat:
-Incorporació de Romanents:

0,00

-Crèdits Extraordinaris:

0,00

-Suplements de Crèdits:

0,00

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:
Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació:
Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

45.846.851,40
3.009.057,56
42.837.793,84

Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169
del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de
la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals s'admetran
reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a
resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient s’entendrà
definitivament aprovat.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit exposa breument la moció i fa un incís referent a que la proposta va
passar per comissió informativa contemplant un import determinat i en aquest cas la
regidora d’hisenda vos comentarà la modificació realitzada al respecte.
La senyora Joana Maria Bennasar, regidora d’hisenda, manifesta que la modificació
que es presenta avui respecte al presentat a la comissió informativa afecta a la
partida 336610010 de restauració de la murada Porta de sant Sebastià. El dia de la
comissió informativa hi havia una quantitat de 150 mil euros i a la proposta actual
consta de 220 mil euros. Votarem la modificació d’aquesta esmena i la proposta
conjuntament. Ara el senyor Joan Gaspar explicarà el perquè d’aquest import i de la
modificació del projecte.
El senyor Joan Gaspar exposa que es du aquesta modificació de crèdit per activar
tres milions d’euros de remenant de tresoreria per fer diverses inversions al municipi
d’Alcúdia. Si voleu, abans de votar, podem comentar el llistat d’inversions. Una petita
part ve a cobrir les inversions que quedaren sense realitzar a 31 de desembre de
2015, que són el clavegueram de l’avinguda Riera-Marsà i el clavegueram de Sa
Marina. I després hi ha tota una sèrie de projectes que tenim previstos fer. El primer
de tots seria el que és xarxa viària, voravies i asfaltat per un total de 700 mil euros.
La idea que tenim és fer dos grans projectes, com es va fer l’any anterior, per a que
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cobreixin la major part del municipi d’Alcúdia. També el que farem serà asfaltar cinc
camins rurals: el camí de Can Seguer, el camí dels Òscols, el camí dels Braçals, el
camí de Can Burguès i el camí del Puig dels Xacons. Després, també farem una
inversió al carrer Formentera, ja que s’ha de revisar el clavegueram, perquè quan
plou queda bastant aigua estancada. Després fem un projecte de canvi d’enllumenat
públic tal ment com es va fer l’any passat, ja que creiem important anar canviant
l’enllumenat en la mesura de les nostres possibilitats, per tal d’instal·lar faroles més
modernes amb llum LED que consumeix molt manco de les que hi ha en l’actualitat.
Després també la façana del cementiri té un cruï important i necessita una
restauració. Després un projecte de restauració del baluard del Rei i la Reina i dels
trams adjacents que puja quasi a 850 mil euros, la restauració de la Porta de sant
Sebastià, que com hem comentat puja de 150 mil euros inicials a 220 mil euros,
perquè el que hem fet ha estat per a simplificar la nostra feina és ajuntar dos
projectes i refondre’ls amb un, que seria per una part la restauració de la Porta de
sant Sebastià i per l’altra l’ampliació del pas actual, perquè també la porta pugui ser
visitable. Això són 220 mil euros. Després la restauració de dos trams més de
murada per un import de 228 mil euros, les escales de la Tercera Edat que puja a un
total de 12 mil euros, i també l’adquisició de contenidors que són quasi 30 mil euros.
Per tant, activam aquests tres milions d’euros en diverses inversions, i la idea és a
partir d’aquesta aprovació començar la tramitació dels projectes.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa i l’esmena
presentada per la Sra. regidora d’Hisenda, per unanimitat, acorden aprovar la
proposta d’acord esmenada abans descrita, amb els acords que hi són proposats.”
4. Examen proposta modificació de la sol·licitud d’indemnització per les obres
contemplades en els projectes “Reformat de l’ampliació de l’Edar d’Alcúdia i
projecte de la nova Ebar de Belleveu d’Alcúdia.
Es presenta proposta de Batlia de data 1 d’abril de 2016, la qual diu:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 7 de setembre de 2015
per unanimitat, va aprovar la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 18 de desembre de 2014 per
unanimitat, va aprovar la següent proposta d’acord:
Vist el requeriment de documentació de data 6 de novembre de 2014 relatiu a la sol·licitud d’una
indemnització per a les obres del Projecte reformat de l’ampliació de l’ EDAR d’ Alcúdia i el Projecte
de l’EBAR de Bellevue i de la conducció a l’ EDAR, formulat per el cap de la Secció VIII de la
Direcció General de Recursos Hídrics, de conformitat amb allò que estableixen els articles 17 i 19 d el
Decret 51/ 1992, de 30 de juliol , sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de
depuració d 'aigües residuals.
Atès que l’Ajuntament d’Alcúdia ja disposa del Projecte reformat de l’ampliació de la EDAR
d’Alcúdia i del projecte de construcció de la EBAR Belleveu, redactats per l’enginyer de camins,
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Canals i ports, sr. José Maria Montojo Montojo, amb un pressupost total de 8.071.969’28 euros,
conforme el següent detall:

PROYECTO REFORMADO DE AMPLIACION DE LA EDAR DE ALCUDIA
Presupuesto
Código
ED.OC.
ED.EQ.
ED.EL.
VA

Resumen
OBRA CIVIL
EQUIPOS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
TOTAL EJECUCION MATERIAL

13% de Gastos generales
6% Beneficio industrial

ImpPres
2.458.033,93 €
947.528,78 €
737.907,57 €
508.200,30 €
4.651.670,58 €
604.717,18 €
279.100,23 €

SUMA DE G.G. Y BI

883.817,41 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA)

5.535.487,99 €

21% IVA

1.162.452,48 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (CON IVA)

6.697.940,47 €

Proyecto de la nueva EBAR Bellevue (T.M. Alcúdia
Presupuesto
Código
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4

Resumen
OBRA CIVIL
EQUIPOS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

ImpPres
186.456,73
85.926,16
132.586,33
39.654,31

TOTAL EJECUCION MATERIAL

444.623,53

13% de Gastos generales

57.801,06 €

6% Beneficio industrial

26.677,41 €

SUMA DE G.G. Y BI

84.478,47 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA)
21% IVA
PRESUPUESTO DE LICITACION (CON IVA)

529.102,00 €
111.111,42 €
640.213,42

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION EBAR+EDAR

10% DE RETENCIO

7.338.153,89

733.815,3

TOTAL PRESUPOST
..........................................................................

8.071.969,28

Vist el Decret Autonòmic 51/1992, de 30 de juliol, que regula les indemnitzacions i compensacions per
obres i instal·lacions d’aigües residuals, es fa necessari per part d’aquest Ajuntament sol·licitar la
indemnització per fer front al finançament de les obres i instal·lacions contemplades als projectes
abans descrits, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Direcció General de
Recursos Hídrics, de conformitat a les següents anualitats:
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Any 2015
Any 2016
Any 2017
Anys 2018 a 2023 – ambdós inclosos:
Any 2024

1.383160’52 €
2.753.815’40 €
733.815’39 €
457.311’14 €
457.311’13 €

Vist l'informe justificatiu de la necessitat de la instal·lació, ampliació, substitució, reforma, i trobat
conforme, juntament amb els projectes tècnics de les obres a realitzar i executar.

Aquesta Batlia, previ dictamen de la comissió informativa general d’assumptes del Ple, proposa a
l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Direcció General de
Recursos Hídrics, la indemnització del 100 per 100 de l'import de les obres i instal·lacions compreses
en els projectes “ Projecte reformat de l’ampliació de la EDAR d’Alcúdia i del projecte de construcció
de la EBAR Belleveu”, del terme municipal d’Alcúdia, redactats per l’enginyer de Camins, Canals i
Ports, sr. José Maria Montojo Montojo, amb un pressupost total de 8.071.969’28 euros. Aquest
pressupost inclou l’import de 733.815,39 € en concepte del 10 per 100 de retenció, previst per a les
obres d’execució plurianual.
Segon.- Aprovar el pla plurianual de la indemnització sol·licitada per poder fer front al finançament
de les obres, conforme al següent detall:

Any 2015
Any 2016
Any 2017
Anys 2018 a 2023 – ambdós inclosos:
Any 2024

1.383160’52 €
2.753.815’40 €
733.815’39 €
457.311’14 €
457.311’13 €

Tercer.- Informar favorablement i admetre a tràmit per obtenir les autoritzacions sectorials definitives
els projectes de “Projecte reformat de l’ampliació de la EDAR d’Alcúdia i del projecte de construcció
de la EBAR Belleveu”, amb els pressupostos del licitació, iva inclòs, ascendeixen a 6.697.940,47 € i
640.213,42 €, respectivament.

Quart.- Aprovar el finançament plurianual per la contractació de les obres i instal·lacions de
l’ampliació de la EDAR i instal·lació de la EBAR, conforme al següent pla:
Aplicació
Aplicació
Aplicació

pressupostària
pressupostària
pressupostària

160.623.010 del Pressupost municipal 2015:
160.623.010 del Pressupost municipal 2016:
160.623.010 del Pressupost municipal 2016:

3.748.728,29
3.589.425,60
733.815,39

€
€
€

Cinquè.- Aprovar com a sistema d’adjudicació de les obres i instal·lacions de la EDAR i EBAR, el de
procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació de les obres i instal·lacions compreses en els
corresponents projectes tècnics.
Sisè.- Aprovar que l’adjudicació del contracte de direcció facultativa de les obres i instal·lacions, amb
un pressupost de 192.788,21 €, es tramitarà pel procediment obert i diversos criteris d’adjudicació.
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Setè.- Aprovar inicialment que la modalitat de gestió del servei de depuració, serà gestió directa per
mitjà de la societat mercantil municipal EMSA, mitjà propi de l'Ajuntament.
Vuitè.- Facultar a la Batlia tan àmpliament i amb l’extensió com fos necessari i procedent en dret,
perquè en nom i representació de l'Ajuntament, pugui prosseguir la tramitació i aprovació del present
expedient i la signatura dels convenis i actes administratius que siguin necessaris per a la completa i
efectiva execució del present acord.”

Per altra banda el Conseller d’agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears mitjançant resolució de data 25 de març de 2015 va acordar concedir una
indemnització a l’Ajuntament d’Alcúdia, a l’ampara del Decret 51/1992, de 30 de juliol, per
les obres del Projecte reformat de l’ampliació de l’EDAR d’Alcúdia i Projecte de l’EDAR
Bellevue i conducció a l’EDAR (INS 177/14), autoritzant i disposant una despesa pluriennal
per un import de 8.071.969’28€ i la periodificació quantificada i detallada de les anualitats.
Arran de la tramitació complexa del projecte d’inversió de les obres abans esmentades,
resulta que no es podran iniciar l’execució de les mateixes a l’any 2015, cosa que ha fet
necessari durant el present exercici redactar un nou pla d’obra i el corresponent finançament
pluriennal, conforme es desprèn del Informe Tècnic que s’acompanya a aquesta proposta, que
bàsicament la plurianualitat serà del següents imports:
ANY 2016
ANY 2017

5.670.772’23€
1.667.381’66€

Aquesta modificació de finançament implica necessariament una modificació de la
indemnització sol·licitada a càrrec de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
pel que fa a la plurianualitat en l’abonament de la indemnització per fer front a les obres
contemplades en els projectes “REFORMAT DE LA AMPLIACIÓ DE L’EDAR D’ALCÚDIA I
PROJECTE DE LA NOVA EBAR DE BELLEVUE D’ALCÚDIA.”
Per tot això aquesta batlia proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de l’import del pla pluriennal de la indemnització per poder
fer front al finançament de les obres conforme al següent detall:
ANY 2016
ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
ANY 2020
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
ANY 2025

2.753.815’40€
1.659.664’76€
457.311’14€
457.311’14€
457.311’14€
457.311’14€
457.311’14€
457.311’14€
457.311’14€
457.311’14€
8.071.969’28€
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Segon.- Aprovar la modificació del finançament plurianual per la contractació de les obres i
instal·lacions de l’ampliació de la EDAR i instal·lació de la EBAR, conforme al següent Pla:
Aplicació pressupostària 160.623.010 del Pressupost municipal 2016: 5.670.772’23 €
Aplicació pressupostària 160.623.010 del Pressupost municipal 2017: 1.677.381’66 €
Aplicació pressupostària 160.623.010 del Pressupost municipal 2017: 733.815,39 €
Tercer.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que es modifica la
Resolució de data 25 de març de 2015 dictada per el Conseller, aprovant la modificació
d’indemnització d’acord amb la nova periodificació descrita en el punt primer d’aquest
acord.
Quart.- Notificar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca”.
Mitjançant Resolució dictada pel conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en
data 21 de gener de 2016, es modifiquen els imports de les anualitats de la
indemnització per a les obres del Projecte reformat de l’Ampliació de l’EDAR d’Alcúdia
i Projecte de l’EBAR Bellevue i conducció a l’EDAR, en els termes recollits a la
proposta aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia de 7 de setembre de 2015.
Atès l’informe en relació als Plecs de les obres del Projecte reformat de l’ampliació de
l’EDAR d’Alcúdia i el Projecte reformat de construcció de l’EBAR de Bellevue i de la
conducció a l’EDAR emès en data 7 de març de 2016, per la Direcció General de
Recursos Hídrics, pel que s’informa favorablement de què l’Ajuntament d’Alcúdia
realitzi els tràmits d’adjudicació de les obres i que l’Ajuntament haurà de presentar a
la DGRH un informe i la corresponent sol·licitud de modificació i redistribució de les
anualitats de la indemnització, amb l’objecte que l’anualitat 2016 s’ajusti (o almenys
no excedeixi), a la previsió real d’execució de les obres, de conformitat amb la
previsió d’execució de les obres establerta als Plecs.
Per tot això aquesta batlia proposa al Ple el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de l’import del pla pluriennal de la indemnització per
poder fer front al finançament de les obres conforme al següent detall:
ANY
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

IMPORT ANUALITAT
673.666,79 €
3.739.813,37 €
457.311,14 €
457.311,14 €
457.311,14 €
457.311,14 €
457.311,14 €
457.311,14 €
457.311,14 €
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2025
TOTAL...

457.311,14 €
8.071.969,28 €

Segon.- Aprovar la modificació del finançament plurianual per la contractació de les
obres i instal·lacions de l’ampliació de la EDAR i instal·lació de la EBAR, conforme al
següent Pla:
Aplicació pressupostària 160.623.010 del Pressupost municipal 2016: 673.666,79 €
Aplicació pressupostària 160.623.010 del Pressupost municipal 2017: 6.664.487,10 €
Aplicació pressupostària 160.623.010 del Pressupost municipal 2017: 733.815,39 €
Tercer.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que es
modifica la Resolució de data 21 de gener de 2016 dictada pel Conseller, aprovant la
modificació d’indemnització d’acord amb la nova periodif6icació descrita en el punt
primer d’aquest acord.
Quart.- Notificar el present acord a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca.
No obstant això, l'Ajuntament Ple, acordarà.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit intitula la moció.
El senyor Joan Gaspar exposa que des de fa ja un parell de setmanes tenim en
licitació el que és la reforma de la depuradora i la nova bomba impulsora de
Belleviue. A partir d’ara ja tenim una planificació estimada de l’inici de les obres a
partir de dia 1 de setembre d’enguany i el que fem és aprovar una proposta de
modificació del pla 10 que tenim aprovat fins ara. El que fem és ajustar la quantia de
la despesa que tindrem enguany, ja que enguany tenim previst executar quasi 700
mil euros, i el que teníem previst a l’anterior pla10 que eren 966 mil euros el que fem
és passar-lo a l’aportació que ens hauran de fer dins l’any 2017. el que passa
enguany és que l’aportació enlloc de ser 1 milió 700 mil euros són 773 mil euros i de
l’any 2017 l’augmentam de 2 milions 600 mil euros a 3 milions 700 mil euros, per tal
de poder sufragar aquestes obres. Això són les úniques modificacions que fem.
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 proposta aprovació Pla estratègic de subvencions 2016.
Es presenta proposta de Batlia de data 4 d’abril de 2016, la qual diu:
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“La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al seu article
vuitè regula els principis generals que han de regular l’atorgament de subvencions
per part de les administracions públiques.
Més concretament, al seu punt primer, l’esmentat article menciona que, amb
caràcter previ, s’haurà de concretar l’establiment de subvencions en un pla
estratègic, on s’assenyalin els objectius i efectes que es pretenen amb la seva
aplicació.
Mitjançant l’aprovació definitiva del pressupost general de 2016, en la seva
publicació al BOIB núm. 1 de 2 de gener de 2016, s’aprovaren les distintes quanties
per a l’establiment de subvencions, tant nominatives com de concurrència
competitiva.
Per tot això i seguint els principis de publicitat i transparència, propòs a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el següent Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament
per a l’exercici de 2016:
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016
PREÀMBUL
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel
qual tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu
Pla Estratègic de Subvencions corresponent.
Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, que estableix que els plans i els programes relatius a polítiques
públiques sectorials que estiguin previstos en normes legals o reglamentàries tenen
la consideració de plans estratègics de subvencions sempre que recullin el contingut
previst en l’article 8.1 de la Llei 38/2003.
En compliment del que disposa la Disposició final tercera de la Llei
esmentada, el Govern ha aprovat el Reial Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor del
mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i
programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas
més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels
principis que regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat
d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels
nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
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En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible
eliminar les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de
facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents
Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.
Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar
un Pla Estratègic de Subvencions - instrument d’organització de les polítiques
públiques que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès
social o de promoció d’una finalitat pública - amb caràcter previ al naixement de les
subvencions.
Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions
l’articulat del qual figura tot seguit.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.
L’establiment de subvencions per part d’aquest Ajuntament durant el període
de 2016 s’ajustarà a allò que preveu aquest Pla.
Article 2.
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la
inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada
any i l’aprovació de les Ordenances que contenguin les bases reguladores de la seva
concessió.
Article 3.
L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que
s’aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada
moment a aquests objectius.
Article 4.
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap
dret en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o
compensació en cas que el Pla no se porti a la pràctica en el seus propis termes.
CAPÍTOL II. BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN
SUBVENCIONS
Article 5.
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L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades
amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o
per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.
Article 6.
L’Ajuntament estableix per a l’any 2016 els següents objectius estratègics:
1.- Foment de la cultura: Música, cultura popular, manteniment i conservació
del patrimoni marítim i cultural del municipi, foment de la llengua catalana.
2.- Millorar la qualitat educativa.
3.- Ajudar a les famílies per cobrir les despeses de material escolar i llibres de
text.
4.- Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu.
5.- Acció social: Suport econòmic a persones necessitades, a famílies amb
menors en situació de risc, associacionisme i participació ciutadana.
6.- Foment del turisme: Programa TUO, inserció al món laboral de la joventut
universitària i foment de la qualitat turística de les empreses del municipi d’Alcúdia.
7.- Rehabilitació façanes: Rehabilitació de façanes en l’àmbit del conjunt
històric i immobles inclosos en el catàleg municipal de la Ciutat d'Alcúdia de l'any
2016.
8.- Foment del comerç: Incentivar el desenvolupament econòmic local a través
dels petits comerços.
L’annex I recull de forma detallada les distintes línees d’actuació dels objectius
estratègics.
CAPÍTOL III. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
Article 7.
El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d’aquest
Pla durant el seu període de vigència.
Una vegada l’any com a mínim, el regidor de cada àrea gestora ha de
presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria en què es
contempli, almenys, el grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de
l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els efectes pretesos i
conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla
Estratègic de Subvencions.
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SEGON.- Aprovar la proposta d’elevació al Plenari de la Corporació realitzada
pel Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports celebrat el 24 de febrer
de 2016, que conté el Pla Estratègic de Subvencions d’aquest organisme, redactat
en els següents termes:
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL PATRONAT MUNICIPAL
D’ESPORTS 2016
PREÀMBUL
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel
qual tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu
Pla Estratègic de Subvencions corresponent.
Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, que estableix que els plans i els programes relatius a polítiques
públiques sectorials que estiguin previstos en normes legals o reglamentàries tenen
la consideració de plans estratègics de subvencions sempre que recullin el contingut
previst en l’article 8.1 de la Llei 38/2003.
En compliment del que disposa la Disposició final tercera de la Llei
esmentada, el Govern ha aprovat el Reial Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor del
mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i
programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas
més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels
principis que regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat
d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels
nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible
eliminar les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de
facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents
Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.
Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar
un Pla Estratègic de Subvencions - instrument d’organització de les polítiques
públiques que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès
social o de promoció d’una finalitat pública - amb caràcter previ al naixement de les
subvencions.
Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions
l’articulat del qual figura tot seguit.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
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Article 1.
L’establiment de subvencions per part d’aquest Patronat durant el període de 2016 s’ajustarà
a allò que preveu aquest Pla.
Article 2.
L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les
consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les
Ordenances que contenguin les bases reguladores de la seva concessió.
Article 3.
L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores
de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.
Article 4.
L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor
dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el Pla
no se porti a la pràctica en el seus propis termes.
CAPÍTOL II. BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS
Article 5.
El Patronat concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de
fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins
públics atribuïts a la competència local.
Article 6.
El Patronat Municipal d’Esports estableix per a l’any 2016 els següents objectius estratègics:
4.- Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu.
L’annex II recull de forma detallada les distintes línees d’actuació dels objectius estratègics.
CAPÍTOL III. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
Article 7.
El President del Patronat efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el seu
període de vigència.
Una vegada l’any com a mínim, el President ha de presentar davant la Junta Rectora una
actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, almenys, el grau de compliment del Pla,
l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els efectes
pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de
Subvencions.
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ANNEX I AJUNTAMENT. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2016
(Artícle 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions)

1.- Objectiu estratègic: FOMENT DE LA CULTURA
2.- Objectiu estratègic: MILLORAR LA QUALITAT EDUCATIVA
3.- Objectiu estratègic: AJUDAR LES FAMÍLIES PER COBRIR LES DESPESES DE MATERIAL ESCOLAR I
LLIBRES DE TEXT
4.- Objectiu estratègic: FOMENT DE L'ESPORT
5.- Objectiu estratègic: ACCIÓ SOCIAL
6.- Objectiu estratègic: FOMENT DEL TURISME
7.- Objectiu estratègic: REHABILITACIÓ FAÇANES
8.- Objectiu estratègic: FOMENT DEL COMERÇ
PARTIDA
PRESSUPO
STÀRIA

ÀREA
GESTORA

BENEFICIARI

OBJ
ECTI
U
EST
RAT
ÈGIC
(*)

FINALITAT

OBJECTE

1

Ley 7/ 1985, de 2 d'abril , Reguladora de Bases de
Règim Local. Text modificat 30 de desembre de 2013.
Article 25 m)

Aportació Apimas i
Centres Escolars
FOMENT DEL
TEATRE ESCOLAR
Aportació a
ENTITATS
CULTURALS

C
U

33 4890 CULTURA
4
01

Apimas i Centres
escolars del
municipi d'Alcúdia

C
U

33 4890 CULTURA
4
03

Entitats Culturals
1
del municipi
d'Alcúdia
Associació cultural Coral
Ciutat d'Alcúdia
Associació cultural Sarau
Alcudienc
Associació cultural Amics
de n'Agustina

Ley 7/ 1985, de 2 d'abril , Reguladora de Bases de
Règim Local. Text modificat 30 de desembre de 2013.
Article 25 m)
Fomentar la música coral entre el municipi d'Alcúdia

IMPORT FON MODALITAT
T
FIN
AN
ÇA
ME
NT
(**)
1
concurrència
5.400,00
competitiva
€

14.062,00
€

1

nominatives

nominatives
2.975,00 €

Fomentar la cultura popular d'Alcúdia : ball, música, festes, llengua …

nominatives
2.975,00 €

Fomentar la conservació i el patrimoni marítim i cultural d'Alcúdia

nominatives
1.352,00 €
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Confraria Mare de Déu de
la Victòria
Confraria de sant Pere

Mantenir la festa de Setmana Santa i participar en la processó

nominatives
1.352,00 €

Mantenir la festa de Setmana Santa i participar en la processó

nominatives
1.352,00 €

Confraria del sant Crist

Mantenir la festa de Setmana Santa i participar en la processó

nominatives
1.352,00 €

Confraria Nostra Sra de la
Llum
Associació cultural
Geganters d'Alcúdia
CENTRES
2
ESCOLARS
del municipi
d'Alcúdia

Mantenir la festa de Setmana Santa i participar en la processó

nominatives

Decret llei 2/ 2014, del 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. Art. 3. punt 4

Aportació als
CENTRES
ESCOLARS

1.352,00 €
Mantenir la festa de Setmana Santa i participar en la processó

nominatives

E
N

32 4890 EDUCACI
6
00
Ó

E
N

32 4810 EDUCACI
6
01
Ó

Famílies d'escolars
de primària i
secundària de les
escoles d'Alcúdia

3

Decret llei 2/ 2014, del 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. Art. 3. punt 4

BEQUES LLIBRES
DE TEXT

F
E

33 4810
8
04

1

Llei 7/ 1985, de 2 d'abril , Reguladora de Bases de
Règim Local. Text modificat 30 de desembre de 2013.
Article 25 m)

B
S

23 4800 BENESTA
1
00 R SOCIAL

Persones
interessades en
participar en el
concurs de
Carnaval
PERSONES AMB
MANCANCES
ECONÒMIQUES

5

B
S

23 4800 BENESTA
1
09 R SOCIAL

FAMÍLIES AMB
MENORS EN
RISC

5

Llei 7/1985, de 2 d'abril , Reguladora de Bases de
Règim Local. Text modificat 30 de desembre de 2013.
Article 25 e). Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport
de les Illes Balears
Llei 7/1985, de 2 d'abril , Reguladora de Bases de
Règim Local. Text modificat 30 de desembre de 2013.
Article 25 e). Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport
de les Illes Balears

FESTES

1.352,00 €
38.300,00
€

1

concurrència
competitiva

15.000,00
€

1

concurrència
competitiva

PREMIS

2.500,00
€

1

concurrència
competitiva

SUPORT
ECONÒMIC A
PERSONES
NECESSITADES
SUPORT
ECONÒMIC A
FAMÍLIES AMB
MENORS EN RISC

14.000,00
€

1

36.000,00
€

1

Informe previ
dels Serveis
socials
municipals
Informe previ
dels Serveis
socials
municipals
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B
S

23 4800 BENESTA
1
10 R SOCIAL

PERSONES
MAJORS I AMB
DISCAPACITAT

5

Herència Sra. Gilbert Antoinette Garrouste. 50 %
destinat a persones majors sense recursos. 25% menors
amb deficiències i minusvalies. 25 % persones
discapcitades.

COBERTURA DE
LES NECESSITATS
BÀSIQUES
COL·LECTIU
PERSONES
MAJORS I
DISCAPACITATS
Aportació a Projecte
Home Balears

15.000,00
€

1

concurrència
competitiva

B
S

23 4800 BENESTA
1
04 R SOCIAL

PROJECTE
HOME

5

Decret llei 2/ 2014, del 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. Art. 3. punt 4

3.100,00
€

1

nominatives

B
S

23 4800 BENESTA
1
05 R SOCIAL

CREU ROJA OF.
ALCÚDIA

5

Decret llei 2/ 2014, del 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. Art. 3. punt 4

Aportació a Creu
Roja

6.000,00
€

1

nominatives

B
S

23 4800 BENESTA
1
07 R SOCIAL

FONS
MALLORQUÍ DE
SOLIDARITAT

5

Decret llei 2/ 2014, del 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. Art. 3. punt 4

Aportació al Fons
Mallorquí de
Solidaritat

10.000,00
€

1

nominatives

B
S

23 4800 BENESTA
1
02 R SOCIAL

Associació Tercera
Edat d'Alcúdia

5

Decret llei 2/ 2014, del 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. Art. 3. punt 4

Aportació a
l'Associació de la
Tercera Edat
d'Alcúdia

5.472,00
€

1

nominatives

B
S

23 4800 BENESTA Associaició Tercera
1
03 R SOCIAL
Edat del Port
d'Alcúdia

5

Decret llei 2/ 2014, del 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. Art. 3. punt 4

Aportació a
l'Associació de la
Tercera Edat del Port
d'Alcúdia

4.100,00
€

1

nominatives

B
S

23 4800 BENESTA
1
08 R SOCIAL

5

Decret llei 2/ 2014, del 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. Art. 3. punt 4

Aportació a Entitats
Socials

12.600,00
€

1

nominatives

ENTITATS
SOCIALS
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ASNIMO

Integració persones amb síndrome de Down

nominatives
1.200,00 €

ASPANOB

Millorar qualitat de vida dels nins i nines malalts de càncer i suport a les seves
famílies
Sensibilizació i millora qualitat de vida dels malalts d'esclerosi múltiple

ABDEM

nominatives
1.200,00 €
nominatives
1.200,00 €

ASSOCIACIÓ RANA

Prevenció de l'abús sexual infantil al municipi
d'Alcúdia
Atenció i millora de la salut bucodental per a persones amb mancances
ecònomiques
Inserció Sociolaboral de persones amb malaltia mental

DENTISTA SOBRE
RUEDAS
FUNDACIÓ ES
GARROVER
FUNDACIÓ DEIXALLES Inserció Sociolaboral de persones amb risc d'exclusió social

nominatives
1.200,00 €
nominatives
1.200,00 €
nominatives
3.000,00 €
nominatives
1.200,00 €

LA SONRISA MÉDICA

Actuacions de Pallassos d'Hospital a l'Hospital Comarcal d'Inca

nominatives
1.200,00 €

PRODIS
N
L

33 4890 NORMALI
0
04 TZACIÓ
LINGÜÍST
ICA

COMERÇOS

1

F
I

43 4790 COMERÇ
12
02

COMERÇOS

8

T
U

43 4800 TURISME
2
12

BECA TUO

6

Promoció, interacció i intercanvi d'oci amb suport per persones amb
discapacitat intel.lectual
1.200,00 €
Ley 7/ 1985, de 2 d'abril , Reguladora de Bases de
AJUDES
2.000,00
Règim Local. Text modificat 30 de desembre de 2013.
RETOLACIÓ
€
Article 25 m). Llei 20/2006, de 15 de desembre,
COMERÇOS
municipal i de règim local de les Illes Balears. Article
29.2.g)
Llei 7/ 1985, de 2 d'abril , Reguladora de Bases de
PREMIS
1.500,00
Règim Local. Text modificat 30 de desembre de 2013.
€
Article 25 i). Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears. Article
29.2.t)
Decret llei 2/2014, del 21 de novembre, de mesures
PROGRAMA TUO:
8.200,00
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
INICIALITZACIÓ
€
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
AL MÓN
l'administració local. Art. 3. punt 4. Acord normatiu del PROFESSIONAL DE
Consellde Govern de la UIB de 3 de febrer de 2010.
LA JOVENTUT
INSCRITA A LA
FUNDACIÓ
UNIVERSITAT
EMPRESA

nominatives
1

concurrència
competitiva

1

concurrència
competitiva

1

concurrència
competitiva
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T
U

43 4790 TURISME
2
00

SICTEC

6

Ley 7/1985, de 2 d'abril , Reguladora de Bases de
Règim Local. Text modificat 30 de desembre de 2013.
Article 25 h)

J
O

32 4810 JOVENTU
7
02
T

Estudiants
universitaris i de
cicles superiors
d'Alcúdia

2

Decret llei 2/2014, del 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. Art. 3. punt 4

J
O

32 4810 JOVENTU
7
03
T

Estudiants
universitaris i de
cicles superiors
d'Alcúdia

2

Decret llei 2/2014, del 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar les Illes Balears la llei 27/2013, de
27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. Art. 3. punt 4

P
A

33 7810 PATRIMO
6
00
NI

Pla de foment de
rehabilitació
façanes

7

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears. Article 29.2.e)

FOMENT DE LA
QUALITAT
TURÍSTICA DE LES
EMPRESES
D'ALCÚDIA
Aportacions a becaris
(Programes formació
Pràctica)

3.000,00
€

1

concurrència
competitiva

6.500,00
€

1

concurrència
competitiva

Aportacions despeses
inherents estudiants Beques transports i
llibres- (Foment
estudis superiors)
Rehabilitació de
façanes en l’àmbit del
conjunt històric i
immobles inclosos en
el catàleg municipal
de la Ciutat d'Alcúdia
de l'any 2016

13.500,00
€

1

concurrència
competitiva

20.000,00
€

1

concurrència
competitiva

236.234,00
€
** FONTS DE FINANÇAMENT:
1
2

Fons propis
Altres: A determinar
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ANNEX II PATRONAT ESPORTS. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2016
(Artícle 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions)
4.- Objectiu estratègic: FOMENT DE L'ESPORT

OBJECTIU
PARTIDA
ÀREA
ESTRATÈGIC
PRESSUPOSTÀRIA GESTORA BENEFICIARI
(*)

ES

ES

ES

341

341

341

489002 ESPORTS

IRONMAN

4

489000 ESPORTS

ENTITATS
ESPORTIVES

4

489001 ESPORTS

PREMIS
ESPORTISTES
DESTACATS

4

FINALITAT
Llei 7/1985, de 2 d'abril ,
Reguladora de Bases de Règim
Local. Text modificat 30 de
desembre de 2013. Article 25
l). Llei 14/2006, de 17
d'octubre, de l'esport de les Illes
Balears
Llei 7/1985, de 2 d'abril ,
Reguladora de Bases de Règim
Local. Text modificat 30 de
desembre de 2013. Article 25
l). Llei 14/2006, de 17
d'octubre, de l'esport de les Illes
Balears
Llei 7/1985, de 2 d'abril ,
Reguladora de Bases de Règim
Local. Text modificat 30 de
desembre de 2013. Article 25
l). Llei 14/2006, de 17
d'octubre, de l'esport de les Illes
Balears

OBJECTE

FOMENT DE
L'ESPORT

FONT
FINANÇAMENT
IMPORT
(**)
MODALITAT

6.000,00
€

FOMENT DE
L'ESPORT

€

FOMENT DE
L'ESPORT

€

52.000,00

7.000,00

participants
Ironman i
Ironman 70.3
1 (concurrència)

Entitats
esportives
(concurrència
1 competitiva)
Esportistes
destacats
naturals i
empadronats al
municipi
(concurrència
1 competitiva)
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ES

341

470002 ESPORTS

ACTIVITATS
ESPORTIVES

4

Llei 7/1985, de 2 d'abril ,
Reguladora de Bases de Règim
Local. Text modificat 30 de
desembre de 2013. Article 25
l). Llei 14/2006, de 17
d'octubre, de l'esport de les Illes
Balears

FOMENT DE
L'ESPORT

8.000,00
€

Activitats
esportives que
és realitzen al
municipi
1 (concurrència)

73.000,00

** FONTS DE FINANÇAMENT:
1
2

Fons propis
Altres: A determinar
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TERCER.- Publicar el Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2016 al
BOIB.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit intitula la proposta, manifestant que hi ha un canvi respecte a la
proposta presentada a la comissió informativa, per raó d’un error material, que
és concretament a la part de subvencions de patrimoni, que a la proposta de la
comissió informativa hi ha contemplat 20 mil euros i per error es va posar 23500
euros. Per tant, queda rectificat. No podem aprovar un pla estratègic per un
import superior a la consignació pressupostària. Això va ser una errada material
quan es va picar.
La senyora Joana Maria Bennasar manifesta que es du a aprovació el pla
estratègic de subvencions, on es detallen les subvencions, ajudes i premis que
l’Ajuntament donarà a l’exercici 2016. Aquestes mateixes subvencions, ajudes i
premis ja estan contemplades al pressupost de la corporació de l’any 2016. Si hi
ha preguntes o intervencions?
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord esmenada i abans descrita,
amb els acords que hi són proposats.”
6. Examen proposta aprovació definitiva de la modificació núm. 5 de les
NNSS de planejament.
Es presenta proposta del regidor d’Urbanisme, de data 4 d’abril de 2016 la
qual diu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME A L’AJUNTAMENT
EN PLE SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 5
DE LES NN SS, RELATIVA A L’EQUIPAMENT MUNICIPAL SEU DE
L’AJUNTAMENT
Atesa la previsió de l’Ajuntament d’Alcúdia en dur a terme una reforma de
l’edifici consistorial i obra nova a l’edifici administratiu annex (atès l’estat físic en
que es troben), i en adaptar-se a la normativa d’accessibilitat amb antelació a la
data prevista en la legislació estatal, a més de la seva adaptació al CTE i
especialment a la normativa contra incendis.
Atès que amb aquest sentit, en sessió de dia 7 de setembre de 2015 el Ple de
l’Ajuntament acordà aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 5 de les
Normes Subsidiàries del planejament municipal redactada l’agost de 2015 pels
Serveis Tècnics municipals, relativa a l’Equipament Municipal Divers seu de
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l’Ajuntament, sotmetent l’expedient tramitat a l’efecte a informació pública durant
el termini de 45 dies.
Atès que obra a l’expedient certificat lliurat pel secretari de la Corporació el dia
28.12.15, en el qual s’acredita que l’expedient ha estat exposat a informació
pública durant el termini de 45 dies, havent-se publicar el corresponent anunci
en el BOIB núm. 138 de 19.09.15, en el periòdic “Diario de Mallorca” de dia
22.09.15, així com la documentació completa en el tauler d’anuncis de la pàgina
web de l’Ajuntament. Donant com a resultat de la informació pública, la
presentació d’un únic escrit d’al·legacions per part del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears (R.E. núm. 9478 del 16 de novembre de 2015).
Atès
que com a conseqüència d’haver-se realitat les consultes a
organismes/departaments competents als quals es refereix l’apartat quart de
l’acord plenari, resulta que fins el dia d’avui i, per ordre cronològic,’han rebut
informes dels següents:
·
·

·

·
·
·

Institut Balear de la Dona del Govern de les Illes Balears. (Escrit R.E.
núm. 8536 de 22.10.15)
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (Escrit R.E.
9004 de 03.11.15).
Departament de Territori i Infraestructures. Informe previ del Consell
Insular de Mallorca previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS.
(Escrit R.E. 9784 de 25.11.15)
Direcció General de Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes
Balears. (Escrit R.E. 9152 de 06.11.15).
Direcció General d’Emergències i Interior del Govern de les Illes Balears.
(Escrit R.E. núm. 1003, de 10.02.16).
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.
Informe pel que fa als arts. 1, 22 i 38 de la Llei 12/98, del patrimoni
històric de les I.B. (Escrit R.E. 1120 de 15.02.16).

Atès que la resolució de data 16 de desembre de 2015 del President de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes conclou resolguent no subjectar a
avaluació ambiental estratègica ordinària la modificació puntual núm. 5 de les
NNSS, al no preveure que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient
d’acord amb els criteris de l’annex V de la Llei 21/2013. (Escrit R.E. núm. 10486
de 28.12.15).
Atès que de conformitat amb el que prescriu l’article 54.5 de la Llei 2/2004, de
25 de març, d’ordenació i ús del sòl i de l’article 153.2.b) del Reglament que la
desenvolupa, en data 19 de novembre de 2015 el Departament de Territori i
Infraestructures del Consell Insular de Mallorca ha lliurat informe pel que
conclou que es tracta d’una modificació no estructural, essent competent per
tant per a acordar l’aprovació definitiva l’Ajuntament d’Alcúdia, i considera així
mateix, que:
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· S’hauria d’identificar de forma específica el tipus d’equipament objecte de la
modificació i, tractant-se de l’Ajuntament d’Alcúdia, la qualificació correcta seria
la d’Equipament Administratiu Institucional (E-AI).
· S’hauria d’eliminar la qualificació Equipament Municipal Divers M (*) assignat a
l’edifici consistorial.
· S’hauria d’incorporar com a ordenança específica (E-AI) dins l’Annex II de les
Normes Urbanístiques, eliminant la seva introducció dins l’ordenança de Casc
Antic I (CA-1).
Atès l’acord adoptat el 9 de febrer de 2016 per la Comissió Insular de Patrimoni
Històric de Mallorca, es conclou informant favorablement la Modificació núm. 5
de les NNSS amb la prescripció que s’elimini la regulació singular que es fa de
l’alçada de l’edifici d’ús municipal-ajuntament en el sentit de permetre 0.5 m.
més d’alçada, és a dir, que s’elimini d’aquesta modificació puntual la frase “No
obstant, en l’edifici d’equipament municipal divers M (*) i a partir d’una
profunditat de 5 metres des de l’alineació a vial, l’altura reguladora màxima serà
de 20,50 metres per a B+2P”.
Atès que als efectes de complimentar la prescripció acordada per la Comissió
Insular de Patrimoni Històric de Mallorca, així com les consideracions recollides
tant a l’informe de l’arquitecte del Servei Tècnic d’Urbanisme i del tècnic del
Servei jurídic d’Urbanisme, ambdós del Departament de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca, els Serveis Tècnics Municipals han
redactat una nova documentació MARÇ 2016 de la referida Modificació.
Atès l’informe tècnic lliurat per l’arquitecte municipal el 7 de març de 2015,
el qual, es
transcriu tot seguit:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
ASSUMPTE: RELATIU A LES AL·LEGACIONS I INFORMES D’ORGANISME A
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 5 DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’ALCÚDIA.
1.

AL·LEGACIONS

Ignacio Pons Sala, en representació de la Demarcació Mallorca del COAIB (NR
9478, DE 16.11.15).
Al·lega el següent:
1. No considera convenient crear la subzona M(*).
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Quant a això cal assenyalar que d’acord amb l’informe del CIM, se suprimeix
aquesta zonificació i es crea per a quest edifici la d’equipament administratiu
institucional (AI).
2. No considera clara la modificació CA-1.
Quant a això cal assenyalar que, d’acord amb el citat informe del CIM, s’exclou
la modificació de la zona CA-1 i s’ordenen les edificacions existents d’acord
amb la qualificació d’equipament AI. Per a això s’introdueix en l’annex II una
nova fitxa de paràmetres urbanístics.
De totes maneres cal aclarir que a aquest edifici se li aplicava amb anterioritat la
zonificació CA-1 i no la serveis generals (SG) d’acord amb la norma 3.2.13.
3. L’altura considerada de 13 metres en l’al·legació no és correcta sinó que la
que correspon a aquest edifici és la de 10 m. del nucli antic 1 (CA-1) segons
el plànol d’alçades aprovat e 28 de novembre de 2014 (BOIB nº 165, de
04.12.14). En qualsevol cas, d’acord a la resolució de la Comissió de
Patrimoni, se suprimeix aquesta part de la modificació i l’altura no s’altera.
4. Com ja s’indicava en la memòria, es tracta d’un edifici Catalogat que ocupa
el 100% de la parcel·la i de dos edificis agregats que conformen la seu de
l’Ajuntament. Aquestes parcel·les compten amb un 100% d’ocupació i
edificabilitat en tenir menys de 12 metres de profunditat edificable encara
que la norma de CA-1 no és clara en aquest cas quan aplica també un
paràmetre d’edificabilitat total de 2 m2/m2.
En qualsevol cas, no es tracta d’una reserva de dispensasió sinó d’aclarir
l’ordenació d’aquesta zonificació amb la finalitat que el projecte previst sigui
funcional per a aquest ús.
Proposta: no estimar l’al·legació quant a l’anteriorment assenyalat..
2.

INFORMES D’ORGANISMES

Consell de Mallorca. Departament de Territori i Infraestructures (NR 9784,
de 25.11.15).
S’emet aquest informe segons determina l’article 156.1 del RLOUSM del Servei
Tècnic i Jurídic d’Urbanisme, amb les següent consideracions:
1.- Identificar de forma específica el tipus d’equipament objecte de modificació.
Substituir la qualificació M per la d’E-AI.
2.- Incorporar E-AI com a ordenança específica dins l’annex II de les normes
urbanístiques eliminant la seva introducció en l’ordenança CA-1.
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A aquests efectes es modifica la qualificació d’equipament municipal divers (M)
per la d’equipament administratiu institucional (AI). Així mateix s’incorpora una
ordenança específica segons la nova fitxa 86 de l’annex II i s’incorpora la
remissió a aquesta fitxa en la norma 3.2.13.
Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Esports (NR
1120, de 15.02.16).
S’informa favorablement amb la següent prescripció:
Que s’elimini la regulació singular que es fa de l’alçada de l’edifici d’ús municipal
ajuntament en el sentit de permetre 0,5 m més d’alçada.
En la seva conseqüència se suprimeix la modificació de la nova altura
reguladora màxima per a aquesta qualificació, que es proposava en la
documentació sotmesa a aprovació inicial, d’aplicació per al centre de la illeta.
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. Direcció General
d’Emergències i Interior (NR 1003, de 10.02.16).
S’informa favorablement sense cap tipus d’observació.
Govern de les Illes Balears. Institut de la Dona (NR 8537, de 22.10.15).
S’informa favorablement.
Govern de les Illes Balears. Vicepresidència i Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme. Direcció General de Desenvolupament Tecnològic. (NR
9152, de 06.11..15).
L’informe conclou que el contingut de la proposta no contempla el PDS de
Telecomunicacions i assenyala l’entrada en vigor també de la Llei 9/2014,
General de Telecomunicacions.
És necessari aclarir que la modificació de les Normes no afecta a l’articulat
relatiu a les telecomunicacions i que aquestes NS es troben adaptades al PDS
de les Illes Balears des de l’1 de febrer de 2007.
Ministeri d’indústria, Energia i Turisme (NR 9004, de 03.11.15).
S’informa favorablement.
Alcúdia, 7 de març de 2016.- Alcúdia, 7 de març de 2016.- Antonio Ramis
Ramos; ARQUITECTE MUNICIPAL.”
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Atès que posteriorment en data 23 de març de 2016 l’informe tècnic lliurat per
l’arquitecte municipal ha lliurat així mateix l’informe tècnic que tot seguit es
transcriu:
“INFORME TÈCNIC MUNICIPAL
ASSUMPTE: INFORME PER L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓ NÚM. 5 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT
D’ALCÚDIA.
Aquesta modificació de les NS de planejament es va aprovar inicialment el 7 de
setembre de 2015 (BOIB n. 138, de 19.09.15). En el termini d’informació pública
es va presentar una única al·legació i, quant als informes d’organismes
consultats, s’han emès 6 informes.
D’altra banda, el 16 de desembre de 2015 la CMA va emetre resolució declarant
la modificació no subjecta a avaluació ambiental estratègica d’acord amb
l’annex V de la Llei 21/2013 de 9 de desembre.
Finalment, havent-se corregit la documentació segons l’assenyalat en els
informes d’organisme i sent la resta favorables, d’acord amb l’informe del
Consell de Mallorca de 19 de novembre de 2015 que declara la modificacions
no estructural i l’article 153.2.b del RLOUSM, correspon l’aprovació definitiva
per part de l’ajuntament. Una vegada efectuada aquesta, procedirà, segons l’art.
168 i disposició transitòria sisena del RLOUSM, a més de la seva publicació, la
remissió un exemplar al Consell Insular i a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes
Balears.
Alcudia 23 de març de 2016.- Antoni Ramis Ramos; ARQUITECTE
MUNICIPAL.”
Atès l’informe jurídic de data 4 d’abril de 2016 emès per l’assessoria jurídica i
conformat pel secretari de la Corporació a la mateixa data, el contingut del qual,
es transcriu tot seguit:
“Informe jurídic relatiu a l’aprovació definitiva de la Modificació Núm. 5 de
les Normes subsidiàries de planejament del terme municipal d’Alcúdia
I.-L’objecte de la modificació núm. 5 de les vigents NS de Planejament
d’Alcúdia.- l’arquitecte Municipal va redactar el projecte de modificació puntual
núm. 5 de les vigents NNSS de planejament d’Alcúdia l’àmbit de la qual és el
corresponent a equipament municipal divers (M) de l’edifici seu administrativa i
de l’edifici consistorial de l’ajuntament.
Segons consta a l’esmentat projecte, l’objecte de la mateixa és l’ordenació
conjunta dels tres edificis que formen aquest equipament, incrementant
l’edificabilitat per aconseguir la supressió de barreres arquitectòniques i el seu
funcionament administratiu. Així mateix es corregeix un error detectat en el
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plànol d’alçades, aprovat amb la modificació núm. 3 de 28 de novembre de
2014, respecte de la superfície de parcel·la afecta a l’alçada de 3 plantes que,
com en la resta de casos, hauria d’haver coincidit amb els límits de propietat.
També un altre error quant als límits interiors de l’equipament municipal que,
com a conseqüència d’un error en el Cadastre, la trama de l’equipament
municipal divers se superposa amb part d’una altra propietat veïna i que no
forma part de l’edifici consistorial. Finalment, es fixa una alçada diferent en
l’interior de la illeta que en la façana als efectes de poder igualar els nivells de
les plantes amb les de l’edifici consistorial catalogat de la sala de plens i
aconseguir així la supressió de barreres arquitectòniques.
II.-El Ple de l’Ajuntament en Sessió celebrada el dia 7 de setembre de 2015
aprovà inicialment la modificació puntual núm. 5 de les Normes Subsidiàries de
Planejament i consta a l’expedient Certificació Signada pel Secretari de la
Corporació relativa al compliment dels tràmits d’informació pública previstos a
l’article 154 del RLOUSM, en el que assenyala que únicament s’ha presentat
una al·legació del Col·legi Oficial d’arquitectes de les Illes Balears presentada
el dia 16 de novembre de 2015 RE 9478).
III.- En data 7 de març de 2016 l’arquitecte municipal ha emès informe en relació
a la única al·legació presentada en el termini d’informació pública i dels
informes d’organismes amb competències concurrents en el que posa de
manifest les correccions realitzades pels suggeriments efectuats. L’arquitecte
municipal ha emès informe en data 23 de març de 2016 FAVORABLE a
l’aprovació definitiva de la modificació núm. 5 per l’Ajuntament d’Alcúdia
IV.- En data 20 de novembre de 2015 la Hble. Consellera Executiva de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca va remetre l’informe a que fa referència
l’article 54.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març d’Ordenació i Ús del Sòl i 156.1
del Reglament de la LOUSM en el que es realitzen una sèrie de suggeriments
es conclou que “es tracta d’una modificació no estructural l’aprovació definitiva
correspon a l’Ajuntament d’Alcúdia d’acord amb allò que s’estableix en l’article
153.2.b) del Reglament general de la LOUS.”
V.- Atès que consta a l’expedient Resolució del President de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears, per la que es formula l’informe ambiental
estratègic de la modificació puntual núm. 5 de les NNSS d’Alcúdia, que conclou
la no subjecció a avaluació ambiental estratègica ordinària del pla “modificació
puntual núm.5 de les NNSS d’Alcúdia” atès que no es preveu que pugui tenir
efectes significatius sobre el medi ambient d’acord amb els criteris de l’annex V
de la Llei 21/201, tot recordant la necessitat de comptar amb els informes del
Consell de Mallorca, Departament de Patrimoni i Cultura i informe de gestió
d’Emergències.
VI. Atès que obren en l’expedient:
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- Informe del Consell de Mallorca emès en compliment del que determina
l’article 54.5 de la LOUS i 156.1 del RLOUSM de data 20.11.2015 (25.11.2015
RE 9784)
-Informe de d’institut Balear de la Dona de data 22.10.15 RE B8537
- Informe emès pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de
Mallorca (RE 1120 DE 15.02.16)
-Informe de la Direcció General d’Emergències i Interior de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques (RE 1003, de 10.02.16).
- Informe de la Direcció general de desenvolupament tecnològic (RE 9152 de
data 06.11.15)
- Informe del Ministeri d’Indústria , Energia i Turisme( RE 9004, de 03.11.15)
- Manca L’informe preceptiu i no vinculant de la Direcció General d’ordenació del
Territori, remès a la conselleria de Territori, Energia i mobilitat el dia 28 de
gener de 2016. No obstant ha transcorregut amb escreix el termini d’un mes a
que fa referència l’article 3.3. de la Llei 9/1990 d’atribució de competències als
Consells Insulars en matèria de Urbanisme, per emetre informe i del silenci
positiu en cas de la no emissió.
VII.- Consideracions Jurídiques
1a. En l’expedient s’ha seguit la tramitació establerta en el article 49 i ss de la
Llei 2/2014, de 25 de març d’Ordenació i ús del Sòl i 154 i ss del Reglament de
la LOUS per Mallorca.
2a. La modificació no es troba subjecta a avaluació ambiental estratègica atès la
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de data 16.12.2015
(RE.- 10486 de 28.12.2015 ) de no subjecció donat que no generarà cap tipus
d’incidència en el medi ambient.
3a. La competència per acordar l’aprovació definitiva 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 número legal de membres d’aquest segons
l’article 47.2.ll) de la norma esmentada, en relació a la competència atribuïda a
l’Ajuntament per la seva aprovació definitiva en els articles 53 de la Llei 2/2014
d’Ordenació i ús del Sòl de les Illes Balears i al 153.2.b del seu Reglament.
Una vegada adoptat l’acord d’aprovació definitiva s’haurà de remetre a l’Arxiu
d’Urbanisme de les Illes Balears i al Consell Insular ( Comissió Insular
d’Ordenació del Territori i Urbanisme), conformement amb l’article 53.2 de la
LOUS.
Per tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement la procedència de
l’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 5 de les Normes
Subsidiàries de Planejament d’Alcúdia.
Alcúdia, 4 d’abril de 2016.- SERVEIS JURÍDICS: Eulàlia Ochogavía.”
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Atès que la competència per acordar l’aprovació definitiva 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 número legal de membres d’aquest segons
l’article 47.2.ll) de la norma esmentada, en relació a la competència atribuïda a
l’Ajuntament per la seva aprovació definitiva en els articles 53 de la Llei 2/2014
d’Ordenació i ús del Sòl de les Illes Balears i al 153.2.b del seu Reglament.
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 el següent
ACORD:
Primer.- D’acord amb els informes tècnics lliurats el 7 i el 23 de març de 2016
per l’arquitecte municipal, desestimar la única al·legació presentada durant la
informació pública, al·legació presentada pel senyor Ignacio Pons Sala, en
representació de la Demarcació Mallorca del COAIB (NR 9478, DE 16.11.15).
Segon.- De conformitat amb l’article 153.2.b) del Reglament de la Llei 2/2014,
de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, aprovar definitivament la Modificació
núm. 5 de les normes subsidiàries del planejament municipal redactada el març
de 2016 pels Serveis Tècnics municipals, relativa a l’Equipament Administratiu
Institucional (E-AI) de l’edifici seu de l’Ajuntament. Aquesta modificació
consisteix en l’ordenació conjunta dels tres edificis que formen aquest
equipament, els quals estan situats: en el núm. 9 del carrer Major, núm. 3 i núm.
3-1 de la placeta de les verdures i, a la planta pis 1ª de l’edifici situat en el núm.
4 del carrer de la cisterna.
Tercer.- Trametre aquest acord i el contingut de la modificació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (Art. 168 del Reglament de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ordenació i ús del sòl, en l’àmbit de l’illa de Mallorca), lliurant
simultàniament un exemplar de la modificació degudament dil·ligenciat a l’Arxiu
d’Urbanisme de les Illes Balears i, un altre al Consell Insular de Mallorca. (Art.
168 del repetit reglament).
Quart.- Comunicar aquest acord als organismes públics afectats segons la
normativa que així ho reguli.
No obstant això, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà el que estimi
adient.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit intitula la proposta i insta a explicar-ho al regidor d’urbanisme.
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que es du a aprovació definitiva la
modificació número 5 de les Normes Subsidiàries relativa a l’equipament
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municipal, que és la seu d’aquest Ajuntament. Aquesta modificació consisteix en
l’ordenació conjunta dels tres edificis situats, un al número 9 del carrer Major, el
número 3 i 3-1 de la Placeta de Ses Verdures i la planta pis primera de l’edifici
situat al carrer cisterna número 4. Aquest és el darrer tràmit que farem després
de que dia 7 de setembre s’aprovà inicialment i es va sotmetre a informació
pública durant 45 dies, amb una única al·legació per part del Col·legi
d’Arquitectes. Aquesta al·legació ha estat desestimada, tots teniu l’informe dels
tècnics municipals, i s’han rebut tots els informes favorables sol·licitats, i el
departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca ha dictaminat
que es tracta d’una modificació no estructural, i que per tant és a aquesta
Ajuntament a qui correspon aprovar definitivament aquesta modificació amb una
única “salvedad”, que és que enlloc de qualificar-se com a equipament
municipal divers la qualificació correcta que ells ens suggereixen és la
d’equipament administratiu institucional. És simplement un petit canvi de
nomenclatura, una cosa molt tècnica. L’altura no es modificarà i l’edificabilitat és
d‘un 100 per 100, és a dir, podrem emprar tot el solar. Amb aquesta aprovació
definitiva el que es fa és ampliar l’Ajuntament, modernitzar-lo i eliminar les
barreres arquitectòniques existents. El pla del projecte que s’ha elaborat tendeix
a això, a eliminar les barreres arquitectòniques.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que vol afegir una matització, que és que això vol
dir que ja podrem començar les obres, dins el setembre podem començar a
contractar, perquè al setembre es pugui fer alguna cosa ja a les obres de veïnat,
i mentre tant un altra tema, ja que tal com està ara, que dona una mala imatge,
s’ha comanat una tela per a poder tapar les obres. Ara començarem la licitació,
passarem tots els tràmits i a veure si enguany podem començar les obres.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat que representa el vot favorable de la majoria absoluta legal, acorden
aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són
proposats.”
7. Examen ratificació decret de Batlia sobre aprovació del barem específic
del lloc de treball de Secretari/a municipal, que regiran el concurs
ordinari.
Es presenta Resolució de Batlia de dia 30 de març de 2016, la qual diu:
“Atès que el lloc de treball de Secretari/a municipal d’aquest Ajuntament roman
a hores d’ara proveït mitjançant comissió de serveis; vista la necessitat de
procedir a la seva provisió definitiva, i considerant la possibilitat de participar en
el proper concurs ordinari de llocs de treball reservats a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional.
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Atès que l’article 17.1 del RD 1.732/1994, de 24 de juny, disposa que “els mèrits
específics formaran part integrant de la relació de llocs de treball”.
Atès que l’Ajuntament no té aprovada relació de llocs de treball, si bé compta
amb un catàleg de llocs de feina.
Atès que mitjançant resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques de de 2016 s’ha reclassificat la plaça de Secretaria i la d’Intervenció
d’aquest Ajuntament, de classe primera a classe segona.
En virtut de les atribucions que l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local, confereix a aquesta Batlia,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar el barem específic del lloc de treball de Secretari/a municipal
amb els termes següents:
Corporació: Ajuntament d’Alcúdia
Lloc de treball convocat: Secretaria municipal
Classe: Segona
1. Subescala i categoria:
Secretaria d’Entrada
2. Nivell de complement de destinació: 30
3. Complement específic: 47.117,00 euros.
4. Requisits:
a) Nivell de llengua catalana C1.
El coneixement de la llengua catalana s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació d’un
certificat de nivell en cas que la corporació exigeixi un determinat nivell de català
d’acord amb l’article 2.f de la disposició addicional vintena de la Llei 9/2012, de
19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 21 de juliol
de 2012).
5. Mèrits específics:
a) Haver exercit el càrrec de Secretari en Ajuntaments de municipis de més de
15.000 habitants i de què depenguin, cumulativament, un o més organismes
autònoms locals; un o més consorcis locals; i una o més societats mercantils de
capital íntegrament municipal
6. Valoració d’aquests mèrits:
a) Haver exercit el càrrec de Secretari en Ajuntaments de municipis de més de
15.000 habitants i de què depenguin, cumulativament, un o més organismes
autònoms locals; un o més consorcis locals; i una o més societats mercantils de
capital íntegrament municipal: 1,5 punts
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7. Procediment d’acreditació dels requisits i dels mèrits:
a) Haver exercit el càrrec de Secretari en Ajuntaments de municipis de més de
15.000 habitants i de què depenguin, cumulativament, un o més organismes
autònoms locals; un o més consorcis locals; i una o més societats mercantils de
capital íntegrament municipal: mitjançant certificació acreditativa estesa pel
Secretari de l’Entitat Local respectiva.
8. Tribunal qualificador:
President/a (nom i llinatges)
Titular: Miguel Alejandro Dot Ramis
Suplent: Maria Suau Juan
Vocal 1r: (nom i llinatges)
Titular: Francisca Adrover Cánaves
Suplent: Josep Lluis Obrador Esteva
Vocal 2n: (nom i llinatges)
Titular: A designar per la CAIB
Suplent: A designar per la CAIB
El vocal 1r assumirà les funcions de secretaria
SEGON.- Retre compte i sotmetre la present resolució a ratificació del Ple de la
Corporació, a la primera sessió que es celebri, per a la seva ratificació.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit insta al batle a que exposi la proposta.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que això només es posar el cinc per cent,
d’una normativa que ve donada per l’estat, i els ajuntaments poden posar fins a
un cinc per cent del barem que troben. I el que sol·licit és posar que siguin
secretaris que tinguin, segons el concurs de secretaria, que tinguin les
condicions que Alcúdia necessita, que són municipis que siguin de més de 15
mil habitants, i que a més a més tinguin al seu càrrec o be patronats, o be
consorcis, o un o dos d’això. Per tant és adequar un poc a les necessitats de
l’Ajuntament d’Alcúdia.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden ratificar la resolució de Batlia abans descrita.
8. Donar compte dels decrets de Batlia núm. 385 que aprovar la liquidació
del pressupost del Consorci de Promoció Exterior de 2015, decret núm.
386 aprovar la liquidació del pressupost del Consorci de la Ciutat Romana
de Pol·lèntia 2015, decret núm. 387 aprovar la liquidació del pressupost
del Patronat Municipal d’Esports 2015, decret núm. 388 aprovar la
liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Ràdio 2015, decret
núm. 389 aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 2015 i
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decret núm. 390 aprovar la liquidació del pressupost del Patronat
Municipal de Música 2015.
Es presenten decrets de batlia de data 15, 16 i 18 de març de 2016, que a
continuació es transcriuen:
“RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT Núm. 385
Atès que la Intervenció d'aquest consorci en aplicació de l'article 204 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, les regles incloses en la Instrucció de Comptabilitat de la Administració Local,
aprovada per Ordre de 20 de setembre de 2013, ha procedit a efectuar la Liquidació del
Pressupost del Consorci de Promoció Exterior de l'exercici de 2.015 sobre el qual ha emès,
la Intervenció Municipal, i en ús de les funcions que li són conferides, Informe favorable.
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del Reial Decret
500/1990, i amb informe previ d'Intervenció.
Vist l’informe emès per la Interventora en data de 15 de març de 2016.
RESOLC:
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost del Consorci de Promoció Exterior de
2.015, amb la composició que determinen les normes anteriorment esmentades
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS RECONEGUTS NETS

1.OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
2.ACTIUS FINANCERS
3.PASSIUS FINANCERS
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1.OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
2.ACTIUS FINANCERS
3.PASSIUS FINANCERS
RESULTAT PRESSUPOSTARI

63.319,22
63.319,22
63.319,22
0,00
0,00
0,00
63.319,22
63.319,22
63.319,22
0,00
0,00
0,00
0,00

AJUSTOS

Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
Desviacions de finançament positiu de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00
0,00
0,00
0,00
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ROMANENT DE TRESORERIA
1. + FONS LÍQUIDS
2. + DRETS PENDENTS COBRAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
4.+PARTIDES PENDENTSD' APLICACIÓ

2015
50.375,33
24.698,79
24.698,79
0,00
0,00
81,00
0,00
0,00
81,00

cobraments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
+pagaments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2+3
II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV.
ROMANENT
PER
A
DESPESES
GENERALS(I-II-III)

0,00

-

74.993,12
0,00
0,00
74.993,12

Segon.- Donar compte del present Decret a la Junta Rectora en la primera sessió que es
celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90.2 del
Reial Decret 500/90.
Tercer.- Trametre l’expedient a la Comunitat Autònoma i a la Delegació d’Hisenda.”

“RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT Núm. 386
Atès que la Intervenció d'aquest consorci en aplicació de l'article 204 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, les regles incloses en la Instrucció de Comptabilitat de la Administració Local,
aprovada per Ordre de 20 de setembre de 2013, ha procedit a efectuar la Liquidació del
Pressupost del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lentia de l'exercici de 2.015 sobre el
qual ha emès, la Intervenció Municipal, i en ús de les funcions que li són conferides,
Informe favorable.
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del Reial Decret
500/1990, i amb informe previ d'Intervenció.
Vist l’informe emès per la Interventora en data de 17 de març de 2016.
RESOLC
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Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost del Consorci de la Ciutat Romana de
Pol·lentia de 2.015, amb la composició que determinen les normes anteriorment esmentades
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS RECONEGUTS NETS

370.774,54

1.OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
2.ACTIUS FINANCERS
3.PASSIUS FINANCERS
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1.OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
2.ACTIUS FINANCERS
3.PASSIUS FINANCERS
RESULTAT PRESSUPOSTARI

370.774,54
224.877,18
145.897,36
0,00
0,00

370.774,54
304.357,01
224.877,17
79.479,84
66.417,53

AJUSTOS

0,00
0,00

Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0,00
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
0,00
Desviacions de finançament positiu de l’exercici
0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00

ROMANENT DE TRESORERIA
2015
1. + FONS LÍQUIDS
2. + DRETS PENDENTS COBRAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
3.
OBLIGACIONS
PENDENTS
PAGAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
4.+PARTIDES PENDENTS D' APLICACIÓ

211.853,97
39.285,77
39.285,77
0,00
0,00
DE

6.781,81
2.848,84
0,00
3.899,97

- cobraments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
+pagaments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2+3
II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV.
ROMANENT
GENERALS(I-II-III)

PER

A

DESPESES

0,00

244.390,93
0,00
0,00
244.390,93
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Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament i a la Junta Rectora en la
primera sessió que es celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/90.
Tercer.- Trametre l’expedient a la Comunitat Autònoma i a la Delegació d’Hisenda.”

“DECRET DE BATLIA Núm. 387
Atès que la Intervenció d'aquesta Administració Municipal en aplicació de l'article 204 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, les regles incloses en la Instrucció de Comptabilitat per a
l'Administració Local aprovada pel Ministeri d'Economia i Hisenda en data 20 de setembre
de 2.014, ha procedit a efectuar la Liquidació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Esports de l'exercici de 2.015 sobre el qual ha emès, la Intervenció Municipal, i en ús de
les funcions que li són conferides, Informe favorable.
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del Reial Decret
500/1990, i amb informe previ d'Intervenció.
Vist l’informe emès per la Interventora en data de 17 de març de 2016.
RESOLC
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost del patronat municipal d’Esports de
2.015, amb la composició que determinen les normes anteriorment esmentades:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS RECONEGUTS NETS

1.OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
2.ACTIUS FINANCERS
3.PASSIUS FINANCERS
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1.OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
2.ACTIUS FINANCERS
3.PASSIUS FINANCERS
RESULTAT PRESSUPOSTARI

810.189,59
810.189,59
746.032,15
64.157,44
0,00
0.00

810.189,59
810.189,59
746.032,15
64.157,44
0,00
0.00
0,00

AJUSTOS

Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
Desviacions de finançament positiu de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00
0,00
0,00

0,00
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ROMANENT DE TRESORERIA

1. + FONS LÍQUIDS
2. + DRETS PENDENTS COBRAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
4.+PARTIDES PENDENTSD' APLICACIÓ

2015
35.130,91
41.950,73
41.600,35
130,41
219,97
36.515,07
11.163,73
0,00
25.351,34

cobraments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
+pagaments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2+3
II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV.
ROMANENT
PER
A
DESPESES
GENERALS(I-II-III)

0,00

-

40.566,57
130,41
0,00
40.436,16

Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es
celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90.2 del
Reial Decret 500/90.
Tercer.- Trametre l’expedient a la Delegació d’Hisenda.”

“DECRET DE BATLIA Núm. 388
Atès que la Intervenció d'aquesta Administració Municipal en aplicació de l'article 204 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, les regles incloses en la Instrucció de Comptabilitat per a
l'Administració Local aprovada pel Ministeri d'Economia i Hisenda en data 20 de setembre
de 2.013, ha procedit a efectuar la Liquidació del Pressupost del Patronat Municipal de la
radio de l'exercici de 2.015 sobre el qual ha emès, la Intervenció Municipal, i en ús de les
funcions que li són conferides, Informe favorable.
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del Reial Decret
500/1990, i amb informe previ d'Intervenció.
Vist l’informe emès per la Interventora en data de 16 de març de 2016.
RESOLC
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Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost del patronat municipal de radio de 2.015,
amb la composició que determinen les normes anteriorment esmentades:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS RECONEGUTS NETS

159.517,77

1.OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions corrents

159.517,77

158.177,95
Altres operacions no financeres
1.339,82
2.ACTIUS FINANCERS
0,00
3.PASSIUS FINANCERS
0,00
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 159.517,77
1.OPERACIONS NO FINANCERES
159.517,77
Operacions corrents
158.177,95
Altres operacions no financeres

1.339,82

2.ACTIUS FINANCERS
3.PASSIUS FINANCERS
RESULTAT PRESSUPOSTARI

0,00
0.00
0,00

AJUSTOS

Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
Desviacions de finançament positiu de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00
0,00
0,00

0,00

ROMANENT DE TRESORERIA

1. + FONS LÍQUIDS
2. + DRETS PENDENTS COBRAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
4.+PARTIDES PENDENTSD' APLICACIÓ

2015
18.663,29
43.191,55
28.177,00
0,00
15.014,55
12.045,12
6.295,81
0,00
5.749,31

cobraments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
+pagaments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2+3
II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV.
ROMANENT
PER
A
DESPESES
GENERALS(I-II-III)

0,00

-

49.809,72
0,00
0,00
49.809,72
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Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es
celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90.2 del
Reial Decret 500/90.
Tercer.- Trametre l’expedient a la Delegació d’Hisenda.”

“DECRET DE BATLIA Núm. 389
Atès que la Intervenció d’aquesta Administració Municipal en aplicació de l’article 204 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, les regles incloses en la Instrucció de Comptabilitat de la
Administració Local, aprovada per Ordre de 20 de setembre de 2013, ha procedit a
efectuar la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2.015 sobre el qual
ha emès, la Intervenció Municipal, i en ús de les funcions que li són conferides informe .
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del Reial Decret
500/1990, i amb informe previ d'Intervenció.
Vist l’informe emès per la Interventora, en data de 17 de març de 2016.
RESOLC
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2.015, amb
la composició que determinen les normes anteriorment esmentades i de la Instrucció de
Comptabilitat per a l'Administració Local, el resultat de la qual és el que a continuació
s'indica:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
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DRETS RECONEGUTS NETS

38.111.747,63

1.OPERACIONS NO FINANCERES
38.111.747,63
Operacions corrents
37.781.203,49
Altres operacions no financeres
330.544,14
2.ACTIUS FINANCERS
0,00
3.PASSIUS FINANCERS
0,00
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES27.541.172,70
1.OPERACIONS NO FINANCERES
26.896.102,35
Operacions corrents
23.103.827,79
Altres operacions no financeres
3.792.274,56
2.ACTIUS FINANCERS
0,00
3.PASSIUS FINANCERS
645.070,35
RESULTAT PRESSUPOSTARI

10.570.574,93

AJUSTOS

Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
Desviacions de finançament positiu de l’exercici
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

2.781.285,79
2.975.956,55
0,00
194.670,76

13.351.860,72

ROMANENT DE TRESORERIA

1. + FONS LÍQUIDS
2. + DRETS PENDENTS COBRAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
4.+PARTIDES PENDENTSD' APLICACIÓ

2015
41.167.934,86
12.880.592,02
5.953.547,42
6.663.050,00
263.994,60
2.468.245,12
1.300.916,17
0,00
1.167.328,95

- cobraments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
+pagaments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2+3
II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV.
ROMANENT
PER
A
DESPESES
GENERALS(I-II-III)

0,00

51.580.281,76
5.538.759,60
194.670,76
45.846.851,40

Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que
es celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel
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que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90.2
del Reial Decret 500/90.
Tercer.- Trametre l’expedient a la Delegació d’Hisenda.”

“DECRET DE BATLIA Núm. 390
Atès que la Intervenció d'aquesta Administració Municipal en aplicació de l'article 204 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, les regles incloses en la Instrucció de Comptabilitat per a
l'Administració Local aprovada pel Ministeri d'Economia i Hisenda en data 20 d setembre
de 2.013, ha procedit a efectuar la Liquidació del Pressupost del Patronat Municipal de
Música de l'exercici de 2.015 sobre el qual ha emès, la Intervenció Municipal, i en ús de les
funcions que li són conferides, Informe.
Vist l’establert a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a l'article 90.1 del Reial Decret
500/1990, i amb informe previ d'Intervenció.
Vist l’informe emès per la Interventora en data de 17 de març de 2016.
RESOLC
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost del patronat municipal de Música de
2.015, amb la composició que determinen les normes anteriorment esmentades:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS RECONEGUTS NETS

345.723,64

1.OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
2.ACTIUS FINANCERS
3.PASSIUS FINANCERS
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1.OPERACIONS NO FINANCERES
Operacions corrents
Altres operacions no financeres
2.ACTIUS FINANCERS
3.PASSIUS FINANCERS
RESULTAT PRESSUPOSTARI

345.723,64
341.756,97
3.966,67
0,00
0.00

345.723,64
345.723,64
341.756,97
3.966,67
0,00
0.00

0,00
0,00

AJUSTOS

Crèdits gastats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
Desviacions de finançament positiu de l’exercici

0,00
0,00
0,00
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00

ROMANENT DE TRESORERIA

1. + FONS LÍQUIDS
2. + DRETS PENDENTS COBRAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
3. - OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupost tancats
+ d’operacions no pressupostàries
4.+PARTIDES PENDENTSD' APLICACIÓ

2015
3.049,03
2.23516
2.188,86
36,30
10,00
5.284,19
2.713,89
0,00
2.570,30

cobraments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
+pagaments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 1+2+3
II. SALDOS DUBTOS COBRAMENT
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV.
ROMANENT
PER
A
DESPESES
GENERALS(I-II-III)

0,00

-

0,00
36,30
0,00
-36,30

Segon.- Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es
celebri, conforme al que disposa l'article 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90.2 del
Reial Decret 500/90.
Tercer.- Trametre l’expedient a la Delegació d’Hisenda.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit intitula el punt, exposant que és únicament donar compte.
La regidora d’hisenda, la senyora Joana Maria Bennasar, exposa que sols es
tracta de donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament del Patronat d’Esports, del de Música i del de Ràdio, i dels
consorcis de Promoció Exterior i de Pol·lèntia, pels decrets de batlia signats el
passat 22 de març.

VOTACIÓ:
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Seguidament els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió
Informativa, per unanimitat se’n donen per assabentats.
9. Donar compte de la resolució de Batlia d’aprovació del Marc
Pressupostari 2017-2019.
Es presenta Resolució de Batlia de data 3 de març de 2016, la qual diu:
“APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI 2017-2019
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera estableix, en la seva exposició de motius, que cada Administració Pública
haurà de donar informació sobre las línees fonamentals dels seus Pressupostos, amb
l’objecte de donar compliment als requeriments de la normativa europea, especialment a
les previsions contingudes a la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de
2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres.
La Llei Orgànica 2/2012 en el seu article 29 estableix :
Artículo 29. Marco presupuestario a medio plazo.
“1. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo
en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual
se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años
y contendrán, entre otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas
Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta
tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones,
como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y
gastos.
3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de
Estabilidad.”
Finalment, l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual se desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu article
6, l’obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini en els
que s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals.
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En el seu article 15 l’Ordre
d’informació:

recull les obligacions anuals de subministrament

“Con carácter anual se remitirá la siguiente información:
1. Antes del 1 de octubre de cada año:
a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los
estados financieros.
b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.
c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de
las líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación,
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad, de la regla del gasto y del límite de deuda.”
La remissió, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, s´ha d’efectuar per
mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte.
D’acord amb la normativa exposada:
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar, , el marc pressupostari a mig termini en el que se emmarcarà
l’elaboració dels Pressupostos anuals, recollint les línees fonamentals dels Pressupostos
per els exercicis següents.
SEGON.- Remetre’l, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, per mitjans
electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte.
TERCER.- Donar compte d’aquest Resolució al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, en la
primera sessió que es celebri.
Alcúdia, 3 de març de 2016
El Batle,

Davant meu,
El Secretari,

Antonio Mir Llabres.
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Estimació Drets reconeguts nets.

Ingressos

% taxa
variació
2017/2016

Any 2016

% taxa
variació
2018/2017

Any 2017

% taxa
variació
2019/2018

Any 2018

Any 2019

Ingressos corrents
Derivats de l’evolució tendencial (no afectats per
modificacions politiques)

34.439.761,95

0,5

34.612.551,16

0,3

34.716.180,41

0,1

34.750.827,12

35.447.576,57

-2,36

34.612.551,16

0,3

34.716.180,41

0,1

34.750.827,12

-1.007.814,62

100

0

0

0

0

0

-1.007.814,62

100

0

0

0

0

0

2.753.815,40

-39,73

1.659.664,76

-72,45

457.311,14

0

457.311,14

2.753.815,40

-39,73

1.659.664,76

-72,45

457.311,14

0

457.311,14

0

0

0

0

0

0

0

37.193.577,35

-2,48

36.272.215,92

-3,03

35.173.491,55

0,1

35.208.138,26

38.201.391,97

-5,05

36.272.215,92

-3,03

35.173.491,55

0,1

35.208.138,26

Derivats de modificacions de polítiques (*)
Mesura 1: Pujades tributàries, supressió
d’exempcions i bonificacions voluntàries
Ingressos de capital
Derivats de l’evolució tendencial (no afectats per
modificacions politiques)
Derivats de modificacions de polítiques (*)
Ingressos no financers
Derivats de l’evolució tendencial (no afectats per
modificacions politiques)
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Derivats de modificacions de polítiques (*)
-1.007.814,62

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.193.577,35

-2,48

36.272.215,92

-3,03

35.173.491,55

0,1

35.208.138,26

38.201.391,97

-5,05

36.272.215,92

-3,03

35.173.491,55

0,1

35.208.138,26

-1.007.814,62

100

0

0

0

0

0

Ingressos financers
Derivats de l’evolució tendencial (no afectats per
modificacions politiques)
Derivats de modificacions de polítiques (*)
Ingressos totals
Derivats de l’evolució tendencial (no afectats per
modificacions politiques)
Derivats de modificacions de polítiques (*)

A) Detall d’ingressos corrents

Capítol1 i 2: Impostos directes i indirectes
Impost sobre Bens Immobles

Any 2016

% taxa
variació
2017/2016

Any 2017

% taxa
variació
2018/2017

Any 2018

% taxa
variació
2019/2018

Any 2019

17.714.901,00

0,11

17.734.029,41

0,06

17.744.014,74

0,01

17.746.108,46

14.773.901,00

0,1

14.788.216,81

0,03

14.792.525,05

-0,01

14.790.514,99
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Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana
Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres
Cessió d’impostos de l’Estat
Ingressos de capítols 1 i 2 no inclosos anteriorment
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos.
Capítol 4. Transferències corrents.
Participació en tributs de l’Estat
Resta de Transferències corrents (resto Cap.4)
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Total Ingressos corrents

628.000,00

0

628.000,00

0,5

631.140,00

0,1

631.771,14

813.000,00

0,02

813.162,60

0,01

813.243,92

0,1

814.057,16

1.150.000,00

0,1

1.151.150,00

0,1

1.152.301,15

0,2

1.154.605,75

350.000,00

1

353.500,00

0,37

354.804,62

0,1

355.159,42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.677.170,00

0,85

9.759.813,96

0,9

9.847.652,28

0,23

9.870.500,25

5.114.038,95

1,36

5.183.508,87

0

5.183.508,87

0

5.183.508,87

3.315.000,00

2,1

3.384.469,92

0

3.384.469,92

0

3.384.469,92

1.799.038,95

0

1.799.038,95

0

1.799.038,95

0

1.799.038,95

1.933.652,00

0,08

1.935.198,92

0,3

1.941.004,52

0,5

1.950.709,54

34.439.761,95

0,5

34.612.551,16

0,3

34.716.180,41

0,1

34.750.827,12

50

Ajuntament d’Alcúdia
Sanitat i Benestar Social
Carrer dels Albellons, 2 –07400 Alcúdia- Mallorca
sanitat@alcudia.net / ssocials@alcudia.net
http://www.alcudia.net
tel: 971 89 71 11
Fax: 971 54 84 01

B) Detall d’ingressos de capital
Capítol 6. Alienació d’inversions
Capítol 7. Transferències de capital
Total Ingressos de Capital

C) Detall d’ingressos financers

% taxa
variació
2017/2016

Any 2016

% taxa
variació
2018/2017

Any 2017

% taxa
variació
2019/2018

Any 2018

Any 2019

0

0

0

0

0

0

0

2.753.815,40

-39,73

1.659.664,76

-72,45

457.311,14

0

457.311,14

2.753.815,40

-39,73

1.659.664,76

-72,45

457.311,14

0

457.311,14

% taxa
variació
2017/2016

Any 2016

% taxa
variació
2018/2017

Any 2017

% taxa
variació
2019/2018

Any 2018

Any 2019

Capítol 8. Ingressos per actius financers

0

0

0

0

0

0

0

Capítol 9. Ingressos de passius financers

0

0

0

0

0

0

0

Total Ingressos Financers

0

0

0

0

0

0

0
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Estimació Obligacions reconegudes netes.

Despeses
Despeses corrents
Derivades de l’evolució tendencial (no afectades
per modificacions politiques)

% taxa
variació
2017/2016

Any 2016

% taxa
variació
2018/2017

Any 2017

% taxa
variació
2019/2018

Any 2018

Any 2019

26.015.759,35

1,56

26.420.720,15

1,78

26.889.865,42

1,78

27.367.611,24

26.015.759,35

1,56

26.420.720,15

1,78

26.889.865,42

1,78

27.367.611,24

0

0

0

0

0

0

0

6.412.038,77

-19,82

5.140.870,49

-28,59

3.671.172,06

5,41

3.869.675,76

6.412.038,77

-19,82

5.140.870,49

-28,59

3.671.172,06

5,41

3.869.675,76

0

0

0

0

0

0

0

32.427.798,12

-2,67

31.561.590,64

-3,17

30.561.037,48

2,21

31.237.287,00

32.427.798,12

-2,67

31.561.590,64

-3,17

30.561.037,48

2,21

31.237.287,00

Derivades de modificacions de polítiques (*)

0

0

0

0

0

0

0

Despeses financeres
Derivades de l’evolució tendencial (no afectades
per modificacions politiques)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Derivades de modificacions de polítiques (*)

0

0

0

0

0

0

0

32.427.798,12

-2,67

31.561.590,64

-3,17

30.561.037,48

2,21

31.237.287,00

32.427.798,12

-2,67

31.561.590,64

-3,17

30.561.037,48

2,21

31.237.287,00

0

0

0

0

0

0

0

Derivades de modificacions de polítiques (*)
Despeses de capital
Derivades de l’evolució tendencial (no afectades
per modificacions politiques)
Derivades de modificacions de polítiques (*)
Despeses no financeres
Derivades de l’evolució tendencial (no afectades
per modificacions politiques)

Despeses totals
Derivades de l’evolució tendencial (no afectades
per modificacions politiques)
Derivades de modificacions de polítiques (*)
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A) Detall de despeses corrents
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses corrents en bens i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Total Despeses Corrents

B) Detall de despeses de capital
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Total Despeses Capital

Any 2016

% taxa
variació
2017/2016

Any 2017

% taxa
variació
2018/2017

Any 2018

% taxa
variació
2019/2018

10.226.894,13

2

10.431.432,01

1,5

10.587.903,49

15.327.146,22

2

15.633.689,14

2

15.946.362,93

126.120,00

-84,14

20.000,00

0

20.000,00

0

20.000,00

335.599,00

0

335.599,00

0

335.599,00

0

335.599,00

26.015.759,35

1,56

26.420.720,15

1,78

26.889.865,42

1,78

27.367.611,24

Any 2016

% taxa
variació
2017/2016

Any 2017

% taxa
variació
2018/2017

Any 2018

1,5

Any 2019

10.746.722,05

2 16.265.290,19

% taxa
variació
2019/2018

Any 2019

6.386.038,77

-19,91

5.114.870,49

-28,73

3.645.172,06

5,45

3.843.675,76

26.000,00

0

26.000,00

0

26.000,00

0

26.000,00

6.412.038,77

-19,82

5.140.870,49

-28,59

3.671.172,06

5,41

3.869.675,76
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C) Detall de despeses financeres

% taxa
variació
2017/2016

Any 2016

Capítol 8. Actius financers

% taxa
variació
2018/2017

Any 2017

% taxa
variació
2019/2018

Any 2018

Any 2019

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Capítol 9. Passius financers

0

0

0

0

0

0

0

Total Despeses Financeres

0

0

0

0

0

0

0

Aportacions patrimonials
Altres despeses en actius financers

Saldos i altres magnituds
Saldo operacions corrents
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques)
Derivades de modificacions de polítiques (*)
Saldo operacions de capital
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques)
Derivades de modificacions de polítiques (*)
Saldo operacions no financeres

Any 2016

% taxa
variació
2017/2016

Any 2017

% taxa
variació
2018/2017

Any 2018

% taxa
variació
2019/2018

Any 2019

8.424.002,60

8.191.831,01

7.826.314,99

7.383.215,88

9.431.817,22
-1.007.814,62
-3.658.223,37

8.191.831,01
0
-3.481.205,73

7.826.314,99
0
-3.213.860,92

7.383.215,88
0
-3.412.364,62

-3.658.223,37
0
4.765.779,23

-3.481.205,73
0
4.710.625,28

-3.213.860,92
0
4.612.454,07

-3.412.364,62
0
3.970.851,26
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Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques)
Derivades de modificacions de polítiques (*)
Saldo operacions financeres
Derivades de l’evolució tendencial (no
afectades per modificacions politiques)
Derivades de modificacions de polítiques (*)
Saldo operacions no financeres
(+/-) Ajustos per el càlcul de cap. o neces.
Financ. SEC95
Capacitat o necessitat de finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Rati Deute viu/Ingressos corrents

5.773.593,85
-1.007.814,62
0

4.710.625,28
0
0

4.612.454,07
0
0

3.970.851,26
0
0

0
0
4.765.779,23

0
0
4.710.625,28

0
0
4.612.454,07

0
0
3.970.851,26

-2.953.480,41
1.812.298,82
0
0
0
0

-3.200.000,00
1.510.625,28
0
0
0
0

-3.200.000,00
1.412.454,07
0
0
0
0

-3.322.548,52
648.302,74
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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INTERVENCIONS:
L’infrascrit intitula el punt, exposant que és únicament donar compte.
La regidora d’hisenda, la senyora Joana Maria Bennasar, exposa que sols es
tracta de donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament del Patronat d’Esports, del de Música i del de Ràdio, i dels
consorcis de Promoció Exterior i de Pol·lèntia, pels decrets de batlia signats el
passat 22 de març.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, prèvia deliberació, vist el dictamen de la Comissió
Informativa, per unanimitat se’n donen per assabentats.
10. Propostes i Mocions d’urgència.
No sen presenten.
II CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
1. Decrets de Batlia
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Sr. Batle dóna succint
compte dels decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es
corresponen a la relació des del núm. 241/2016, de data 24 de febrer de 2016
fins a 462/2016 de 7 d’abril de 2016.
La corporació se’n dóna per assabentada.
2. Precs i preguntes
INTERVENCIONS:
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, insta als regidors a que facin precs i
preguntes. Al no haver-hi precs i preguntes per part dels regidors el batle
exposa que vol fer un aclariment, perquè la regidora d’hisenda l’ha informat que
havia tingut una errada al parlar de les obres de l’edifici del costat. Abans he dit
que pel setembre podrien començar les obres de l’edifici de sa placeta de Ses
Verdures, però primer hem d’aprovar la segona fase de les modificacions
pressupostàries. Per tant, “donde dije digo, digo Diego”, primer s’ha d’aprovar
la segona fase, però començarem al setembre. Per tant, no m’he equivocat de
segons què, només de marge. Res més, però que quedi clar, si m’equivoc he
de rectificar, a posta hi ha el cabo d’esquadra. El batle insta al públic si vol fer
alguna intervenció respecte als punts de l’ordre del dia del ple d’avui.
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I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. batle aixeca la sessió, essent
les 20:30 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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