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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 2 DE
MAIG DE 2016
NÚM: 5
DATA: 02/05/2016
CARÀCTER: ordinària
COMENÇA: 20:05 h.
ACABA: 21:05 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 2 de maig 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la
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presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistit per l’Interventora Sra.
Caterina Crespí Serra i pel secretari Sr. Joan Seguí Serra, que dóna fe de
l’acte.Una vegada comprovat que hi ha el quòrum suficient per a la constitució
vàlida del Ple, el Sr. Batle declara oberta la sessió.
I. ORDRE DEL DIA:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
2. Examen i aprovació proposta de reconeixement extrajudicial núm. 4/2016.
3. Examen i aprovació de la modificació pressupostaria 9/2016 per crèdit
extraordinari finançat amb romanent general de tresoreria.
4. Examen i aprovació proposta convocatòria Beques de Formació Pràctica per
l’any 2016.
5. Examen i aprovació proposta d’acord d’adhesió a les condicions
econòmiques i resta de condicions previstes al Conveni de col·laboració entre
el Consell de Mallorca i Ecoembes.
6. Examen i aprovació
proposta d’acord d’adhesió a les condicions
econòmiques i resta de condicions previstes al Conveni de Col·laboració entre
el Consell de Mallorca i Ecovidrio.
7. Examen i aprovació proposta d’aprovació inicial de la modificació núm. 7 de
les NNSS relativa al canvi de qualificació d’una parcel·la E5b a equipament
esportiu, i de diverses normes urbanístiques.
8. Examen i aprovació proposta d’acord proclamació fill predilecte de la Ciutat
d’Alcúdia, el Sr. Pedro Adrover Baixeras.
9. Examen i aprovació proposta d’acord concessió medalla d’argent Sra.
Deirdrea Pericas Murphy.
10. Retre compte de l’aprovació definitiva Himne oficial Municipal d’Alcúdia.
11. 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 11 d’abril de 2016.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de sessió i s’aprova per
unanimitat .
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2. Examen i aprovació proposta reconeixement Extrajudicial de crèdit
4/2016.
Es presenta proposta de la regidora delegada d’Hisenda, contractació i
estadística de data 22 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
2.990,46 euros.
Vist l’informe emès per la interventora, de data 22 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
2.990,46 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:
L’infrascrit exposa breument la moció.
El batle, Antoni Mir, atorga la paraula a la senyora Joana Maria Bennàsar.
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que es tracta d’un reconeixement de
crèdit un total de sis factures, que sumen 2990,46 euros. Són factures d’altres
exercicis de 2015 i alguna de 2014, que per a poder-se pagar a l’exercici de
2016 han d’anar a reconeixement extrajudicial de crèdit a ple. Són factures de
lloguers de pàrkings del port d’Alcúdia, transports de fira i edicions de diaris.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.”
3. Examen i aprovació de la modificació Pressupostaria 9/2016 per crèdit
extraordinari finançat amb romanent general de Tresoreria.
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Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 26 d’abril 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 26 d’abril de 2016.
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 9/2016, que consta de les parts
següents:
Crèdit Extraordinari
CREDIT
CRÈDIT
AUGMENT
ACTUAL
DEFINITIU
REHABILITACIO EDIFICI POLIVALENT PORT
0,00
AG 933 622025
26.000.00
26.000.00
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

ALCUDIA

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

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS (RTGG)
Romanent Inicial:

IMPORT
45.846.851,40

Romanent Utilitzat:
-Incorporació de Romanents:

0,00

-Crèdits Extraordinaris:

3.009.057,56

-Suplements de Crèdits:

0,00

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

42.837.793,84
26.000,00
42.811.793,84
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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.
El batle, Antoni Mir, atorga la paraula a la senyora Joana Maria Bennàsar.
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que es tracta d’una modificació de
crèdit per fer a través d’inversions sostenibles el condicionament al nou ús que
tindrà la planta baixa de l’edifici de la Tercera Edat del port d’Alcúdia. El que és
la sala grossa i un dels despatxos, i passarem la biblioteca i el Serveis de
l’Ajuntament de Participació Ciutadana i de seu del moll a aquest edifici. Acaba
el contracte del local de l’actual biblioteca del Moll i passarem les seves
instal·lacions a aquest edifici a la planta baixa. Aquest és una suma de varis
pressuposts, per quant s’han de fer instal·lacions elèctriques adequades, per
punts de fer feina a les noves instal·lacions, tasca de fusters, ferrers i d’altres
tasques per adequar el recinte al seu nou ús. I a l’hora llevam els lloguer del
local que ocupa l’actual biblioteca.
La senyora Coloma Terrasa exposa que sols vol fer una pregunta: s’ha
comunicat a l’Associació de la Tercera Edat que es fa comptes fer aquesta
remodelació de l’espai que ocupen? Estan informats?
La senyora Joana Maria Bennàsar diu que si, aquesta tasca va correspondre a
la senyora Agüi, que és qui té més relació amb l’Associació de la Tercera Edat.
Estan informats i ens han donat el seu suport, ja que ells podran aprofitar més
aquest espai, només hauran de baixar de la planta de dalt a la de baix per anar
a la Biblioteca i a la Seu del Moll.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.”
4. Examen i aprovació proposta convocatòria Beques de Formació
Pràctica per l’any 2016.
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Es presenta proposta del Regidor delegat d’urbanisme, Esports i Joventut de
data 25 d’abril de 2016, la qual diu:

“Proposta de Convocatòria anual de Beques de formació pràctica adreçades a estudiants
universitaris i a estudiants de formació professional de grau superior per a l’any 2016
empadronats al municipi d’Alcúdia.
Una vegada publicat el “Pla estratègic de subvencions 2016” (Boib. 48 de 16 d’abril de
2016), aprovat en sessió d’11 d’abril de 2016 pel plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia. I,
veient que dins l’esmentat Pla estratègic, es preveu l’Objectiu 2. que fa referència a la
“Millora de la Qualitat educativa”, la línia de Programes de Formació Pràctica (Aportació a
becaris d’estudis Universitaris i de cicles superiors), a càrrec de la partida ja prevista dins
l’actual exercici 2016 (JO 327 481 002).
L’Ajuntament d’Alcúdia, amb l’objectiu de seguir promovent el foment d’estudis superiors
dins el municipi d’Alcúdia i totes aquelles iniciatives que redundin amb una major qualitat
formativa i educativa dels nostre ciutadans proposa la present Convocatòria de beques
de formació practica per aquest any 2016.
Aquesta convocatòria que es desenvolupa dins el nostre municipi des de fa més de tres
lustres, pretén que un nombre determinat del nostres estudiants universitaris i de Cicles
superiors de Formació Professional tinguin una possibilitat d’experimentar durant uns
mesos dins diversos departaments del nostre ajuntament, possibilitar-los adquirir
destreses, pràctica professional envers una major capacitació per afrontar el que prest
serà la seva insersió dins el mercat laboral.
Igual que en les passades convocatòries, la característica bàsica d’aquestes beques és la
formació pràctica i experimental de l'estudiant d’Alcúdia, i és una convocatòria pròpia de
l’Ajuntament d’Alcúdia.
Pel que fa al període de pràctiques és de dos mesos amb una durada de 25h/setmana.
En contraprestació dels serveis i dedicació prestats per cada un dels becats se’ls
gratificarà econòmicament amb 450€ mensuals subjectes a les retencions d’IRPF
corresponent segons la normativa vigent.
Per tot això, i veient l’informe tècnic pertinent, aquesta regidoria de joventut proposa al Ple de
l’Ajuntament d’Alcúdia l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar les següents bases i els seus annexos, amb el text literal que a continuació es proposa,
-“BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA PER A L' ANY 2016

6

Ajuntament d’Alcúdia
Secretaria
Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

L'Ajuntament d'Alcúdia convoca beques de formació pràctica adreçades a estudiants universitaris que
hagin superat un 40% dels crèdits dels seus estudis i per a estudiants de formació professional de grau
superior (CFGS) per a l'any 2016 empadronats al municipi d’Alcúdia.
Objecte convocatòria
La present convocatòria regula el procés d'atorgament de beques de formació pràctica per aquest any
2016.
Aquesta iniciativa municipal, es fonamenta en l’impuls i el foment de la formació dins els estudis
superiors, l’experimentació professional i la inserció ocupacional.
L'objectiu de les pràctiques és afavorir la formació i experiència dels estudiants dins el món laboral i que
adquireixin coneixements sobre funcionament institucional i ho puguin relacionar, si escau, amb
l’empresarial.
Aquesta convocatòria està adreçada als alumnes d’Alcúdia que realitzin estudis universitaris i/o de
formació professional de grau superior.
Aquestes pràctiques de formació es realitzaran a diferents departaments de l'Ajuntament d'Alcúdia o
d’organisme que depengui d'aquest (segons annex II adjunt a la present convocatòria), i es duran a terme
preferentment i segons disponibilitat al llarg del període estival de 2016.
Característiques i condicions de les present beques de formació pràctica
Altres consideracions:
•
L'objectiu de les beques és la formació pràctica i experimental de l'estudiant, són unes beques
pròpiament municipals i no representa ni implica cap relació contractual ni laboral amb l'Ajuntament
d’Alcúdia, ni en qualsevol altre organisme que en depengui.
•
El període de pràctiques serà aproximadament de dos mesos, i en la mesura de les possibilitats
s'estipula el període de vacances d’estiu com a prevalent, per tant, els becaris realitzaran pràctiques als
departaments municipals preferiblement durant els mesos de juliol i agost del 2016.
•
La dedicació setmanal s’estipula en 25h/setmanals, i la distribució d’aquestes durant la setmana
dependrà de les característiques pròpies de cada oferta de plaça, aquestes estaran adaptades al
departament municipal referent i es podran desenvolupar, arribat el cas, en horari de capvespre, cap de
setmana o festius. Aquests períodes de permanències i horaris setmanals podran ésser modificats
segons les necessitats i organització del propi departament.
•
Cada estudiant becat tindrà, com a mínim, un tutor de referència de l'àrea en la qual dugui a
terme les seves pràctiques, el qual li organitzarà un pla de treball adaptat a realitzar dins aquesta àrea.
•
L'Ajuntament d'Alcúdia serà l'encarregat de vetllar per l’assistència dels estudiants al lloc
d'activitat i també del compliment i aprofitament de les pràctiques.
•
El beneficiari haurà de comunicar al departament corresponent i també a l’Àrea de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament qualsevol incidència en la prestació del servei, absència justificada, baixa, etc.

L'Ajuntament d'Alcúdia, mitjançant els canals que té al seu abast, serà l'encarregat de vetlar,
supervisar, coordinar, controlar i podrà, si s'escau, rescindir, penalitzar i sancionar un determinat

•
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beneficiari que presenti mala fe o incompliment, negligència o poca cura en les seves responsabilitats i
tasques, al igual que mals comportament i/o accions inadequades al seu lloc de pràctiques.
•
Els beneficiaris de les present beques cuidaran el pertinent respecte, seguretat i higiene en el
seu lloc de pràctiques, i també adaptaran la seva vestimenta, modals i comportaments al seu lloc de
pràctiques. En els casos particulars i segons els consideri tècnicament, l’Ajuntament d’Alcúdia facilitarà
vestimenta o equipament.
•
L'Ajuntament d’Alcúdia cobrirà mitjançant pòlissa d’assegurança els accidents que puguin tenir
els beneficiaris, i també garantirà la responsabilitat civil per danys materials i/o corporals ocasionats a
tercers i/o fer front a les indemnitzacions.

Requisits per part del sol·licitat
Els requisits per poder concórrer i esser beneficiari de les presents beques de formació pràctica són els
següent, que hauran d’atendre en el moment de formalitzar la sol·licitud:
1- Estar matriculat com a alumne universitari amb un mínim del 40% dels crèdits de la seva carrera
aprovats/superats i que es puguin acreditar en el moment de formalitzar la sol·licitud, independent d’altres
qüestions de tràmits i de gestió acadèmica, acreditació i/o homologació en que el estudiant estigui
immers.
2- Estar matriculat com a alumne de formació professional de grau superior.
(En ambdós casos anteriors els aspirants hauran d’estar matriculats al curs 2015/2016 a una Universitat o
centre d’ensenyament públic ò amb participació parcialment pública acreditable de dins el territori
comunitari de la Unió Europea).
3- Estar empadronat al municipi d'Alcúdia amb una antiguitat mínima d’un any, a comptar des de
l’endemà de la publicació de les presents bases.
(*) A l’hora de la selecció dels aspirants, tindran prevalença els sol·licitants que no hagin estat beneficiaris
d’una beca de formació pràctica d’aquesta corporació en convocatòries anteriors, no obstant, arribat el
cas, s’admetran possibles aspirants ja becats en convocatòries anteriors, sempre que, existeixin places
disponibles i el perfil requerit sigui adient.
Nombre de beques i gratificacions
Dins la present convocatòria 2016, s’assignaran un total màxim de 6 places (6), del total de l’oferta
presentada pels diferents departaments municipals, que per la present convocatòria 2016 és de
tretze (13) places.
Cada una d’aquestes beques estarà dotada amb una gratificació econòmica de 450€ mensuals
subjectes a la retenció d’IRPF corresponent segons la normativa vigent, que regulen els termes de
les pràctiques acadèmiques externes i les condicions d’inclusió al Règim General de la Seguretat Social
de les persones que participen en programes de formació.
Tots els alumnes beneficiats percebran la gratificació econòmica esmentada un cop finalitzat el període
de pràctiques i amb informe previ favorable per part dels tècnics responsables i competents que assigni
l'Ajuntament d'Alcúdia, i com hem esmentat anteriorment, aquestes estaran subjectes a les retencions
aplicables segons la normativa vigent.
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La inversió econòmica màxima per part de l'Ajuntament per a aquesta convocatòria serà de 5.904€ i anirà
a càrrec dels pressuposts de l’Ajuntament d’Alcúdia (partida JO 327 481 003) depenent de l'Àrea
municipal de Participació Ciutadana.
Terminis de presentació de sol·licituds i altres dates de tràmit
EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ de sol·licituds es fixa entre les 9h del dia 1 de juny de 2016 i les
14h del dia 9 de juny de 2016.
Les sol·licituds han d’estar completament i correctament emplenades i signada pel sol·licitant amb
la totalitats dels document requerits adjunts, en cas contrari, no s’admetran a tràmit les instàncies
que no compleixin aquesta condició.
Les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model facilitat per l'Ajuntament d'Alcúdia (annex I) adjunt a
les presents bases.
Tota la calendarització del procés de tramitació de la present convocatòria es troba detallada al -Annex 0de les presents bases.
Les presents bases i també els seus annexos es podran consultar i descarregar als webs
www.alcudia.net així com a les publicacions oficials que pertoqui, i si escau, a les bases nacionals de
dades d’organismes oficials. Amb la presentació de la sol·licitud, els interessats accepten i donen el seu
total consentiment per a la secció de les dades personal incorporables als fitxers oficials que pertoqui.
CANALS DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:
Les sol·licituds es podran presentar mitjançant els canals següents i atenent les disposicions
establertes legalment:
1.

De forma presencial, al Registre general de l'Ajuntament d'Alcúdia dins l’horari d’atenció al públic.

2.

De forma telemàtica 24h (amb certificat digital, mitjançant la Seu electrònica municipal).
(Accedint a http://sac.alcudia.net i adjuntant el model de sol·licitud -annex I- i la documentació requerida al
tràmit d”instància genèrica”)
Podeu consultar els horaris d’atenció al públic, registre i accés a la seu electrònica municipal a les
següents adreces: www.alcudia.net / https://sac.alcudia.net
Ambdós casos només s’atendran les sol·licituds entregades dins el termini establert a les presents bases.
Documentació que s’ha d’aportar
1) La sol·licituds completament i correctament emplenada i signada pel sol·licitant amb tota la
documentació requerida en el moment de l’entrega de la sol·licitud.
(no s’admetran a tràmit les instàncies que no compleixin aquesta condició).
A més d’aquesta sol·licitud, s’entregarà adjunt a aquesta la següent documentació:
2) Fotocòpia DNI sol·licitant
3) Expedient acadèmic actualitzat –extracte acadèmic4) Fotocòpia matrícula curs 2015/2016
5) Targeta de la Seguretat Social
6) Currículum actualitzat
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Contacte e informació addicional damunt aquesta convocatòria
Adreçar-se a:
Participació Ciutadana (Casal Can Joanet, Placeta dels Pins, 1)
sac@alcudia.net // www.alcudia.net
Tel. 971549195

Procés de selecció, funcions de la comissió de selecció i resolució de les beques
Per a la selecció dels alumnes sol·licitants es crearà una comissió formada per un tècnic de Participació
Ciutadana a més d’un altre tècnic municipal vinculat amb un departament que hagi sol·licitat becari, i si
escau, també per un tècnics d’administració general de l’ajuntament.
A més, a iniciativa del departament impulsor de la present convocatòria, es podrà incloure a la comissió
un especialista a l’abast, amb prou coneixements amb matèria de formació acadèmica i/o socio/laboral
per tal de solventar els possibles dubtes acadèmics que puguin sorgir envers les sol·licituds presentades,
aquest membre disposarà només de veu però no de vot.
La comissió atendrà a l’hora de seleccionar els aspirants el que s’estipula a les presents bases, i a més a
més, l’adaptació del perfil dels candidats a la naturalesa de la places ofertades. També seran tasques de
la comissió: la valoració dels candidats en funció dels criteris de selecció i la interpretació de les presents
bases.
Finalment, la comissió elaborarà una acta en què s'especificaran els acords realitzats i la proposta
d'assignació de les places de becaris per tal de donar-li el tràmit corresponent.
Una vegada realitzada la selecció de becaris segons les presents bases, i enllestit el procés administratiu
que pertoqui l'Ajuntament resoldrà l'atorgament d'aquestes .
En cas que al llarg del desenvolupament del període de pràctiques es produís una vacant, la comissió la
podrà substituir per part d’algun dels aspirants adaptable que hagi quedat fora plaça a la selecció inicial.
Criteris de selecció
La Comissió atendrà, a l’hora d’assignar els aspirants al nombre de places efectives a cobrir, els següents
criteris:
En general:
1- MÀXIMA CONCORDANÇA I ADAPTACIÓ dels estudis que realitza del sol·licitant als estudis
requerits a les ofertes proposades pels departaments.
PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS, (en cas de concórrer dos o més sol·licitants a la mateixa
plaça):
2-

Valoració de la nota mitjana de l’expedient acadèmic seguint els següents criteris de puntuació:
De 5 a 5’99 -> 0’5 punts
De 6 a 6’99 -> 1 punt
De 7 a 7’99 -> 1’5 punts
De 8 a 8’99 -> 2 punts
De 9 a 9’99 -> 2’5 punts
Matrícula d’honor-> 4 punts
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3-

Valoració dels crèdits superats a partir del mínim sol·licitat (40% crèdits carrera), en funció dels
següents criteris de puntuació:
Més de 40% de crèdits superats -> 1 punts
Més de 50% de crèdits superats -> 2 punts
Més de 60% de crèdits superats -> 3 punts
Més de 70% de crèdits superats -> 4 punts
Més de 80% de crèdits superats -> 5 punts
Més de 90% de crèdits superats -> 6 punts
PER A ESTUDIANTS DE CFGS, (en cas de concórrer dos o més sol·licitants a la mateixa plaça):

3-

Valoració de la nota mitjana de l’expedient acadèmic seguint els següents criteris de puntuació:
De 5 a 5’99 -> 0’5 punts
De 6 a 6’99 -> 1 punt
De 7 a 7’99 -> 1’5 punts
De 8 a 8’99 -> 2 punts
De 9 a 9’99 -> 2’5 punts
Matrícula d’honor-> 4 punts
Altres consideracions sobre la selecció:
1En cas que quedi alguna oferta fora cobrir, i que hi hagi possibles candidats adaptables, es
podran valorar totes les sol·licituds presentades i no preses en consideració perquè no compleixen
exactament el criteri núm. 1 (criteri general), aquets casos s’atendran sempre que el sol·licitant realitzi uns
estudis dins el mateix àmbit formatiu que l’oferta requereix. En aquest cas, la comissió traslladarà de
forma immediata la proposta de selecció a un responsable de departament municipal que hagi presentat
l’oferta a cobrir susceptible de disposar d’un candidat adient per tal que doni el seu parer.
2- A l’hora de la selecció dels aspirants, tindran prevalença els sol·licitants que no hagin estat beneficiaris
d’una beca de formació pràctica d’aquesta corporació en convocatòries anteriors, no obstant, arribat el
cas, s’admetran possibles aspirants ja becats en convocatòries anteriors, sempre que existeixin places
disponibles i el perfil requerit sigui adient.
Obligacions dels beneficiaris de beca
En general els beneficiaris de les beques s’atendran a les següents obligacions:
1) Realitzar les pràctiques al lloc atorgat amb la deguda cura, diligència, responsabilitat, discreció i
etiqueta.
2) Presentar memòria explicativa dels treballs realitzats en el termini de quinze dies posteriors a
l'acabament de la beca, amb una extensió mínima de 10 fulls, on aportaran la valoració de la seva tasca,
aprofitament, visió personal i propostes de millores.
3) En cas d'haver-se de donar de baixa de la beca de formació pràctica, per causes justificades, el
beneficiari n'haurà d'informar amb antelació i deixarà de percebre la part proporcional al dia que es donà
de baixa.
4) Assistir a les reunions de coordinació i seguiment que s'estipulin.
5) Comunicar qualsevol eventualitat o incidència als seus responsables

-

Són competències de l'Ajuntament d'Alcúdia
El disseny, difusió, inscripció i supervisió dels sol·licitants
La selecció dels candidats mitjançant comissió tècnica.
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-

Ser interlocutor entre el becari, l'entitat on realitza les pràctiques i la universitat i el centre docent
si pertoca.
L’Ajuntament disposa de potestat de restringir i modificar el programa de becaris.
L’Ajuntament té les funcions administratives i de certificació de les pràctiques dels becaris.
L’Ajuntament vetlarà perquè la gratificació econòmica es faci efectiva en tots els casos en què hi
hagi informe favorable per part del tècnic municipal responsable del pla de becaris” i fer-ne extensiva la
pertinent certificació
-“ANNEXOS: BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA PER A L' ANY 2016
Annex 0 - Calendari
Annex 1 - Formulari de sol·licitud
Annex 2 - Relació d’oferta de places 2016
Annex 0
CALENDARI

0.

Dins el mes d’abril de 2016
Presentació d’ofertes de places per part dels departaments municipals (tramitació interna)

1.

Dins el mes de maig de 2016
Aprovació i publicació de la convocatòria.

2.

Del 1 al 9 de juny de 2016
Període de presentació de sol·licituds.

3.

A partir del dia 13 de juny de 2016
Convocatòria de comissió de selecció i publicació de llistes provisionals.

4.

Del dia 15 al dia 17 de juny de 2016 (3 dies)
Període de reclamacions

5.

A partir del dia 20 de juny de 2016
Si pertoca, reunió de la comissió i publicació de llistes definitives d’atorgament.

6.

A partir de dia 1 de Juliol de 2016
Inici efectiu de les pràctiques.
Registre
ANNEX 1
FORMULARI DE SOL·LICITUD
BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA PER A L' ANY 2016
Ref. PC/pc01/16
Ref.
/16
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Nota:

- EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ de sol·licituds es fixa entre les 9h del dia 1 de juny de 2016 i les 14h del dia 9 de juny
de 2016.

- La present sol·licitud ha d’estar completament i correctament emplenada i signada pel sol·licitant amb els
document requerits adjunts. (no s’admetran a tràmit les instàncies que no compleixin aquesta condició).

DADES PERSONALS
LLINATGES I NOM:__________________________________________________________________
DNI:_________________________

DATA DE NAIXEMENT :__________________________

ADREÇA:______________________________ LOCALITAT:__________________ CP:__________
TELÈFON:______________________________/__________________________________
CORREU ELECTRÒNIC:______________________________
CARNET DE COTXE: SÍ NO 

COTXE PROPI: SÍ  NO 

DADES ACADÈMIQUES
ESTUDIANT UNIVERSITARI: 
ESTUDIANT DE CFGS: 
ESTUDIS:____________________________________________

CURS:______________________

PERCENTATGE DE CRÈDITS APROVATS (només universitaris)__________________________%
NOTA MITJANA EXPEDIENT ACADÈMIC ___________________________
HAS ESTAT BECARI ABANS: SÍ NO LLOC ______________________

•

PREFERÈNCIES DEL SOL·LICITANT SEGONS L’OFERTA DE PLACES
Consultar annex II – (Oferta de places 2016).

NOTA: A l’hora de la selecció dels aspirants s’atendrà:
1- La Màxima concordança i adaptació dels estudis que realitza del sol·licitant als estudis requerits
a les ofertes de places, o bé que, el sol·licitant realitzi uns estudis de dins el mateix àmbit
formatiu que l’oferta requereix
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Selecció d’opcions de plaça:
1- opció: ______________________________________________ Ref._________________
2- opció: ______________________________________________ Ref._________________
3- opció: ______________________________________________ Ref._________________

OBSERVACIONS
SOL·LÍCIT
Prendre part a la present convocatòria de beques de formació pràctica.
SIGNAT
Alcúdia,_______ de______________del 2016

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA PRESENT SOL·LICITUD:
La present sol·licituds ha d’estar completament i correctament emplenada i signada pel sol·licitant
(no s’admetran a tràmit les instàncies que no compleixin aquesta condició).
1) Fotocòpia DNI sol·licitant
2) Expedient acadèmic actualitzat –extracte acadèmic3) Fotocòpia matrícula curs 2015/2016
4) Targeta de la Seguretat Social
5) Currículum actualitzat

La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del que disposa la
llei 11/2007 de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de l’interessat la cessió de dades entre
administracions públiques per al desenvolupament de les seves competències.
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució de la sol·licitud, i resten
incorporades al fitxer automatitzat de l’Ajuntament i també seran cedits als arxius oficials que correspongui. Les
dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previst.
ANNEX 2
Relació d’Ofertes de places 2016
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Segon. Iniciar el procediment administratiu que pertoqui segons el que està estipulat a les presents
bases.
Tercer. Publicar les bases de les presents convocatòries al Bulletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i
incorporar la informació pertinent a la Base de Dades Nacional de Subvencions.”

INTERVENCIONS:
El batle, Antoni Mir, atorga la paraula a la senyor Joaquín Cantalapiedra.
El senyor Joaquín Cantalapiedra manifesta que com cada any es du a
l’aprovació del ple la sol·licitud per fer la convocatòria de places de becaris. És
un projecte que s’ha anat fent any rere any, creiem que ha funcionat bastant bé
i per això creiem que s’ha de mantenir. Enguany, vist com havien anat els anys
anteriors pel nombre de places sol·licitades, hem cregut convenient treure sis
places. S’ha partida està dotada amb el pressupost corresponent i s’ha informat
a tots els departaments de l’Ajuntament per a que puguin sol·licitar una
d’aquestes places de becari.

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.”
5. Examen i aprovació proposta d’acord d’adhesió a les condicions
econòmiques i resta de condicions previstes al Conveni de Col·laboració
entre el Consell de Mallorca i Ecoembes.
Es presenta proposta de Batlia, de data 14 d’abril de 2016 la qual diu:
“Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases

de Règim Local i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears segons el qual la recollida de
residus sòlids urbans és competència dels municipis de Mallorca.
Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic del Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització otorgada a
Ecoembalajes España, S.A. com a entitat gestora de un Sistema Integrat de
Gestió de residus d'envasos i envasos usats a les Illes Balears el 11 de
novembre de 2014, concedida per 5 anys, es a dir, vigent fins 11 de novembre
de 2019.
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Atès que el 6 d'abril de 2016 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i Ecoembes i que segons l'estipulació cinquena
tendrà una durada inicial fins el dia 11 de novembre de 2019.
Atès que el 25 de febrer de 2014 es va signar un Conveni de col·laboració
entre el Consell de Mallorca i Ecoembalajes España, S.A per un període de
cinc anys.
Atès que l'article 5 d’aquest Conveni expressa la possibilitat de què les entitats
locals de l’illa de Mallorca que no tenguin encomanada la gestió de la recollida
selectiva de dels envasos lleugers o dels envasos de paper i cartró al Consell
de Mallorca puguin adherir-se a les condicions administratives, tècniques i
econòmiques del Conveni mitjançant Acord de Ple de la corporació municipal i
notificació a tal efecte a Ecoembes.
Atès que en data 30 de maig de 2016 finalitzarà el conveni de col·laboració
entre aquest Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida
selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers.
Per tot això, es proposa al Ple d’aquesta corporació el següent acord :

1. Adherir-se a les condicions condicions administratives, tècniques i
econòmiques del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
Ecoembes de 25 de febrer de 2014 que s’adjunta al present acord.
2. Notificar el present acord al sistema integrat de gestió, Ecoembes.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit intitula la proposta.
El batle, Antoni Mir, atorga la paraula a la senyor Domingo Bonnin.
El senyor Domingo Bonnin manifesta que com sabeu, fins ara, la recollida
selectiva, tant d’envasos com de vidres, els anava fent el consell d’una manera
centralitzada, a pesar de que sigui una competència municipal. A finals de l’any
passat el consell ens va comunicar tant a l’Ajuntament d’Alcúdia, com als
diferents ajuntaments que teníem el convenni amb ells per fer la recollida
selectiva, que enguany, a partir del 30 de maig acabava el contracte que tenen
amb les empreses concessionàries del servei, i que a partir del mes de maig no
seguirien amb la recollida selectiva ells. Això vol dir que els diferents
ajuntaments ens hem de fer càrrec de la recollida selectiva. Per fer això, a més
a més de treure les licitacions al seu moment, una de les primeres passes que
hem de fer és adherir-mos als convennis que té signats el consell amb les
diferents empreses autoritzades per a fer la recollida selectiva. En aquest cas el
duim la proposta d’acord de l’adhesió al convenni que té el Consell amb
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ECOEMBE per poder dur-los el cartró i els envasos que es recullin al municipi
d’Alcúdia.
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha alguna pregunta o intervenció.
La senyora Coloma Terrasa demana al batle si es poden votar els punts cinquè
i sisè conjuntament, perquè en realitat és el mateix.
El senyor batle manifesta que cap problema, però que un fa referència a això i
l’altre fa referència al tema del vidre, que supòs que és el mateix tema, de
recollida selectiva.
El senyor Domingo Bonnin diu que un fa referència als envasos i al cartró i
l’altra fa referència al vidre, que en el cas del vidre és l’empresa que ho
arreplega és ECOVIDRIO i és el mateix. Els convenis són semblants, l’únic és
l’adhesió al conveni que actualment tenen aquestes empreses, que són les
autoritzades, amb el Consell de Mallorca. També vull recordar que l’autorització
es dona a través del Govern de les Illes Balears, respecte a les empreses
autoritzades per realitzar aquest servei.
El senyor batle manifesta que no hi ha cap inconvenient en que es votin
conjuntament els dos punts. Aleshores votam el punt cinquè i sisè
conjuntament.

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.”
6. Examen i aprovació proposta d’acord d’adhesió a les condicions
econòmiques i resta de condicions previstes al Conveni de Col·laboració
entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio.
Es presenta Resolució de Batlia de dia 14 d’abril de 2016, la qual diu:
“Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears segons el qual la recollida de residus sòlids
urbans és competència dels municipis de Mallorca.
Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic del Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització com a entitat
gestora del Sistema Integrat de Gestió d’Envasos de Vidre a la Sociedad
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Ecológica para el Reciclado de Envases de Vidrio (Ecovidrio) el 16 de juny de
2015, concedida per 5 anys, és a dir, vigent fins 16 de juny de 2020.
Atès que el 8 febrer de 2011 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i Ecovidrio i que segons l'estipulació cinquena
s'entén prorrogada la vigència d'aquest Conveni Marc.
Atès que el 29 de novembre de 2012 es va signar un Conveni de col·laboració
entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio el qual ha quedat renovat
automàticament d'acord amb la clàusula sisena, pendent de la tramitació i
signatura d'un nou Conveni Marc i un nou Conveni de Col·laboració entre el
Consell de Mallorca i Ecovidrio.
Atès que el punt 11è de l’annex I d’aquest Conveni expressa la possibilitat de
què les entitats locals de l’illa de Mallorca que no tenguin encomanada la gestió
de la recollida selectiva de la fracció vidre i envasos de vidre al Consell de
Mallorca puguin adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions
previstes al present Conveni mitjançant Acord de Ple de la corporació municipal
i notificació a tal efecte al Sistema Integrat de Gestió.
Atès que en data 30 de maig de 2016 finalitzarà el conveni de col·laboració
entre aquest Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida
selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers.
Per tot això, es proposa al Ple d’aquesta corporació el següent acord:

3. Adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes
del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio de
29 de novembre de 2012 (Conveni de col·laboració el qual s’adjunta al
present acord).
4. Notificar el present acord al sistema integrat de gestió Ecovidrio.
INTERVENCIONS:
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.”
7. Examen i aprovació proposta d’aprovació inicial de la modificació
núm. 7 de les NNSS relativa al canvi de qualificació d’una parcel·la E5b a
equipament esportiu, i de diverses normes urbanístiques.
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Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 22 d’abril de
2016, que a continuació es transcriuen:
“I.- ANTECEDENTS:
Atès que des de l’aprovació amb prescripcions l’1 de febrer de 2007 (BOIB núm. 33, de
03.03.07) de la revisió dels planejament municipal s’han produït dues modificacions
que afectaven a una sèrie d’errors materials, actualització de normativa i altres
modificacions menors per adaptar les Normes Subsidiàries a necessitats d’interès
municipal i una tercera de transposició gràfica de la norma d’altures del nucli antic que
va tenir la seva aprovació definitiva el 4 de novembre de 2014 (BOIB núm. 165, de
04.12.14).
Les modificacions 1 i 2 també es troben definitivament aprovades amb prescripcions el
30 d’octubre de 2009 (BOIB núm. 168, de 19.11.09) i el 23 de maig de 2012 (BOIB
núm. 79 ext., de 01.06.12, correcció d’errors en el BOIB núm. 84, de 12.06.12),
respectivament.
La modificació núm. 3 que va incorporar el plànol d’alçades del nucli antic es va
aprovar definitivament el 28 de novembre de 2014 (BOIB núm. 165, de 04.12.14). La
modificació núm. 4 és l’adaptació de les NS a la modificació núm. 2 del PTIM i es troba
aprovada inicialment de 7 de setembre de 2015. (BOIB núm. 138, de 19.09.15).
La modificació núm. 5 és la relativa a l’Equipament municipal seu de l’Ajuntament i es
troba pendent de publicar-se en el BOIB l’acord Plenari de dia 11.04.16 d’aprovació
definitiva.
La modificació núm. 6 és la relativa a la classificació del SUDO de l’ART-10.4 i es
troba inicialment aprovada per acord de Ple del 05.11.15. (BOIB núm. 138, de
19.05.15).
Atès que en base a la providència de dia 20.04.16 de batlia, els serveis tècnics
municipals han elaborat la documentació tècnica ABRIL 2016 corresponent a la
Modificació núm. 7 de les normes subsidiàries del planejament municipal relativa al
canvi de la qualificació urbanística d’una parcel·la E5b a Equipament esportiu, i a la
modificació de diverses normatives urbanístiques.
II.- ÀMBIT I OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ:
Atès que a l’apartat 02.- de la Memòria Informativa i Justificativa es descriu com àmbit
i objecte de la Modificació, el corresponent al canvi de qualificació urbanística d’una
parcel·la actualment qualificada d’E5b per a passar a equipament esportiu, al de la
parcel·la municipal que es situa entre l’Avinguda del Canal Gran i el carrer Bèlgica,
· La modificació de les següents normes urbanístiques:
· Norma 2.1.01: Solar.
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· Norma 2.4.02: Protecció del patrimoni històric, artístic i cultural.
· Norma 2.4.04: Marquesines.
· Norma 2.4.05: Tendals.
· Norma 2.6.01: Normes Generals de l’edificació.
· Norma 3.2.10: Ordenació dels establiments d’allotjament turístic.
· Norma 3.3.01: Normes particulars d’estètica a la ciutat d’Alcúdia.
· Norma 4.2.03: Sectors amb planejament parcial aprovat.
ANNEX II. NORMES DE ZONIFICACIÓ, PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ I
ÚS EN SÒL URBÁ:
· Remetre a l’ordenança de renous l’activitat musical complementària, a les
zonificacions: I1, I2, I3, S1, S1a, S2, S3 i S4,
·Igualar l’ocupació en planta pis a la de planta baixa, a les zonificacions: E0,
E0-1, E4, I E4Co,
· La correcció d’errors material detectats:
a)
b)

En el paràmetre de l’altura en la zona RH2b.
En el plànols del límit marítim terrestre provisional de la zona de platja
d’Alcúdia

Atès que, de conformitat amb el prescrit a l’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de març i,
l’apartat 3 de l’article 171 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca, a la memòria es justifica la
conveniència i oportunitat de la modificació amb la necessitat d’ajustar la normativa a la
legislació sobrevinguda per adequar-la a la realitat pràctica del municipi, i en les
necessitats d’impulsar el seu turisme.
Atès que d’acord amb l’article 11.3 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la llei del sòl, en el procediments d’aprovació o alteració
d’instruments d’ordenació urbanística, l’arquitecte municipal ha inclòs un resum
executiu on es delimiten els àmbits en què l’ordenació proposada altera la vigent.
Atès que a l’apartat 3.4 de la memòria es relacionen i justifiquen cadascuna de les
normes urbanístiques que es proposa modificar, del nou contingut de les quals, tot
seguit es fa una breu exposició:
·Norma 2.1.01. Solar:
L’apartat primer, queda redactat de la següent manera:
“El sòl urbà, a més de les limitacions específiques que li imposin les presents NN.SS. i
el planejament que el desenvolupi, estarà subjecte a la condició de no poder ésser
edificat fins que la respectiva parcel·la mereixi la qualificació de solar, llevat que
s’asseguri l’execució simultània de la urbanització i de l’edificació per mitjà de les
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garanties i les previsions, per a cada cas, establertes en la legislació urbanística i en
les presents normes urbanístiques.”
S’afegeix un paràgraf que diu:
“No obstant això, d’acord amb la disposició addicional tercera d’aquest reglament, no
serà exigible l’existència de xarxa de sanejament en els següents sectors: AN-1, AN-2,
AN-3 i AN-4. En tot cas, les fosses sèptiques que s’instal·lin hauran de complir amb
l’establert en el PHIB i, prèviament a la llicència, obtenir l’autorització de la DGRH.”
· Norma 2.4.02. Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Cultura:
Se substitueix la referència a l’altura i nombre de plantes segons la mitjana del tram de
carrer en haver-se aprovat el plànol d’altures de la zona CA-1 que és el que regeix des
de 28 de novembre de 2014 (BOIB n. 165, de 04.12.14).
L’apartat 3.a) Àmbit, queda redactat de la següent manera:
“La zona del nucli antic de la ciutat d’Alcúdia que va estar declarat com a conjunt
històric en data 20 de juliol de 1974 (BOE n. 181, de 30.07.04) i que en data 6 de febrer
de 2006 es va aprovar definitivament una nova delimitació d’aquest conjunt històric
(BOIB n. 36, d’11.03.06).”
La darrera de les determinacions de l’apartat 3.b queda redactada de la següent manera:
“- Les alçades i número de plantes en la zona CA-1 seran les definides en el plànol
d’alçades. A més, s’haurà de complir amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears i les normes de parcel·lació, usos, volum i
estètiques establides en les normes 3.2.01 i 3.3.01.”
· Norma 2.4.04. Marquesines:
S’afegeix un nou paràgraf al final de l’apartat 1., que diu:
“No obstant això, a les zones d’edificació aïllada on estigui permès un porxo en la
reculada de planta baixa, aquest es podrà substituir per una marquesina o un altre
element volat de la mateixa amplària i de material lleuger.”
· Norma 2.4.05. Tendals:
S’afegeix l’apartat 5.- prohibint els tendals adossats a les façanes de les edificacions
com a conseqüència de la proliferació d’aquests elements en el nucli antic ja sigui en
edificis no catalogats com en els catalogats i, a més, de materials i formes diferents. En
qualsevol cas, aquesta prohibició es configura com a transitòria de tal forma que quan es
redacti el Pla Especial de Protecció del nucli antic es pugui regular amb més detall:
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“5.- A la zona CA-1, fins l’aprovació del Pla especial de protecció que els reguli,
estaran prohibits els tendals adossats a les façanes de les edificacions.”
· Norma 2.6.01: Normes Generals de l’Edificació:
En estar ja regulat en l’ordenança de renous, es modifica l’apartat 9 de la referida
norma, i se’n proposa la següent redacció:
“9.- Les obres no podran iniciar-se fins a l’obtenció de la llicència corresponent,
sempre que es compleixin les condicions assenyalades en aquestes Normes Subsidiàries
i les que, si escau, es prescriguin en el propi document d’atorgament.”
· Norma 3.2.10: Ordenació dels establiments d’allotjament turístic:
S’adapta el contingut d’aquest apartat al que es disposa en la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del Turisme, suprimint les referències i paràmetres del POOT. També es recull la
qualificació turística H3P segons la modificació núm. 6 de les Normes Subsidiàries en
tràmit i se suprimeix l’apartat 8 (Mesures per a la millora de les condicions d’ús i de
modernització dels establiments turístics existents amb anterioritat a l’adaptació al
POOT) que possibilitava una major edificabilitat i ocupació en els establiments
existents amb anterioritat al POOT ja que la disposició addicional quarta de la Llei del
Turisme ja ha vingut a recollir una normativa que, encara que de forma transitòria, ha
permès les ampliacions a través d’un projecte de millora de l’establiment.
Finalment per a més claredat, s’introdueix en la regulació del nombre de plantes
l’altura reguladora i total que regeix per a la zonificació HP en funció d’aquest nombre
de plantes i a l’apartat 6 es regula la possibilitat en els establiment turístics de disposar
la piscina o el jacuzzi en la coberta de l’edificació.
Es substitueix el vigent contingut de la norma 3.2.10 pel següent:
Proposta de modificació:
“NORMA 3.2.10
ORDENACIÓ DELS ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC
1.- Condicions generals.
1.1.- Prèviament a l’exercici de l’activitat s’haurà de complimentar la documentació
relativa a la declaració responsable d’inici d’activitat turística segons el que preveu la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, i el Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual s’estableixen
les disposicions generals necessàries per facilitar la llibertat d’establiment i de
prestació de serveis turístics, la regulació de la declaració responsable i la
simplificació dels procediments administratius en matèria turística.
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La superfície de terreny que figuri en l’escriptura del solar i en el projecte quedarà
exclusivament afectada a l’esmentat ús turístic i no podrà allotjar més instal·lacions o
construccions que les estrictament lligades a l’explotació turística.
2.- Condicions específiques per als establiments de nova creació.
2.1.- Categoria mínima per a cada tipus d’establiment.
- Apartaments turístics: 3 claus.
- Establiments hotelers: 4 estrelles, excepte hotels de ciutat i d’interior que podran ser
de 3 estrelles.
2.2.- Intensitat d’ús turístic (places/m2 de solar): 1/60, amb les excepcions
assenyalades en la Llei 8/2012, de 19 de juliol.
2.3.- En els nous establiments turístics i ampliació dels existents anteriors al POOT,
confrontants amb la primera línia de mar s’haurà de poder inscriure un cercle màxim
de 60 metres de diàmetre que afectarà només a les plantes pis. En aquest cas, els blocs
que continguin les plantes pis hauran de respectar la separació mínima fixada entre
edificis en la mateixa parcel·la. Aquesta limitació no serà aplicable a les ampliacions
dels edificis existents anteriors al POOT que ja incompleixin aquesta condició, encara
que sí a les ampliacions com a conseqüència de l’agrupació de parcel·les adjacents.
2.4.- Superfície mínima de parcel·la: 15.000 m2.
2.5.- Paràmetres generals de l’edificació:
a).- Altura màxima, total i nombre de plantes:
- Zona H1P (m): 11,60 (B+2P)
- Zona H2P i H3P (m): 14,70 (B+3P)
- L’altura total serà de 2,20 metres sobre la màxima.
b).- Coeficient d’edificabilitat neta:
- Zona H1P i H2P: 0,50 a 0,80 m2/m2. Els allotjaments turístics sense serveis hotelers
serà entre 0,50 i 0,65 m2/m2 de forma proporcional a la intensitat d’ús (a 1/60 li
correspon 0,50 m2/m2) i els allotjaments turístics amb serveis hotelers serà entre 0,65 i
0,80 m2/m2 de forma proporcional a la intensitat d’ús (a 1/60 li correspon 0,65
m2/m2).
- Zona H3P: 0,80 m2/m2
c).- Superfície mínima d’aparcaments privats destinats a autocars i turismes: 3
m2/plaça, incloent la part proporcional d’accessos i carrils de circulació o els que, si
escau, determini l’autorització turística.
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d).- La resta de paràmetres urbanístics i règim d’usos de la zona H3P seran els de la
zona H2P.
e).- En les zones HP estaran permesos els usos de l’article 32 de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del Turisme.
3.- Mesures per a la millora de les condicions de superfície de parcel·la en els
establiments turístics existents amb anterioritat a l’adaptació al POOT.
3.1.- Condicions per a l’agrupació de diverses parcel·les:
Els solars, l’ús del qual previst no sigui el d’equipament, excepte espai lliure privat o
zona esportiva privada, amb un confrontament mínim de sis (6) metres o no
confrontants amb una proximitat inferior a vint (20) metres a aquells que tinguin
assignat en el planejament l’ús d’allotjament turístic, es podran agrupar amb la
finalitat d’augmentar el tamany de la parcel·la turística. Es requerià per això la prèvia
inscripció en el Registre de la Propietat de l’agrupació de les parcel·les i de la unitat
d’explotació indivisible, sempre que aquesta no es trobi afectada per altres usos més
que pels previstos en el projecte autoritzat per l’administració turística competent o, si
escau, amb la declaració responsable d’inici d’activitat turística..
3.2.- Condicions d’edificació de la parcel·la agregada:
- Edificabilitat màxima (m3/m2): 0,3
- Ocupació màxima (%): 20
- Altura reguladora màxima (m): 7
- Altura total (m): 9
- Nombre màxim de plantes: B+1P
- Reculada mínima a vials, àrees públiques i partions (m): 5
- Volum màxim per edifici a la zona que s’agrega: El màxim permès per l’ordenança de
la zona.
- Si la parcel·la tingués la qualificació d’espai lliure privat o zona esportiva privada es
mantindran les condicions d’edificació pròpies d’aquestes qualificacions.
- L’ordenació de la parcel·la resultant es farà procurant una racional disposició dels
espais lliures.
3.3.- Condicions d’ús:
a).- Usos admesos en els solars agregats: Àrees enjardinades, piscina, solàrium,
instal·lacions esportives i edificis d’allotjament, excloent, salons, menjadors, cuines,
restaurants, bars, quioscos i qualsevol altre activitat pròpia dels establiments turístics.
b).- Quan la parcel·la agregada no tingui cap partió comú amb una zona residencial
s’admetrà que s’hi ubiquin tots els usos permesos a la parcel·la principal.
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c).- Quan la parcel·la agregada estigui qualificada com a espai lliure privat o zona
esportiva privada, els usos admesos són els propis d’aquestes qualificacions, podent-se
dedicar també a serveis, habitacions de personal, bar i tenda d’efectes esportius d’ús
exclusiu de l’establiment turístic o instal·lacions pròpies de l’edifici que formi la unitat
d’explotació turística, sempre que estiguin prèviament autoritzats per l’administració
turística competent o, si escau, amb la declaració responsable d’inici d’activitat
turística.
3.4.- Índex d’intensitat de l’ús turístic (It):
Índex d’intensitat de l’ús turístic de la parcel·la agregada (plaça/m2 solar): 1/60. No
obstant, quan la parcel·la agregada sigui d’ús residencial s’haurà d’aplicar l’índex
d’aquesta zona (Ir) si d’això resultés una població menor.
4.- Locals existents en establiments turístics.
D’acord amb la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme, els locals existents en
establiments turístics o en parcel·les vinculades amb autorització de l’administració
turística corresponent anteriorment a la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística
de les Illes Balears, i que tinguin accés únic i independent des de la via pública, podran
mantenir la seva activitat i ser objecte de canvi d’ús i d’obres de conservació,
manteniment i reforma sense que els siguin aplicable els principis d’ús exclusiu i unitat
d’explotació disposats en els articles 32 i 33 d’aquesta Llei.
5.- Establiments turístics anteriors a l’1 de gener de 1998.
Els establiments turístics que en posar-se en funcionament estiguessin sotmesos a
l’autorització de l’administració turística competent, oberts al públic amb anterioritat
al dia 1 de gener de 1998, estaran exempts, en cas que no la tinguin, d’obtenir la
llicència d’instal·lació, obertura i funcionament municipal sempre que es donin els
requisits següents:
- Que abans del dia 1 de gener de 1998 comptessin amb autorització turística.
- Que presentin a l’administració competent en matèria d’activitats la documentació
redactada i signada per un tècnic competent que reflecteixi el seu estat actual.
- Que realitzin la corresponent declaració responsable d’inici d’activitat.
La no exigibilitat, si escau, de la referida llicència d’obertura en cap àmbit
administratiu no suposarà, en cap moment, l’exempció de la subjecció a tota la
normativa que sigui aplicable als establiments turístics.
6.- La piscina, els jacuzzis o les instal·lacions semblants descobertes també podran
situar-se en la coberta de l’edificació sense sobrepassar l’altura del pretil permès.”
· Norma 3.2.12: Zona Industrial:
S’afegeix l’apartat 3r. amb la definició i tipus de tancament de parcel·la:
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“3.- Condicions del tancament de parcel·la:
Els tancaments de la parcel·la a carrer o àrea pública només podran ser opacs fins una
altura d’un metre i seixanta centímetres (1,60) sobre la rasant del carrer, havent de
construir-se amb materials i acabats acords amb els de la zona. Sobre l’esmentada
altura s’admetran únicament elements diàfans, fins l’altura total de dos metres i vint
centímetres (2,20), quedant prohibida la utilització de filferro d’arços.”
· Norma 3.3.01: Normes particulars d’estètica a la Ciutat d’Alcúdia:
En aquesta zona les cobertes han de ser inclinades i de teula, estant reservades les planes
només en la part central de l’edificació. La modificació proposa mantenir la coberta
inclinada en la façana a vial però no en el fons la illeta, no visible, des del carrer a
l’efecte de disposar de suficient terrassa plana per poder situar instal·lacions pròpies de
l’edificació. També se suprimeixen les condicions de color de les piscines atès que totes
les ja existents són de color blau i no causen un impacte paisatgístic negatiu. Aquestes
condicions, introduïdes per la revisió del 2007, havien deixat inadequades les piscines
existents amb anterioritat. D’altra banda s’introdueix la possibilitat de l’ús de l’acer
“cortén” de forma puntual en les façanes i el color gris com permès per als tancaments
metàl·lics.
Així mateix, en el cas dels hotels d’interior i a l’efecte de preservar els jardins a nivell
de planta baixa, es proposa que les piscines i jacuzzi puguin instal·lar-se en la part de
coberta plana de les edificacions.
Norma 3.3.01: Normes particulars d’estètica de la ciutat d’Alcúdia:
En aquesta zona les cobertes han de ser inclinades i de teula, estant reservades les planes
només en la part central de l’edificació. La modificació proposa mantenir la coberta
inclinada en la façana a vial però no en el fons la illeta, no visible, des del carrer a
l’efecte de disposar de suficient terrassa plana per poder situar instal·lacions pròpies de
l’edificació. També se suprimeixen les condicions de color de les piscines atès que totes
les ja existents són de color blau i no causen un impacte paisatgístic negatiu. Aquestes
condicions, introduïdes per la revisió del 2007, havien deixat inadequades les piscines
existents amb anterioritat. D’altra banda s’introdueix la possibilitat de l’ús de l’acer
“cortén” de forma puntual en les façanes i el color gris com permès per als tancaments
metàl·lics.
Així mateix, en el cas dels hotels d’interior i a l’efecte de preservar els jardins a nivell
de planta baixa, es proposa que les piscines i spa puguin instal·lar-se en la part de
coberta plana de les edificacions.
Proposta de modificació:
“NORMA 3.3.01
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NORMES PARTICULARS D’ESTÈTICA A LA CIUTAT D’ALCÚDIA
1.- Condició general.
L’edificació s’ajustarà a l’estil general tradicional de la població, no trobant-se
aquesta condició en contradicció amb les normes de l’arquitectura actual. En cap cas
es podran utilitzar elements o formes constructives pròpies d’una altra regió. En nucli
antic es complirà, a més a més, amb el que estableix la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i, en el seu entorn exterior, es
tindrà rigorosament en compte el fet que l’edifici, ni per les seves característiques
arquitectòniques ni pels seus colors, perjudiqui la unitat del paisatge o del conjunt
urbà, contemplat des de qualsevol punt de vista.
2.- Materials de façana.
Segons els corrents a la localitat, amb preferència la pedra natural de la comarca,
peçes de marès o pedra calcària, admetent-se els esquerdejats naturals o pintats color
ocre clar o mitjà.
Es prohibeixen els revestiments ceràmics o semblants, així com els prefabricats de
formigó en les seves diverses modalitats, marbres polits i elements anàlegs. No es
prohibeix el formigó vist tractat a aquest fi i fabricat in situ, ni, de forma puntual, els
tractaments amb acer “cortén” o similars.
Els canalons i bajantes de recollida d’aigües pluvials, quan siguin vistos, seran de
ceràmica o zinc en àrea de nucli antic.
3.- Buits.
Els buits (portals, balcons, finestres) es proporcionaran d’acord amb els mòduls
tradicionals de la localitat, prohibint-se a la zona CA-1 obertures en façana de més de
tres (3) metres i les tancades amb tancaments metàl·lics, siguin enrotllables o no, i sigui
quin sigui la seva dimensió, a excepció de portells que, per raons de seguretat,
reglamentàriament es requereixi aquest tipus de tancament.
4.- Fusteria exterior.
Serà de fusta natural, fins i tot les portes de cotxeres o garatges. Els elements de
protecció de les obertures seran del tipus de llibret (persiana mallorquina) i es
permetran les reixes de protecció de ferro quan el seu disseny obeeixi al propi del país
o siguin d’una gran senzillesa.
En l’àrea exterior a la zona CA-1 es permeten els tancaments metàl·lics, sempre que el
seu acabat sigui en colors blanc, marró, verd fosc o gris. Es prohibeixen els tons
metal·litzats, així com les persianes pintades en aquests colors.
5.- Volades, baranes, baranes.
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A la zona CA-1 es prohibeixen les tribunes tancades i els balcons volats. Els balcons
existents es protegiran mitjançant baranes de fusta o metàl·liques, disposant els barrots
en sentit vertical prevalent sempre la senzillesa en el seu disseny. Per a l’acabat de
fusteria, s’estarà a les disposicions contingudes en l’apartat 4 sobre fusteria exterior.
6.- Gelosies.
A la zona CA-1 únicament es permeten les gelosies de fusta. En la resta de la ciutat
d’Alcúdia es permeten les de ceràmiques o de formigó. No obstant això, en ambdós
casos, el seu disseny haurà d’obeir a formes geomètriques elementals, prohibint-se la
utilització d’aquelles que presentin temes figuratius impropis del caràcter ambiental de
la zona.
7.- Voreres.
A la zona CA-1, les vorades de vorera seran de pedra calcària. La pavimentació serà
també de pedra calcària o de formigó de cantell rodat, establint-se de forma uniforme
per a cada àrea de la ciutat. Es prohibeixen altres tipus, procurant l’Ajuntament la
progressiva substitució dels existents que no compleixin aquesta norma.
8.- Coberta.
Es cuidarà l’aspecte de les cobertes en quant influeix al paisatge urbà, figurant en els
plànols, en detall, la disposició d’aquestes. Sempre serà de teula àrab pròpia del país o,
excepte en les cobertes de les façanes de les edificacions situades dins la zona CA-1,
amb pendent compresa entre el vint (20) i el trenta (30) per cent. Es prohibeixen de
forma absoluta les d’un altre color, així com les de formigó o fibrociment.
A ciutat d’Alcúdia i zona CA-1 es permeten els terrats, sempre que es trobin integrats
en la part posterior del pati de la illeta de la coberta general de l’edifici. Serà
obligatori que en la façana a vial públic i ELP la coberta sigui inclinada amb una
profunditat mínima de 4 metres.
Tots els elements situats sobre la coberta se separaran un mínim de tres (3) metres de
les façanes i es tractaran arquitectònicament, prohibint-se de manera especial els
dipòsits de fibrociment al descobert i els anuncis publicitaris per sobre d’aquestes.
Excepte en el cas de manteniment de les cobertes existents, la disposició de les cobertes
serà tal que mantinguin l’arrancada de pendents de la coberta al llarg de totes les
façanes de l’edifici i al nivell del forjat de coberta de l’última planta, sense perjudici de
la mínima elevació exigida per a la construcció dels normals ràfecs.
9.- Paredes mitgeres.

28

Ajuntament d’Alcúdia
Secretaria
Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

Les parets mitgeres que quedin al descobert, encara que només sigui temporalment es
tractaran com les de façanes.
10.- Piscines en CA-1.
a).- Les piscines seran de planta sensiblement rectangular i, excepte les integrades en
equipaments públics, de dimensions màximes de la làmina de mirall d’aigua de vuit (8)
per cinc (5) metres.
En el cas d’hotels d’interior, la piscina, jacuzzi o instal·lacions semblants descobertes
també podran situar-se en la coberta de l’edificació sense sobrepassar l’altura del
pretil permès.
b).- Les construccions a les quals s’hi ubiquin les instal·lacions i maquinaria
d’aquestes, quan sobrepassin la rasant del terreny, hauran de complir les mateixes
condicions estètiques que les edificacions.
11.- Establiments comercials, rètols i anuncis en CA-1.
La decoració publicitària dels establiments comercials (aparadors, vidrieres, rètols),
s’enquadrarà als límits de l’espai interior dels buits de la planta baixa, deixant lliure i
sense superposició d’un altre material que els propis del conjunt de la façana, els
muntants entre aquests i les llindes o arcs. Es podran col·locar únicament discrets
rètols de lletres soltes en ferro forjat, llautó o un altre material de qualitat i en cap cas
de neó, plàstic, etc. En aquests sectors queden prohibits els anuncis lluminosos en
color. S’exceptuen els rètols d’estricta utilitat pública, com a farmàcies, clíniques,
llocs de socors, etc., d’acord amb allò que s’ha previst per al conjunt històric per la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.
12.- Condicions específiques al sector CA-5.
L’espai assenyalat en el plànols amb la trama de porxo en planta baixa haurà de ser
objecte d’un estudi de detall que determini les seves condicions estètiques i d’integració
en l’entorn. L’esmentat espai cobert serà de propietat privada i d’ús públic, no podentse, amb elements provisionals o permanents, tancar o impedir la seva lliure circulació.
No obstant l’anterior, podran, prèvia autorització de l’Ajuntament col·locar-se taules,
cadires o taurells provisionals que no ocupin més del seixanta per cent (60 %) de la
seva superfície i deixin una franja lliure en sentit lineal. L’espai sobre el porxe a nivell
de planta pis primer podrà ser d’ús privat. La planta soterrani podrà ocupar la
projecció assenyalada en el plànol d’ordenació..”
· ANNEX II: NORMES DE ZONIFICACIÓ, PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS EN
SÒL URBÀ:
Les modificacions que afecten a l’annex II són les següents:

29

Ajuntament d’Alcúdia
Secretaria
Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

1. Suprimir la prohibició de disposar d’activitat musical en els locals situats a les zones
intensives atès que aquesta ja es regula mitjançant l’ordenança de renous. Aquesta
modificació afecta a les següent zonificacions: I1, I2, I3, S1, S1a, S2, S3 i S4:
Diferir de la condició 5.c la prohibició d’activitat musical complementària a la regulació
establerta per l’ordenança del renou, afegint el paràgraf: “Es permet que comportin
activitat musical complementària d’acord amb l’ordenança municipal reguladora.” en
els apartats 5.c) Condicions específiques dels usos admesos a les següents zonificacions:
07.- Intensiva Baixa (I1),
09.- Intensiva Mitja (I2),
10.- Intensiva Alta (I3),
11.- Intensiva Baixa (S1),
12.- Semi Intensiva Baixa a (S1a),
13.- Semi Intensiva mitja (S2),
14.- Simi Intensiva Alta (S3), i
15.- Semi Intensiva Especial (S4)

2. Determinades zones extensives compten amb ocupacions diferents per a planta baixa i
pis. Quan coincideix una superfície de parcel·la mínima petita amb una ocupació molt
baixa el resultat estètic és dolent. Per exemple: la zona E4 té una parcel·la mínima de
300 m2 i una ocupació en planta pis del 5 % amb el que resulta una planta pis de 15 m2
de superfície. Quant a altres zones, on l’ocupació en planta pis és del 10 %, malgrat
disposar de més superfície de parcel·la mínima, també el resultat és estèticament dolent
en ser aquesta ocupació el 50 % de l’ocupació en planta baixa. A l’efecte de millorar la
configuració arquitectònica de les edificacions i disposar de més llibertat de disseny es
proposa que, en aquests casos, l’ocupació en planta pis pugui ser la mateixa que la de
planta baixa. Tot això sense alterar l’aprofitament de la parcel·la. Aquesta modificació
afecta a les següent zonificacions: E0, E0-1, E4 i E4Co.
Es suprimeix l’ocupació en planta pis permetent que la parcel·la es reguli amb
l’ocupació establerta per a la planta baixa a les següents zonificacions:

19.- Extensiva Especial (E0):
A l’apartat 2.- Paràmetres d’edificació, es substitueix el paràmetre vigent referit a
l’ocupació màxima: “Ocupació màxima en PB/PP (%): 20/10”, per aquest altre:
“Ocupació màxima (%): 20”

20.- Extensiva Especial 1 (E0-1):
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A l’apartat 2.- Paràmetres d’edificació, es substitueix el paràmetre vigent referit a
l’ocupació màxima: “Ocupació màxima en PB/PP (%): 20/10”, pel següent:
“Ocupació màxima (%): 20”

21.- Extensiva Club (E4):
A l’apartat 2.- Paràmetres d’edificació, es substitueix el paràmetre vigent referit a
l’ocupació màxima: “Ocupació màxima en PB/PP (%): 30/5”, per aquest altre:
“Ocupació màxima (%): 30”

38.- Extensiva Club Comercial (E4Co):
A l’apartat 2.- Paràmetres d’edificació, es substitueix el paràmetre vigent referit a
l’ocupació màxima: “Ocupació màxima en PB/PP (%): 30/5”, per aquest altre:
“Ocupació màxima (%): 30”
3. Finalment, es corregeix un error material en la fitxa de la zona RH2b on figura una
altura de 11,60 metres per a un nombre de plantes de B+3P quan la correcta és que sigui
de 14,70 tal com ocorre amb la seva homònima hotelera H2b i les altres zones hoteleres
de 4 plantes.
A l’apartat 2.- Paràmetres d’edificació, es corregeix l’error material que afecta al vigent
paràmetre de l’altura: “Altura reguladora màxima (m): 11,6”, pel següent: “Altura
reguladora màxima (m): 14,7”.
Atès que, de conformitat amb l’article 37 de la Llei 2/2014,de 25 de març, a l’esmentat
resum executiu al que es refereix l’apartat anterior, es delimiten els àmbits en els qual
l’ordenació projectada altera la vigent, mitjançant una relació de plànols i de situació.
Atès que a l’epígraf 04 de la memòria informativa i justificativa s’estableix que aquesta
modificació puntual no afecta ni suposa alteració de l’estudi Econòmic i Financer del
planejament vigent. Pel que fa al programa d’actuació, les NS manquen del referit
programa d’actuació.
Atès el paràgraf 05 de la repetida memòria informativa i justificativa:
L’article 22.4 del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, estableix que la documentació dels
instruments d’ordenació urbanística ha d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat
econòmica en el qual es ponderarà, en particular, l’impacte de l’actuació en les Hisendes
Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures
necessàries o l’arrencada i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i
adequació de sòl destinat a usos productius.
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D’altra banda, l’article 36 de la Llei 2/2014, de 25 de març, i 81 del RLOUSM, han
previst l’informe de sostenibilitat econòmica de les actuacions previstes entre els
documents del planejament.
Aquesta modificació no suposa la modificació de cap sector de gestió urbanística pel que
no és necessari el compliment del referit informe de sostenibilitat econòmica.
Atès que a l’epígraf 06 de la memòria informativa i justificativa, l’arquitecte municipal
estima que aquesta adaptació del planejament es troba en el supòsit de l’article 95 de la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears (BOIB núm. 133, de 21.09.06) i, considera
que es tracta de modificacions menors de les normes subsidiàries que, d’acord amb els
criteris assenyalats a l’article 97 de l’esmentada Llei, no causen efectes significatius
sobre el medi ambient, i per tant, considera que, tret que la Conselleria de medi Ambient
així ho consideri en la fase de sol·licitud de l’esmentada no subjecció innecessarietat, no
requereix ser sotmesa a avaluació ambiental estratègica. Tot això sense perjudici,
d’acord amb la disposició derogatòria única de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, de l’entrada en vigor, des del 12 de desembre de 2014, d’aquesta
Llei per falta d’adaptació de la normativa autonòmica, és a dir:
“La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de
normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso,
en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley. No obstante, si antes
de que concluya este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos
normativos adaptados a esta ley, la derogaciòn prevista en el apartado anterior se
producirá en el momento en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor.”
En resum, a l’efecte de l’avaluació ambiental, preval la normativa estatal, quedant
l’autonòmica com a supletòria en allò que no es trobi expressament definit.
Finalment manifesta l’arquitecte municipal, que el document ambiental haurà de tenir en
compte les determinacions respecte de l’avaluació ambiental i de la mobilitat generada
del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a
l’illa de Mallorca i concretament l’article 89.
En tràmit d’aprovació inicial se sol·licitarà a la Comissió de Medi Ambient la no
subjecció a avaluació ambiental estratègica d’aquesta modificació.
Atès l’informe jurídic lliurat el 20 d’abril de 2016 per l’assessoria jurídica, conformat pel
secretari el mateix dia, el qual, tot seguit es transcriu:
“Informe jurídic.- Modificació puntual de les NNSS núm. 7
Atès que com a conseqüència de la corresponent Providència de Batlia l’Arquitecte
municipal ha redactat el projecte de modificació puntual núm. 7 de les vigents NNSS de
planejament d’Alcúdia l’àmbit de la qual és el corresponent al canvi de qualificació
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d’una parcel·la municipal actualment qualificada com a E5b per passar-lo a Equipament
esportiu.
Segons consta a l’esmentat projecte, aquesta modificació núm. 7 de les NS de
planejament corregeix alguns errors materials detectats i d’altre banda altera l’ordenació
vigent en els supòsits següents:
1. Canvi en la qualificació urbanística d’una parcel·la municipal situada entre l’Av de
Canal Gran i el carrer de Bèlgica d’extensiva residencial E5b per la d’equipament
esportiu (D).
2. Modificació de les següents normes urbanístiques:
- Norma 2.1.01: solar
- Norma 2.4.02: protecció del patrimoni històric, artístic i cultural
- Norma 2.4.04: marquesines
- Norma 2.4.05: tendals
- Norma 2.6.01. Normes generals de l’edificació
- Norma 3.2.10: ordenació dels establiments d’allotjament turístic
- Norma 3.2.12: zona industrial
- Norma 3.3.01: normes particulars d’estètica a la ciutat d’alcúdia
- Norma 4.2.03: sectors amb planejament parcial aprovat
Atès que una vegada examinat l’expedient administratiu, s’estima que els trámits
seguits fins a la data, així com el contingut formal-documental del Projecte s’ajusten a
les disposicions contingudes en l’article 36 i següents i 58 de la Llei 2/2014, de 25 de
març d’ordenació i ús del Sòl de les Illes Balears, i articles 169 i ss del Reglament de la
LOUS. El projecte de modificació sotmès a aprovació, en el seu apartat 3.5 de la
memòria justifica el compliment de la normativa estatal i autonòmica que li és
d’aplicació.
Atès que de conformitat amb el que determina l’article 58 de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ordenació i ús del Sòl de les Illes Balears i article 171 del seu Reglament, la
tramitació de la modificació de qualsevol dels elements o determinacions d’un
instrument de planejament urbanístic es subjectarà a les mateixes disposicions que en
regeixen per la seva formació i aprovació. S’ha d’entendre per modificació la
introducció de qualsevol canvi en les seves determinacions, inclosos els canvis en la
classificació del sòl i dels Sistemes Generals, sempre que no comportin en la seva
revisió en els termes establerts en l’article 170. Això ens remet a les disposicions
contingudes en els article 53 i 54 de la LOUS i articles 153 i ss del Reglament, relatius a
la tramitació del Planejament General. De conformitat amb aquestes disposicions, el
procediment a seguir per la seva aprovació és el següent:
1.- L’acord aprovació inicial s’haurà d’adoptar de conformitat amb els requisits i
formalitats previstes pels actes de la Corporació , obrint-se un terminid’informació
pública per termini de 45 dies, mitjançant anunci en el BOIB i en uns del diaris de major
difussió, així com a la Seu electrònica de l’Ajuntament en el que hi constarà la
documentació completa.
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Durant el termini d’informació pública s’ha de sol·licitar informe als organismes o
entitats les competències de les quals es puguin veure afectades, entre d’ells l’informe
previ del Consell Insular de Mallorca previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS
2.- A la vista del resultat de la informació pública, dels informes emesos i de la
tramitació ambiental, se introduiran les modificacions que procedeixin, sotmetent-se a
nova informació pública si aquestes fossin substancials. Si no ho son, o un cop resolt el
nou tràmit d’informació pública , es sol·licitarà l’emissió dels informes previs
preceptius, en el seu caso i un cop introduïdes les modificacions que d’ells en resultés
s’aprovarà la modificació provisional o definitivament segons procedeixi. El termini per
adoptar l’acord d’ aprovació provisional es d’ un any des de la aprovació inicial.
Atès que en relació al compliment del tràmit de identificació de les persones afectades
per determinades modificacions previst a l’article 58 de la LOUS i 174 del Reglament, a
la memòria del projecte objecte de la modificació l’Arquitecte municipal assenyala que:
“ A l’efecte del seu compliment, ens trobem que aquesta modificació suposa un canvi
d’ús i d’edificabilitat només quant a la qualificació E5b que es converteix en un
equipament esportiu, encara que es tracta d’una parcel·la municipal. Això suposa que el
propietari dels esmentats terrenys és l’Ajuntament d’Alcúdia.”.
Atès que aquesta adaptació de planejament es troba en el supòsit de l’article 95 de la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears (BOIB n. 133, de 21.09.06), en constituir
modificacions menors de les NS i sense que causin efectes significatius sobre el medi
ambient d’acord amb els criteris assenyalats en l’article 97, pel que no requereix ser
sotmesa a avaluació ambiental estratègica tret que la Conselleria de Medi Ambient així
ho consideri en la fase de sol·licitud de l’esmentada no subjecció o innecessarietat.
Tot això sense perjudici, d’acord amb la disposició derogatòria única de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, de l’entrada en vigor, des del 12 de desembre
de 2014, d’aquesta Llei per falta d’adaptació de la normativa autonòmica, és a dir:
“La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de
normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso,
en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No obstante, si antes
de que concluya este plazo, las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos
normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista en el apartado anterior se
producirá en el momento en que las nuevas normas autonómicas entren en vigor”
En resum, a l’efecte de l’avaluació ambiental, preval la normativa estatal, quedant
d’autonòmica com a supletòria en allò que no es trobi expressament definit.
Finalment, el document ambiental haurà de tenir en compte les determinacions respecte
de l’avaluació ambiental i de la mobilitat generada del Reglament general de la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca i concretament
l’article 89.
L’aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de planejament és
competència i requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
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membres del Ple, d’acord amb el que disposa l’apartat ll) de l’article 47.2 de la Llei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, y article 61 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal y de règim local de les Illes Balears.
Alcúdia a 20 d’abril de 2016.- Els Serveis Jurídics: Eulalia Ochogavía.”

Atès que la competència per acordar l’aprovació inicial correspon al Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’atribució conferida per l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, amb el vot favorable de la majoria absoluta del
seu numero legal de membres segons l’article 47.2.ll) de la norma esmentada.
En ús de les atribucions que tinc delegades en virtut del Decret de Batlia de 16 de
juny de 2015
(registre de decrets núm. 864 data 18.06.15), PROPÒS elevar a la consideració del Ple de
l’Ajuntament el següent
A C O R D :
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació núm. 7 de les Normes Subsidiàries del
planejament municipal redactada per l’arquitecte municipal, relativa al canvi de
qualificació d’una parcel·la E5B a Equipament Esportiu situada entre l’avinguda del
Canal Gran i el carrer de Bèlgica, i de diverses normes urbanístiques. Aprovar, així
mateix el document ambiental estratègic redactat l’abril de 2016 per l’empresa d’estudis
d’impacte ambiental: Olivar gestió i medi, S.L.
Segon.- .- Sotmetre a informació pública l’acord de aprovació inicial de la Modificació
esmentada, així com l’expedient tramitat a l’efecte, durant un termini de QUARANTACINC (45) DIES mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un
dels diaris de major difusió de l’Illa, i a la seu electrònica de l’Ajuntament “alcudia.net”
on es publicarà la documentació completa.
Tercer.-. Fer constar que, de conformitat amb els apartats 2, 3 i 4, de l’article 50 de la
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, i en concordança amb els apartats 2
i 3 de l’article 138 i, de l’1.b) de l’article 139 del reglament que la desenvolupa, aquesta
aprovació inicial determina per ella mateixa i, dins l’àmbit de la modificació, la
suspensió durant el termini de dos anys o fins l’aprovació provisional, de la tramitació i
l’aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió, així com l’atorgament
de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats, i
la possibilitat de presentar comunicacions prèvies. Tot això, sense perjudici que puguin
atorgar-se les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es basin en el règim
urbanístic vigent, i siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament
inicialment en aprovat, en els termes establert en l’apartat 2 de l’article 141 d’aquest
Reglament.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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PLÀNOLS: 5.6, 5.6.2 i 5.6.3

Correcció d’error material quant als plànols corresponents a la platja d’Alcúdia. En
aquests plànols apareixen superposats el límit definitiu i el probable o provisional
anterior a l’aprovació del definitiu. Es procedeix a la supressió d’aquest límit doble i a
mantenir el definitiu. No es modifiquen els límits de la servitud de trànsit ni de
protecció que estaven traçats d’acord amb el límit definitiu.
PLÀNOL 5.6.1

PLÀNOL 5.6.1
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PLÀNOL 5.6.1

PLÀNOL 5.7

PLÀNOL 5.7
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PLÀNOL 5.7

PLÀNOL 5.7
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PLÀNOL 5.7

PLÀNOL 5.7

PLÀNOL 5.7
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PLÀNOL 5.7

PLÀNOL 5.7
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PLÀNOL 5.7

Quart.- Sol·licitar informe als organismos o entitats les competències de les
quals es puguin veure afectades, entre d’ells l’informe previ del Consell Insular
de Mallorca previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS.
INTERVENCIONS:
L’infrascrit intitula la proposta i manifesta que a la Comissió Informativa va venir
el senyor Antoni Ramis i vos va donar una explicació detallada respecte a en
què consistien aquests modificacions de les Normes Subsidiàries. Unes són
aclariments, algunes rectificacions, s’altra es remet a l’Ordenança de Renous,
envers de regular-ho via Normes Subsidiàries es remet a l’Ordenança de
Renous, etc. Per tant es proposa una aprovació inicial, sotmetre-ho a
informació pública, comunicar-ho a tots els ordres sectorials que s’han
d’informar, i lògicament, la informació pública a efectes de reclamacions.
Passats aquests tràmits tornarà a venir aquí, una vegada hagi passat els
terminis pertinents. Després també es durà al Consell a efectes de aconseguir
la seva aprovació definitiva.
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El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que ara es tracta de fer l’aprovació inicial.
En qualsevol cas, i donat que hi ha oients que quan xerram de Normes
Subsidiàries no saben de quines parlam, el senyor Cantalapiedra ho pot
exposar.
El senyor Joaquín Cantalapiedra diu que intentarà ser el més concís possible,
ja que és un tema bastant complicat i farragós, sobretot pel número de normes
que hi ha. La primera és un canvi de qualificació urbanística d’una parcel·la
municipal que actualment està qualificada com a E5B que està situada a
l’Avinguda del Gran Canal i el carrer Bèlgica. Aquesta passarà a ser
equipament esportiu. Amb aquesta la idea és poder dotar i cedir a la Federació
Balear i Espanyola de Piragüisme per intentar fer un Centre d’Alt Rendiment de
Piragüisme. Però be, per això encara s’hauran de signar convenis, etcètera,
però bé la primera passa és dotar aquesta i fer que s’hi pugui destinar a un ús
d’equipament esportiu. S’altra, la norma 2.101 és per la sol·licitud d’exoneració
de la xarxa de sanejament. És a dir, tenim una sèrie de zones dins el municipi
on actualment és molt complicat fer-hi arribar el clavegueram: Bonaire,
Manresa, Alcanada,... zones molt complicades per l’orografia del terreny. Per
part de la conselleria es llevarà aquesta exoneració, es derogarà, i nosaltres el
que volem és que això segueixi com fins ara i que amb fosses sèptiques es
pugui seguir construint. La norma 2.402 és una correcció d’errors amb el tema
d’alçades al casc antic. L’any 2014 nosaltres ja aprovàrem un plànol d’alçades i
per tant és adaptar-ho a aquest plànol d’alçades. La norma 2.404 es tracta de
regular aquelles edificacions aïllades a les quals estigui permès tenir un porxo,
dons que aquest porxo es pugui canviar per una marquesina. És a dir, es tracta
de modernitzar una mica segons quines zones del municipi i que no s’hagi de
fer tot sempre com una porxada de teules. La norma 2.405, ens hem donat
compte que al casc antic del municipi hi ha una proliferació molt grossa de
“toldos” i que, a més a més, són de tot tipus, color i forma i la idea és
transitòriament prohibir aquesta instal·lació de “toldos” fins que no es redacti el
pla especial de protecció del nucli antic. La norma 2.6.01 suprimim part de
l’apartat número 9 que suposava l’aturada d’obres durant els mesos d’estiu,
perquè ja queda regulat a l’ordenança de renous. La norma 3.2.10 és una
adaptació de les normes, adaptant-se al que es disposa la llei 8/2012 de dia 19
de juliol de Turisme que suprimeix les referències i paràmetres del POU. A més
a més, amb aquesta regulació del nombre de plantes es regula la possibilitat de
poder disposar de piscina o jacuzzi a les cobertes dels edificis. La norma 3.2.12
és molt senzilla, simplement es tracta d’augmentar l’alçada del tancament de
parcel·les industrials. En zones residencials estam parlant d’un metre vint i el
que fem és augmentar aquesta alçada fins un metre seixanta i després amb
diferents materials, fins a 2 metres vint. La norma 3.3.01 és una adhesió de
normes estètiques d’Alcúdia. Aquí el que es permet és que les cobertes
inclinades vagin només a la part de la façana davantera, suprimint les del fons,
amb el qual el que deixam és que les possibles terrasses de la part de dalt
puguin tenir més lloc per a posar-hi instal·lacions com aire condicionat, etcètera
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etcètera. En queden dues més, una es refereix al tema de les activitats
musicals, que es suprimeix la prohibició de disposar d’activitat musical als
locals situats a les zones intensives, ja que aquesta ordenança ja està regulada
a l’ordenança de renous. Per últim hi ha un tema d’edificacions en
determinades zones del municipi en les quals en planta baixa es podia construir
tots els metres que permetia l’edificació, mentre que planta alta sols permetia
un 5 o un 10 per cent. L’únic que fem és regular aquestes dues alçades sense
alterar l’aprofitament de la parcel·la però ho regulam en planta baixa i planta
alta.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que totes les modificacions estan fetes des
del punt de vista tècnic, hi ha els informes jurídics i tècnics. Hi ha algun
comentari?
La senyora Coloma Terrasa manifesta que el tema de la prohibició de posar
tendals ens referim a nous tendals, perquè els que ja hi són estan fets. Crec
que convé aclarir-ho perquè la gent es pot endur un “susto” i convé aclarir-ho.
El senyor Joaquín Cantalapiedra diu que sí, que possiblement se li ha escapat
aquesta paraula, però sols és pels nous tendals.
La senyora Coloma Terrasa exposa que estan contents de que es dugui a
aprovació la modificació aquesta de canvi d’aquesta parcel·la que era
municipal, que era residencial i que tanmateix allà no hi faríem res i que passi a
equipament esportiu, donat que ja fa devers dos anys que s’està fent feina amb
aquest tema. Al final ha arribat al plenari, estam contents, perquè hi ha una
proposta molt interessant de la Federació Balear de Piragüisme, i ja fa dos
anys que presentaren el projecte a aquest ajuntament. Han tingut la
col·laboració dels tècnics. No vol dir que si un dia l’Ajuntament ho treiés a
concurs s’ho endugui la Federació Balear però sí que té moltes possibilitats.
Han vingut amb un bon projecte, revitalitzarà tota una zona i la millora dels
canals que seran navegables. Els tenim entrenant cada dia al llac i estaria molt
bé que Alcúdia pogués tenir aquesta inversió. Que sapigueu que sempre ens
tindreu al vostre costat per recolzar aquesta inversió.
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que sabíem de l’interès per part de
tots els grups i de la bona voluntat, ja que la passada legislatura jo vaig ser
partícip d’això i bé, pareix que pot ser molt beneficiós pel municipi. Per això ho
hem dut a terme i ho hem pogut acabar.
L’infrascrit fa una apreciació al ple: hi havia dos o tres errors materials a la
comissió informativa que han estat ja corregits. A un lloc posava mitre i toca dir
mitja i a algun lloc hi havia paraules repetides. Els errors materials de la
proposta estan corregits ja.
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El senyor batle, Antoni Mir, exposa que per tancar el tema, i coincidint amb el
que ha exposat per la senyora Coloma Terrasa, jo crec que si aconseguim
entre tots, tothom, que Alcúdia tingués un centre d’alt rendiment, i ja que tenim
un piragüista d’alt nivell a prop, en Sete Benavides, que ha estat medalla a les
olimpíades, crec que això seria bo pel municipi. Com be ha dit la senyora
Terrasa a veure si entre tots estiram el carro i aconseguim que Alcúdia soni per
a tenir un centre d’alt rendiment esportiu, que jo crec que és molt important per
tot el municipi.
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.”
8. Examen i aprovació proposta d’acord proclamació fill predilecte de la
Ciutat d’Alcúdia, el Sr. Pedro Adrover Baixeras.
Es presenta proposta de Batlia de data 26 d’abril de 2016, la qual diu:
“Mitjançant decret de batlia núm. 247, de 26 de febrer de 2016, es va sol·licitar a
aquest Ple la incoació d’un expedient per a la declaració, si escau, del Sr. Pedro
Adrover Baixeras, com a Fill Predilecte de la Ciutat d’Alcúdia.
En data 26 de febrer de 2016, el secretari accidental Sr. Miguel Alejandro Dot
Ramis va emetre l’informe 7-16/Honors i distincions.
En sessió ordinària celebrada en data 7 de març de 2016, i de conformitat amb
els articles 6, 11 i següents del Reglament d’Honors i distincions de
l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Alcúdia, el Ple va acordar incoar l’expedient i
nomenar la ponent i la fiscal del mateix.
La regidora ponent, Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal, ha recopilat tots els mèrits del
Sr. Adrover, sense que la regidora fiscal Sra. Catalina Àngels Juan Pericàs, hagi
formulat oposicions ni objeccions.
D’altra banda, l’acord d’incoació ha estat publicat al Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 33, de 12 de març de 2016, així com al tauler d’edictes de la
Corporació, sense que durant el termini concedit s’hagin presentat al·legacions a
la proclamació proposada.
Per tot això, en atenció a les atribucions que l’article 19 del Reglament confereix a
aquest Ple, i de conformitat amb el que disposa el seu article 21, es proposa a
aquest l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- Proclamar el Sr. Pedro Adrover Baixeras Fill Predilecte de la Ciutat
d’Alcúdia.
SEGON.- L’acte públic de proclamació es celebrarà el proper dia 25 de juliol de
2016, a la Sala de Plens, a les 13:00 hores.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, manifesta, que es va dur a terme i es va
tramitar tot l’expedient per proclamar fill predilecte a Pere Adrover, que va ser el
primer batle de la democràcia, mestre d’escola i demés. Ja es va aprovar, no
es va fer cap al·legació en contra, i ara del que es tracta és decidir el moment,
perquè així ho diu el reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament d’Alcúdia,
el moment i l’hora de realitzar el reconeixement públic. Es proposa que sigui dia
vint-i-cinc de juliol, el dia de sant Jaume, ja que és costum que quan es surt de
la missa els representants de l’Ajuntament i tothom que vulgui venir es
desplacen des de l’església fins a la Sala per a donar els molts d’anys als
alcudiencs el dia del seu patró. I aquest moment ens pareix oportú per a
realitzar el nomenament oficial de Pere Adrover com a Fill Predilecte de la
Ciutat d’Alcúdia. Es convidarà a la família. Hem parlat amb la família per a
veure si aquests dies els anava bé, no sigui cosa que algú hagués estat de
viatge o això. La família ha dit que aquest dia va bé. I també puc avançar que la
idea, per a fer-ho solemne, perquè un acte d’aquests ha de ser solemne, seria
que aquest mateix dia s’himne d’Alcúdia s’estrenàs i que el cantàs la Coral,
perquè hi ha un posterior que parlam de l’himne oficial, que la Coral cantàs i
que la Banda de Música el tocàs instrumentalment. Per tant es faria
solemnement dia vint-i-cinc de juliol proper. Només és festa a Alcúdia, perquè
enguany cau en dilluns, no és un dia fàcil, perquè molta gent no podrà, però
bono, és el dia del nostre patró i és el dia indicat que hem triat en principi si a
tothom li va bé i a sa família li va bé. Així que es farà el dia vint-i-cinc en sortir
de la missa.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.”
9. Examen i aprovació proposta d’acord concessió medalla d’argent Sra.
Deirdrea Pericas Murphy.
Seguidament es presenta proposta de Batlia de data 26 d’abril de 2016, la qual
diu:
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“Mitjançant resolució núm. 224, de 22 de febrer de 2016, el quart tinent de batle
delegat d’esports acordà sol·licitar a aquest Ple la incoació d’un expedient per a la
concessió, si escau, a l’esportista alcudienca Sra. Deirdrea Grace Pericás
Murphy, de la Medalla d’Argent de la Ciutat d’Alcúdia.
En data 22 de febrer de 2016, el lletrat municipal va emetre l’informe 6-16/Honors
i distincions, ratificat pel secretari de la Corporació en la mateixa data.
En sessió ordinària celebrada en data 7 de març de 2016, i de conformitat amb
els articles 7, 11 i següents del Reglament d’Honors i distincions de
l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Alcúdia, el Ple va acordar incoar l’expedient i
nomenar el ponent i la fiscal del mateix.
El quart tinent de batle ponent, Sr. Joaquin Cantalapiedra Aloy, ha recopilat tots
els mèrits de la Sra. Pericàs, sense que la regidora fiscal Sra. Josefina Linares
Capó hagi formulat oposicions ni objeccions.
D’altra banda, l’acord d’incoació ha estat publicat al Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 33, de 12 de març de 2016, així com al tauler d’edictes de la
Corporació, sense que durant el termini concedit s’hagin presentat al·legacions a
la concessió proposada.
Per tot això, en atenció a les atribucions que l’article 19 del Reglament confereix a
aquest Ple, i de conformitat amb el que disposa el seu article 21, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Concedir a l’esportista alcudienca Sra. Deirdrea Grace Pericás Murphy
la Medalla d’Argent de la Ciutat d’Alcúdia.
SEGON.- L’acte públic de concessió es celebrarà el proper dia 24 de juliol, a la
Sala de Plens, a les 13:00 hores. “
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que com sabeu també es va tramitar tot
l’expedient per donar la medalla d’argent a na Deirdrea Pericàs i clar, en principi,
per a no fer-ho tot el mateix dia, perquè un acte no ha de llevar protagonisme a
l’altra, si fem el dia de sant Jaume, dia vint-i-cinc, el nomenament de fill predilecte
a Pere Adrover, això ho faríem en diumenge, perquè és el dia anterior, perquè dia
vint-i-quatre, amb motiu de les festes patronals. Així hi hauria dos actes, que
serien vint-i-quatre i vint-i-cinc. Seria també a les dotze a la sala de plens de
l’Ajuntament. La família també hem parlat amb ella, també els va bé que sigui dia
vint-i-quatre. És diumenge, sabem que hi ha mercat, però bé, veurem meam com
ho fem. Mirarem com estructurar-ho per buidar aquí davant i que pugui venir la
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gent que vulgui. Es convidarà evidentment a tot el poble que vulgui, a tothom que
vulgui, és un acte obert a tothom i es farà dia vint-i-quatre a les dotze.
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.”
10. Retre compte de l’aprovació definitiva Himne Oficial Municipal
d’Alcúdia.
Seguidament es dona compte del dictamen de la Comissió Informativa general
d’Assumptes del Ple de data 27 d’abril de 2016 el qual diu:
Pren la paraula el Sr. Secretari i explica que, tal i com es va fer constar a
l’acord d’aprovació inicial, atès que durant el termini concedit a l’efecte no
s’han presentat al·legacions, aquella ha esdevongut definitiva, sense
necessitat de sotmetre-la a nova votació. Per consegüent, el títol de punt de
l’ordre del dia passa a ser “Retre compte de l’aprovació definitiva de l’himne
oficial municipal d’Alcúdia”, amb el següent tenor:
En sessió ordinària celebrada en data 7 de març de 2016, el ple municipal va
aprovar inicialment l’Himne Oficial Municipal d’Alcúdia, amb la seva partitura i
lletra.
En compliment d’allò que disposa el Decret 7/1998, d’11 de febrer, pel qual es
regula el procediment per a l'adopció, modificació o rehabilitació d'escuts i
banderes, d’aplicació analògica ex article 4.1 del Codi Civil; i en consideració a
l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, l’acord d’aprovació
inicial va ser publicat en el tauler d’edictes de la Corporació i en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 33, de 12 de març de 2016, a l'efecte que
qualsevol persona interessada, en un termini de quinze dies hàbils a comptar
de l'endemà de la publicació, pogués formular les al·legacions que estimés
pertinents.
Atès que durant el termini concedit no s’han presentat al·legacions, l’aprovació
inicial ha esdevingut definitiva, per la qual cosa procedeix la seva publicació,
així como la inscripció de l’himne en el Registre General de la Propietat
Intel·lectual.”
INTERVENCIONS:
L’infrascrit intitula el punt 10 de l’ordre del dia. A continuació exposa que sols
es retre compte perquè, quan es va aprovar inicialment l’himne, ja es va dir que
si durant el termini d’informació pública no hi havia d’al·legacions, quedaria
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aprovat definitivament. I per tant, com no hi ha hagut al·legacions, s’entén
aprovat definitivament. I sols es tracta de donar compte al plenari que ha
passat això. I sols es tracta de donar compte. Així que, amb la lectura pública,
tots vos donau per assabentats.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que tothom es dona per assabentat, perquè com
que no es vota, tots ens donam per assabentats.
L’infrascrit demana als assistents al consistori que si algú vol tocar l’himne i
cantar-lo, ho pot fer.
El senyor batle argumenta que segons qui diria que hem de cantar l’himne
nosaltres aquí dins, però les nostres veus, per mi, no estan massa preparades
per a cantar l’himne d’Alcúdia.
L’infrascrit manifesta que dins l’expedient hi ha la lletra, hi ha la partitura, ja ho
sabeu, quan es va aprovar inicialment, i per tant la lletra i la partitura és la que
és, no l’hem canviada.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que ja s’ha fet part de la gestió, però la coral
pareix que ha dit que sí, que el cantaran, i la Banda de Música també, aquí
davant l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, se’n donen per assabentats.”
11. 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. 463/2016, de data 8 d’abril de 2016 fins a
568/2016 de 2 de maig de 2016.
La corporació se’n dóna per assabentada.
2. Precs i preguntes
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INTERVENCIONS:
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, demana si hi ha precs i preguntes.
La senyora Noelia Broncano exposa que des del grup municipal Guanyem
d’Alcúdia “queríamos solicitar a ver si las rampas del Skate-park se pueden
arreglar, porque me han llegado muchas quejas. Las rampas del skate a ver si
se podían arreglar, porque me han llegado muchas quejas de que tenían
agujeros y hay muchos accidentes y los niños no pueden patinar por ahí”.
El senyor Joaquín Cantalapiedra diu que mira, t’ho aclariré. Supòs que les
queixes t’han arribades. Que sàpigues que a nosaltres també ens arribaren, i
que des de dilluns de la setmana passada estan arreglades. Es va fer una
actuació i estan arreglades. Queda un petit forat a una de les rampes, però no
és tan perillós com era l’anterior. De fet, nosaltres férem una sèrie d’actuacions,
el tancament amb barreres i cintes per part de la policia local. No va servir de
gaire perquè els al·lots ho llevaven. Per sort no hi ha hagut cap accident. Tot ha
anat bé i ara ja està solucionat. De fet, s’està mirant de fer una actuació més
intensiva, encara, però de moment ara ja el que hi ha, creiem que és suficient.
La senyora Carme García exposa que es veu que algun tros s’ha tornat
rompre, perquè avui hi ha, la rampa que si estàs així de front, sa de la dreta,
que s’està desferrant, ens ha dit un nin. Deu ser aquest tros petit que tu has dit.
El senyor Joaquín Cantalapiedra respon que demà anirà a mirar-ho, perquè la
darrera notícia que tinc, ja que jo vaig anar personalment a veure-ho després
de fer l’actuació, és que estava totalment arreglat. Per tant, demà aniré a
comprovar-ho de nou. Gràcies.
La senyora Carme García manifesta que pràcticament en el mateix sentit, però
referit a un parell de parcs infantils, si els he poguésseu anar a fer una
repassada. Per exemple el de Jaume Ensenyat, que sabeu quin és, el del
Sunwing, sobretot les patinadores, vist que ja ha passat l’hivern i tot, hi ha un
clot bastant gran. Gran de quaranta o cinquanta centímetres. I, sobretot a una
d’elles, quan cauen els nins, quan patinen els nins, peguen damunt unes
pedres. Aquest pens que és dels més urgents, per si s’hi pogués anar aviat.
També el de l’Estol del Rei en Jaume, fa un parell de mesos que es va rompre
el “columpio”, es va desmuntar la part rompuda de l’engronsadora, però
segueix sense posar-se. Imagin que deu estar comanat. I un dels que tenim
més queixes i dels que les mares més ens han protestat, és el de Jaume II,
perquè sobretot de la paret que cau a cada moment. És la paret aquesta que
es va esbaldregant. Jo avui hi he passat. És la paret del veïnat. Avui per
exemple, fa unes hores, hi ha moltíssimes de pedres que han tornat caure.
També hi ha un parell de pilons que estan arrabassats i estan tirats per allà en
terra. Bé, també hi ha molts de graffitis, que bé això per desgràcia sol passar, i
bé si hi poguéssim fer una repassadeta, ara que ja comença el bon temps i ara
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que els nins tornen començar a sortir. Una part que és de graffitis, ja ho he
comentat un poc a la responsable, que ella no ho sabia, però no sé si vos heu
fixat que a l’edifici de Can Ramis fa dos o tres mesos que hi ha bastants
graffitis, d’això que posen els nins, davall l’escala. A la parada dels busos, per
entendre’ns. Després sí que una persona major ens ha dit –que li va dir a en
Mateu “Nyany”, però no en Mateu “Nyan” ja no- que les herbes dels camins.
Que hi ha molts de camins que les herbes. Aquest home me n’ha anomenat un
parell, per la banda dels Quatre Carrerons, camí del Puig o del Puig de sant
Martí,... que per allà hi havia moltes herbes, per veure si es podien llevar les
herbes. El camí és aquest que travessa cap a la carretera general.
El senyor Domingo Bonnin exposa que anirem per parts. Respecte als parcs no
sols els de Jaume Ensenyat i Jaume II, sinó que n’hi ha algun altre. La setmana
passada es fa fer una passada per tots els parcs i els anam solucionant a
mesura que podem. El que passa que anam un rere l’altre i no arribam a tots a
la vegada. N’hi ha algun altra més també. L’estol del Rei en Jaume es va llevar
la peça, es va comanar, està comanada i tot d’una en arribar la posarem. Dels
camins, el mateix. Anam fent camins, el que clar, el que passa, un rere l’altre.
Aquest dels quatre carrerons sí que no record que estàs apuntat, però ara ja
m’he apuntat i he pres nota d’aquest i els anam fent. Les darreres plogudes –no
és una excusa- ha sortit herba a la vegada per tot. Anam fent camins però no
els podem fer tots a la vegada. Però sí és cert que no ens aturam. I respecte a
les pintades a mobiliari i edificis urbans les anam llevant així com ens donam
compte que en surten. Ens n’han fetes unes quantes. Vull aprofitar per dir que
a l’entrada d’Alcúdia ens n’han fet una referent al turisme, també es va llevar, i
les anam llevant així com van apareguent.
La senyora Carme García exposa que vol fer un suggeriment que no sé si això
és nostre o no, i és respecte al trosset de camí que entra al punt verd, no sé si
això és de l’empresa o és nostre. És que els clots que hi ha són, no grans, són
enormes. Jo ho dic la setmana passada, aquesta setmana no hi he anat.
El senyor Domingo Bonnin diu que avui matí hi he estat i aquesta setmana ho
arreglarem.
La senyora Carme García manifesta que volia demanar a meam a veure si el
projecte d’oci dels discapacitats està en marxa o a veure com està. Si ens
poden informar un poc.
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “no está en marcha todavía pero
ya está en contratación, estamos pendientes que vaya a licitación. Sabemos
que el mes de mayo va a ser un poco complicado que se pueda llevar a cabo,
pero hemos pensado que con la misma empresa que han estado trabajando
hasta ahora harán las salidas que teníamos previstas. Más que nada por
cumplir con lo que habíamos pactado con los padres. Però el mes de mayo ya
será muy complicado”.
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La senyora Carme García diu que “me parece bién, porque, claro, hacía ya
cinco meses que no se hacía. Y después mi última pregunta era a ver si
podríais informar un poco a Unió per Alcúdia a ver como està el tema del
cementerio. Si seguimos teniendo el abogado trabajando, si seguimos dando
cartillas, si...”
La senyora Aguas Santas Lobo manifesta que “estamos haciendo lo mismo
que estaba antes anteriormente contigo, viene una vez por semana, y va
trabajando, hasta ahora, como se hacía”.
El senyor batle demana si hi ha més preguntes.
La senyora Coloma Terrasa, manifesta el Partit Popular vol fer algunes
preguntes.
La senyora Laura Serra exposa que per part del seu grup, i ve un poc en el
mateix, jo volia fer un prec i suggerències amb el tema del manteniment. Ens
ha arribat moltes queixes en tema de manteniment, sobretot a voravies i carrers
secundaris, que estan plens d’herbes, abandonats, bruts,... a meam si hi hauria
d’haver un poc més de... no sé si teniu pensat algun pla de manteniment més
continuo, que no esperem que vinguin les queixes, que es rompin,... no sé com
ho teniu pensat fer. Bé, com ja hem sentit, al final de la passada legislatura es
va fer una gran inversió a tots els parcs municipals infantils de tot el municipi.
S’adaptaren tots a la normativa que ens demanaven, pel tema infantil, i trop
que estan bastant abandonats, tots estan romputs, el suro aquest que es va
posar a tots els parcs hi ha forats, hi ha herbes també, hi ha brutor, hi ha
pintades a les parets que rodegen, sempre ha passat, no és que passi sols ara,
però ja que es va fer aquesta gran inversió demanaria si es pot fer un
manteniment continuo, per no tenir que estar esperant que es rompi alguna
cosa per anar a arreglar-ho, sinó anar a mirar, i així no tenir que posar cap
queixa ni tenir que afer aquesta entrada perquè vagin a arreglar-ho. Jo el temps
que vaig ésser la presidenta d’EMSA o de manteniment es va fer aquest
manteniment continuo i la veritat és que va funcionar. I ara el que veiem és que
passats nou mesos o un any aquest manteniment no es fa i sols hi ha queixes
d’aquest tema. I hem de pensar que allà hi van infants. Res més, només és
això. I després, el tema del manteniment de carrers, voravies i neteja. Trop
també que hauria de ser un poc més fort. Penseu que ara és l’afluència
turística i tot ha d’estar..., perquè la gent va per tot, inclús els que hi vivim tot
l’any també tenim dret a tenir-ho tot bé. I tots els carrerons que no es veuen
estan plens d’herba. Sé que ha plogut, que ha sortit ara, sé que és difícil...
També penseu que ara hi ha més personal, que no quan nosaltres no en
teníem. I després el pàrking de davant l’església trobem que també necessita
un parells de camions de gravi-la . Penseu que ara també torna a venir
l’afluència turística, tothom aparca allà, perquè no hi ha “puesto” a cap banda i
ens agradaria que ho arreglàssiu. I després un suggeriment que també estava
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pensat a l’antiga legislatura. Era un suggeriment, i inclús es varen demanar
pressupost i tot, que era posar un “columpio” per minusvàlids, que això també
ens ho demanaven. Jo ho vaig deixar tot preparat. Estava pensat posar-lo a
diferents parcs, també, els que són més grossos són els que esteien preparats i
inclús estaven fets els pressuposts. Ens agradaria a veure si podíeu continuar
amb això, perquè també ens ho demanen. No sé com ho teniu pensat.
El senyor Domingo Bonnin manifesta que dels camins ja n’ha parlat. Es va fent,
crec que ja ho he contestat abans. Respecte manteniment de “aceres” i
voravies. Jo crec que no s’han arreglades tantes “aceres” mai com s’han
arreglades aquest hivern. I he de dir, he d’afegir que, estam pagant el
manteniment que no s’ha fet els darrers anys. Això que quedi clar, perquè no
havíem arreglat tantes “aceres” mai. Tenim tres brigades, si no record
malament, que fa tres mesos que l’únic que fan és arreglar “aceres” i voravies.
Neteja de carrers: també hem doblat. L’any passat en s’estiu, que des de dia
primer d’abril hem tornat començar, vàrem doblar tot el que era la neteja. Les
freqüències de neteja parlàrem amb l’empresa i es doblaren tot el que són les
freqüències de neteja dins el casc d’Alcúdia i dins el casc del moll, perquè
considerava en aquell moment que no era suficient i ara ho estan fent. El
manteniment dels parcs ho anam fent. Ho he dit abans. Tot d’una que veiem
que hi ha alguna cosa que està espenyada ho arreglam. No he vist suro
desferrat però ho miraré i ho comprovarem.
La senyora Laura Serra diu que és al parc de la tercera edat. Al parc de la
tercera edat hi ha forats i al petitó de davant les cases de can Ramis també. I
aquest és nou de novembre. Bé tots els suros dels parcs infantils són nous.
El senyor Domingo Bonnin exposa que ho comprovarà, que demà anirem a
veure-ho. Demà matí anirem a veure-ho i comprovarem si està desferrat. Ho
crec, no és que ho posi en dubte. Si està desferrat ho arreglarem. I, crec que
no m’he deixat res. Ah, respecte a la grava del pàrking també ho mirarem.
La senyora Laura Serra demana sobre el tema del “columpio” dels minusvàlids.
El senyor Domingo Bonnin diu que crec que en varen posar un, ara no record a
on. Hem començat a posar-ne, n’hem posat un al parc de ca na Ferrera,
perquè això no ha estat des d’EMSA sinó que s’ha instal·lat des de
l’Ajuntament. A ca na Ferrera ja n’hi ha un de “columpio” de minusvàlids i
n’anirem posant.
El senyor batle d’Alcúdia, Antoni Mir, manifesta que vol afegir només dues
matisacions. Una, del “columpio” a lo millor és que no hi has passat, però al
parc municipal de ca na Ferrera ja hi ha el “columpio” de minusvàlids. Que
n’hem de posar més, sí, però aquest ja està posat.
La senyora Laura Serra diu que no ho sabia. Era un suggeriment sols.
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El senyor batle exposa que vol dir que ja està fet, ja està posat. I respecte a la
grava del pàrking hem d’anar “al tanto” perquè no es pot posar grava. Es pot
aplanar, però pensa que allò és zona arqueològica i “salvo” millor opinió del
secretari no es pot posar grava. O sigui, hem de ser prudents, perquè si
nosaltres diem que posam grava ens jugam que ens posin una sanció a
l’Ajuntament. Pot ser hi ha coses que es poden fer i no es poden dir, però hem
d’anar “al tanto” perquè es pot aplanar però no posar-hi material, perquè en
teoria no se’n pot posar. Hem d’anar alerta a no fer una il·legalitat. Ho podem
aplanar o arreglar el paviment però podem posar grava. Que quedi clar.
La senyora Coloma Terrasa exposa que vol parlar el senyor Tomeu Caldés.
El senyor Bartomeu Caldés manifesta que vol fer una pregunta per veure quin
termini de contesta teniu a la línea verda. Si contestau o executau el que ens
està demanant la gent en termini. Si te faig aquest comentari, és perquè tinc un
veïnat d’Alcúdia que al mes d’octubre va fer una entrada per registre perquè li
arreglessin la “acera” i uns arbres que no els havien tallat mai. El mes de
novembre va venir a xerrar aquí amb el batle i el regidor i vareu dir que abans
de dia trenta-u de gener estarien tots els arbres arreglats i les “aceres”
arreglades. Aquest senyor dia vint-i-cinc d’abril me va enviar una foto i me va
dir: Tomeu, diu, m’ha arribat, m’ha tocat, diu, “menos mal”, diu, el que passa és
que han tardat sis mesos. Del mes d’octubre fins el mes d’abril, sis mesos. Ho
dic perquè la línea verda, sí, vos està funcionant, però quin temps estau?
Perquè sé que hi ha molta gent que vos fa preguntes i vos estan fent queixes a
veure si podeu acurçar els terminis, perquè sé que teniu més gent. I la gent que
heu agafada a lo millor el termini de resposta no hauria de ser mig any. Res
més.
El senyor Domingo Bonnin exposa que, efectivament, el termini de resposta no
hauria de ser de mig any. Però també hem d’entendre que no totes les línees
verdes es poden contestar o solucionar amb un termini curt. Hi ha línees verdes
que es solucionen en vint-i-quatre hores. I aquesta, no sabia si eren o no sis
mesos, però record el cas perfectament perquè aquest jove va venir a parlar
amb jo, no sabia que hagués anat a parlar amb el batle, li vaig dir que li
solucionaríem. El que passa és que n’hi ha algunes que tardam més o que
tardam menys. Però sí que és cert que el temps de resposta que tenim és
bastant bo comparativament parlant amb el volum d’entrades que tenim. Tenim
una mitjana de sis, set o vuit entrades diàries. El volum de solució estam als
voltants del 80 per cent, entre el 75 i el 80 per cent. I això no ho tinc aquí però
vos puc passar les estadístiques que tenim a l’empresa allà on podeu veure
que tenim entre el 75 i el 80 per cent de temes solucionats. Que podem millorar
el temps de resposta? Efectivament, sempre ho podem fer millor. Però la veritat
és un dels serveis que jo personalment, del seu funcionament, n’estic més
content de tot el que fem a l’empresa municipal de serveis. I he de dir que la
resposta que hem tingut de la gent del carrer és important. És veritat que de tot
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d’una ens va sobrepassar, però ara crec que ho duem bastant bé. És cert que
alguna vegada algun problema és més difícil de solucionar. No és el mateix
anar a arreglar un “bordillo” de mig pam o d’un metre quadrat que arreglar tot
un bocí de carrer. Me recorda perfectament d’aquest senyor. És veritat que
hem tardat mesos, però també he de dir el que deia abans, que del resultat que
estam traient n’estic molt content. I del percentatge de solucions donades
també, ja que estam al voltant del vuitanta per cent.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que ell pot completar un poc la deixona perquè
jo, efectivament, vaig atendre un senyor, no sé si era aquest o un altre, però ja
sabeu...
El senyor Bartomeu Caldés diu que va ser un comentari, perquè me va dir,
Tomeu, hauries de mirar, i en parlàrem fa tres setmanes. I llavors em va enviar
un whatsapp dient Tomeu, ja està fet. Diu, han vingut, m’han deixat el
contenidor, no s’han posat encara a fer feina. Jo no he passat encara per
davant ca seva, no sé si ja vos heu posat a arreglar-ho o no. El contenidor sí
que hi és, però ja et dic, era dia vint-i-cinc d’abril. Avui quan me’n vagi cap a ca
meva en passaré a veure com està.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que li vol dir que no sé si estarà acabada o
no, perquè, clar, hi ha una cosa que és molt senzilla. La gent ve i demana el
seu carrer. Això és com el tema de que tothom vol el contenidor de “basura” a
prop però ningú el vol davant ca seva, el vol davant el veïnat. I aquí passa el
mateix o molt paregut. Sempre és així. Si fas el carrer Mercuri i no fas el carrer
de veïnat, el dia següent et ve el de veïnat i et demana perquè no han
començat per ca nostra. Es que el del cap de cantó d’allà d’ençà,... Escolta, es
que jo també ho vull arreglat. La gent ha de ser conscient de que no es poden
arreglar tots els carrers a la vegada. És veritat que ara tenim gent. A posta ens
preocupàrem per tenir gent, i és veritat que es fan carrers. No s’havien fet mai
tants carrers com ara. I si nosaltres hem tardat sis mesos va bé, perquè jo
només són sis mesos. N’hi ha que tarden més anys. Una “acera” no s’espenya
un dia concret per “desgaste”. Igualment els arbres. Tots hem de ser conscients
que tothom vol que s’arregli i hem d’anar amb ordre. Si fas un carrer, malgrat
vengui aquest senyor el dia següent si no hem fet el seu és perquè estam amb
un altre. Per tant, hem d’anar per ordre i quan et toca, et toca. Que tots
voldríem que fos més prest de sis mesos, o cinc o tres, però es fa el que es pot,
com bé vosaltres sabeu. No podem fer més coses de les que podem, amb el
personal que tenim.
El senyor Bartomeu Caldés exposa que de totes formes volia dir, que el senyor
Domingo ha dit que no s’havien arreglat les “aceres” mai. La veritat, jo no dic
que no n’arregleu, però, la veritat, hi ha moltíssims de carrers que necessiten
neteja de dalt a baix. Jo supòs que sou ben conscients que hi ha moltíssima
brutor per molts de llocs.
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Els senyor batle, Antoni Mir, manifesta que són conscients. Però hi ha solar,
per exemple, que feim nets i que la gent fa neta quan li deim que no s’havien
fet nets en cinc anys, ni en quatre anys. Tens el solar del cap de cantó de
davent en Sebastià des Miramar, per exemple, i aquest solar les “aceres”
estaven totalment abandonades. I clar, si en fas una d’aquí després has de fer
l’altra. El que no pots és fer-les totes juntes. Quantes brigades tenim que fan
d’això? Tenim tres brigades de 2-3 picapedrers que estan contínuament fent
“aceres”. El que passa és que si n’hi ha 200 a arreglar vas d’una en una.
El senyor Bartomeu Caldès diu que no només són les “aceres”. No ho dic sols
per les “aceres”. Ho dic respecte a la “llimpiesa”. La neteja hi ha moltíssims
llocs. Jo, Domingo, me supòs que vos passejau. Hi ha moltíssims de llocs. Jo el
centre d’Alcúdia està net, el centre del moll jo no diria que estigués tan net. HI
ha moltíssims “puestos” que necessiten... jo no sé si és xerrar amb l’empresa
de “llimpiesa” perque fagi un poc més net “a fondo”. La veritat que la temporada
ha començat i jo te puc dir per la meva zona que hi ha moltíssim. La grenadora
passa un pic per setmana, eh, o dos pics per setmana. Domingo jo te
recomanaria que fessis una volta i hi ha moltíssim. Jo no dic que estigui brut,
però hi ha moltíssims de “puestos” que necessiten fer feina.
El senyor Domingo Bonnin exposa que segur que hi ha “puestos” que
necessiten millorar. Però com he dit abans, nosaltres l’any passat arribàrem a
un acord amb l’empresa per doblar les freqüències de neteja. Perquè, les
freqüències de neteja és la que té, i és la que té al contracte. I el contracte es
va fer, ara no record quan era, però el contracte es va fer la passada la
legislatura, l’any 2014. Ara tenim el contracte que tenim i ens hem d’adequar a
les freqüències de neteja del contracte actual. Amb l’empresa podem xerrar
amb ells i ens poden donar una mà, però fins a cert punt. Hem de jugar amb el
contracte que tenim. I el contracte es va signar a l’any 2014. I l’any passat es
doblaren les freqüències de neteja tant a Alcúdia com al port d’Alcúdia. Les
zones turístiques, a partir de dia 1 d’abril comença la temporada alta, i és quant
han començat a fer la neteja. Segur que hi ha “puestos” que estan malament,
segur. Jo ho sé perquè jo ho veig. Com tu be dius, jo passeig pel poble i ho
veig. Però també vull deixar constància d’això. L’empresa té unes obligacions
que són les que són, les que estan al contracte, i torn a recordar, contracte
signat l’any 2014.
La senyora Josefina Linares exposa que vol fer un prec i una pregunta. Un prec
perquè davant la zona de les murades, per davant el bastió de santa Maria hi
ha rates, i era per si podíeu posar verí o podar les herbes, perquè s’amaguen
allà i fan els nius allà. Ben davant el bastió, a la banda del davant. Jo les he
vist.
La senyora Aguas Santas Lobo manifesta que “todas las reclamaciones que
pasan, las que nos hacen llegar tanto por la línea verde como por el registro de
entrada las tratamos prácticamente inmediatamente. De todas maneras, hoy
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por si acaso se nos hubiera podido pasar lo miraré, porque este tipo de quejas
suelen venir a la vez...”
La senyora Josefina Linares diu que és que “yo las he visto”.
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “si no han pasado por registro de
entrada no tenemos constància de ellas”.
La senyora Josefina Linares manifesta que vol demanar si les subvencions dels
esportistes 2015 estan abonades ja.
El senyor Joaquín Cantalapiedra demana si es refereix als esportistes o als
clubs.
La senyora Josefina Linares diu que dels esportistes.
El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que ara mateix no ho sap, sé que es
varen aprovar, però en aquest moment no puc assegurar si estan abonades o
no. No t’ho puc dir. Ho consultaré i et contestaré. Les dels clubs estàvem
pendents de l’aprovació del Pla Estratègic i se’ls ha demanat als clubs per a
que comencin a presentar tota la documentació el més prest possible per
agilitzar-les i solucionar-ho molt aviat. Duem retràs precisament per motiu del
Pla Estratègic de Subvencions, que ens ha suposat molt de retard.
El senyor batle d’Alcúdia diu que ho aclareix. Les individuals estan totes
pagades. Les dels clubs fa falta això, perquè han de presentar la documentació
pertinent perquè es va fer el Pla Estratègic, s’ha donat el termini per a que facin
totes les justificacions, i en un termini de quinze dies o un més màxim supòs
que es farà.
La senyora Coloma Terrasa exposa que vol dir una cosa a col·lació del tema
dels esportistes. T’ho he de dir, perquè és que m’ho han dit i necessit dir-t’ho,
perquè crec que ens convé saber-ho a tots, i sé que és una cosa que la podràs
solucionar, si realment és així com m’ha arribat. Tu saps que jo no vaig poder
venir a la gala de l’esport, i em vaig disculpar, però jo no hi era i per tant, no ho
puc valorar, i m’he de remetre a el que m’han comunicat. El Club de Muntanya
d’Alcúdia, voltros sabeu que el Club de Muntanya cada setmana surt a fora
poble, van a competicions, duen el nom d’Alcúdia per tot, primer és el Club de
Muntanya d’Alcúdia... i els va saber greu que no se’ls anomenàs. I jo crec que
necessit dir-t’ho, perquè sé que això ho podràs solucionar, perquè segurament
va ésser un lapsus, i sé cert que no et costarà res quedar bé amb ells.
El senyor Joaquín Cantalapiedra manifesta que en absolut li costarà. És un
club que l’Ajuntament ha col·laborat amb ells, fa proves amb les quals nosaltres
col·laboram. El que sí que s’ha de dir és una cosa. Per no deixar-mos a ningú,
el que vàrem fer va ésser, i ho he publicat a la plana del facebook i ho he dit al

56

Ajuntament d’Alcúdia
Secretaria
Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

Patronat que tot això es publicàs, és que tots aquells clubs que estiguin inscrits
i que siguin d’Alcúdia, volem que passin pel Patronat d’Esports per nosaltres
poder dur un petit registre. No els volem fiscalitzar ni molt manco. Simplement
volem dur un petit registre de tots els que tenim al municipi d’Alcúdia. Perquè,
idò perquè amb tota aquesta moda de córrer, de fer esport en definitiva, s’està
fent que s’estiguin constituint molts de clubs federats. El que volem és que tots
aquests clubs passin pel Patronat i que a hora fer-li el reconeixement als seus
mèrits es pugui fer. T’agraeix el prec i la veritat és que...
La senyora Coloma Terrasa diu que ho sabem perquè molts de pics ha passat
que una persona d’Alcúdia ha tingut un èxit esportiu i com que no ho han
comunicat ha passat. I com que sabem que passa jo és perquè ho sàpigues.
El senyor Joaquín Cantalapiedra diu que nosaltres ens recolzam molt amb els
clubs que ens diuen mira aquest al·lot ha fet això, aquest altra al·lota ha fet
això,... i de fet, mesos abans de la gala de l’esport el que fem és sol·licitar a
tots aquells esportistes alcudiencs que per favor ens comuniquin quins “logros”
han tingut durant l’any anterior. Em disculparé davant ells, no és una cosa que
s’hagi fet a posta, i l’únic era per no deixar-nos absolutament a ningú. I a lo
millor uns que sí i uns que no dons era complicat, però de totes maneres jo em
posaré en contacte amb ells.
La senyora Coloma Terrasa exposa que jo volia fer saber que estan ofesos i
que crec que sé cert que ho arreglaràs.
El senyor Joaquín Cantalapiedra diu que gràcies i que es posarà en contacte
amb ells.
La senyora Coloma Terrasa diu que una altra cosa que vos volia comentar és
per la senyora Rebassa, ja que no sé si vos ha arribat cap queixa del col·legi
Norai, de l’escoleta Norai. Mira, l’any passat vàrem tenir el mateix problema. I
com que ho sabem per experiència ja. L’any passat hi havia damunt el terrat de
l’escoleta d’infantil mos vàrem trobar devers tres saques de material de
construcció. Aleshores vàrem posar fil a l’agulla i encara que no fos una
competència nostra, només per la perillositat que comportava i per les queixes
que vàrem tenir, i a més a més que consideràvem que s’havia de llevar, pues
vàrem actuar i ho vàrem fer. Ara en aquests moments no sé si avui no hi són,
però que tingueu en compte que allà damunt, hi tenim fotografies i tot, que hi ha
set saques d’una tona cada una. I per tant, és perillós, i jo crec que hem de
mirar de fer alguna cosa i retirar-les.
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que la setmana passada se me va
comunicar i vaig veure les fotos i tot d’una ja vàrem posar fil a l’agulla. Vull dir,
es vàren llevar i ja se sap qui era el que els hi posava i ara la policia ha actuat.
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La senyora Coloma Terrasa diu que és molt costós perquè s’ha de llogar una
grua i tal...
La senyora Bàrbara Rebassa exposa que ho va llevar el qui ho havia posat. Tot
d’una que es va saber hom vam fer llevar.
La senyora Coloma Terrasa diu que val, però que l’any passat no es va poder
identificar, la policia va actuar i tal, i no es va poder identificar. Es veu que es
fan obres i com no és fàcil l’accés no sé si al final convindria posar un reixat o
alguna cosa per impedir que això es converteixi en un costum.
La senyora Bàrbara Rebassa manifesta que s’ha de cercar una solució, perquè
jo sabia, no sé si l’any passat o fa dos anys ho havien llevat.
La senyora Coloma Terrasa diu que sols volia advertir d’això.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que vol intervenir, perquè, a més a més, el
mateix matí que en Pau mos va dur ses fotos, el mateix matí hi anà, va parlar
amb el propietari d’això, i es va llevar el mateix matí. Va anar a l’empresa i no
és allò de dir, vendrem demà, sinó que el mateix dia es va llevar, per tant això
està solucionat.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que perfecte, idò ja estam contents. I
una altra cosa que sí que vos demanaríem és que el registre de sortida fa
mesos que no mos arriba a l’oposició i ens agradaria rebre-ho. Rebem el
registre d’entrada però el registre de sortida no. I res més per la meva banda.
El senyor batle diu que no ho sabia, però que donarem ordres perquè
evidentment tingueu el registre de sortida, està clar. Desconeixia que no els
arribava, en això no hi ha cap problema ni un. Deu ser un lapsus, això
s’arreglarà. Alguna pregunta més? Algú del públic vol intervenir en algun dels
temes que s’hagin tocat avui vespre?
Es del públic el senyor Gonzalo González diu si a l’acte del dia vint-i-cinc de
juliol està previst lo de la plaça, posar el nom a la plaça de ca na Ferrera?
El senyor batle d’Alcúdia diu que la idea és que això encara no ho havíem dut a
ple, i la idea que tenim ara és fer a les onze la placa a ca na Ferrera, però
encara no ho hem dut a ple, no està definit. I abans de fer-ho crec que
l’oposició i tothom ho ha de saber. No ho hem fet públic perquè no hem tingut
temps de parlar amb ells, perquè és un tema que encara ho hem de
consensuar i la idea era aquesta, que si al pròxim ple, que tenim temps de
sobra perquè això és al juliol i queden encara dos plens. Segons el reglament
basta fer un acord. No s’ha de fer res més. Es faria la placa a les onze, es
vendria aquí,... etc.
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I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. batle aixeca la sessió, essent
les 21:05 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

59

