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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 07 DE
SETEMBRE DE 2015
NÚM: 11
DATA: 07/09/2015
CARÀCTER: ordinària
COMENÇA: 21:00 h.
ACABA: : 22:15 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
Antoni Qués Valls

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

Caterina Crespí Serra

Secretari:

Joan Seguí Serra
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A Alcúdia, el dia 7 de setembre de dos mil quinze quan són les 21:00 hores, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt
anotats, a fi de dur a terme una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, sota la
presidència del batle Sr. Antoni Mir Llabrés i assistits per la 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.
ORDRE DEL DIA:
1. Examen i aprovació acta sessió anterior.
2. Examen i aprovació proposta d’acord sobre Reclassificació llocs de treball de
Secretària i Intervenció d’aquest Ajuntament.
3. Examen i aprovació modificació de la sol·licitud d’indemnització per les obres
contemplades en els projectes “REFORMAT DE LA AMPLIACIÓ DE L’EDAR
D’ALCÚDIA I PROJECTE DE LA NOVA EBAR DE BELLEVEU D’ALCÚDIA”.
4. Examen i aprovació inicial ordenança reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Alcúdia.
5. Proposta d’aprovació de les Bases que regulen la concessió d’ajuts per
l’adquisició de llibres de Text i excepcionalment material escolar.
6. Proposta d’aprovació de les Bases Reguladores de subvencions de
programes de suport a l’ensenyament obligatori duts a terme en els centres
escolars d’Alcúdia 2015.
7. Proposta d’aprovació de les Bases reguladores de les subvencions per al
foment del Teatre Escolar destinades als centres escolars d’Alcúdia i a les
associacions de Pares i Mares per a l’exercici 2015.
8. Proposta d’acord sobre modificació Bases execució del Pressupost Municipal
2015.
9. Proposta d’acord aprovació de la modificació Pressupostaria 18/2015 per
crèdit extraordinari finançat amb baixa.
10. Proposta d’acord reconeixement Extrajudicial de crèdit 6/2015.
11. Proposta d’acord de delegació de competències del Ple a favor de la Junta
de Govern Local, en matèria de contractació.
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12. Proposta d’acord aprovació inicial de la correcció d’error material del Plànol
5.2.1 i del 5.3 de las NNSS sector AN-4 de les NNSS (carrer Albercoquer)
13. Proposta d’acord aprovació de la correcció d’error material del plànol 5.2.5
de les normes subsidiàries de planejament (carrer de la Malva).
14. Proposta d’acord aprovació inicial de la modificació núm. 4 de les NNSS
relativa a l’adaptació a la modificació núm. 2 del Pla Territorial de Mallorca.
15. Proposta d’acord aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 5 de les
Normes Subsidiàries del planejament Municipal relativa a l’equipament
Municipal Diver de l’edifici Seu de l’Ajuntament.
16. Proposta d’acord aprovació del compte General Municipal de 2014.
17. Expedient elecció Jutge de Pau Substitut.
18. 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
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular
cap observació a l’acta de dia 27 de juliol de 2015.
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió i s’aprova
per unanimitat.
2. Examen i aprovació proposta d’acord sobre Reclassificació llocs de
treball de Secretària i Intervenció d’aquest Ajuntament.
Es presenta proposta de Batlia de data 24 d’agost de 2015, la qual diu:
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“Vist l’expedient que s’ha instruït per tal de comprovar si actualment en aquest
municipi d’Alcúdia han deixat de concórrer les característiques especials previstes a
l’article 7 del RD 1.732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats
a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, que justificarien la necessitat o
conveniència de reclassificar les places de Secretaria i d’Intervenció de l’actual
categoria superior a la d’entrada.
Atesa la documentació estadística que s’ha incorporat a l’esmentat expedient, i en
consideració a les conclusions que se’n deriven de la memòria justificativa signada per
aquesta Batlia, indicativa de la conveniència de dur a terme la reclassificació proposada,
i que motiven la present proposta d’acord.
Conformement amb allò que preveu l’article 2.f) del RD 1.732/1994, de 29 de juliol,
sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, i fent ús de els atribucions que em confereix l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, propòs al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents:
ACORDS

PRIMER.- Sol·licitar a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del
Govern de les Illes Balears la reclassificació dels llocs de treball de Secretaria i
d’Intervenció, reservades a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, per tal que passin de l’actual categoria superior a la d’entrada.
SEGON.- Trametre aquest acord i l’expedient que ha servit d’antecedent a la direcció
general de Funció Pública i Administracions Públiques, als efectes oportuns.”
INTERVENCIONS:
INTERVENCIONS:
El batle d’Alcúdia, senyor Antoni Mir, diu que l’assumpte va passar per comissió
informativa i que si algú vol manifestar alguna cosa al respecte té la paraula. A
continuació dona la paraula a la regidora Coloma Terrasa.
La senyora Coloma Terrasa exposa que a l’any 2006 es va passar de segona a
primera perquè es donaven una sèrie de circumstàncies i era convenient. Ara
tornam a rere, tornam de primera a segona. Ho entenem. Entenem que
l’Ajuntament d’Alcúdia no es mereix estar en aquesta situació de provisionalitat
perquè des de l’any 2012 estava vacant aquesta plaça. Creiem que hem hagut
de viure amb situacions d’accidentalitat i comissions de serveis i és bo,
consideram que és bo que es reclassifiquin aquests llocs de treball. Per tant, el
nostre vot serà favorable.
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El senyor batle exposa que com coincideixen plenament amb els raonaments
que hi ha dins l’expedient i el raonament realitzat per la portaveu del Partit
Popular podem passar a votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria 16 vots a favor (6 El Pi+ 4 PSOE+ 1 Gent per Alcúdia+ 4 PP + 1
Guanyem Alcúdia) i 1 abstenció (1 Unió per Alcúdia), acorden aprovar la
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
3. Examen i aprovació modificació de la sol·licitud d’indemnització per les
obres contemplades en els projectes “REFORMAT DE LA AMPLIACIÓ DE
L’EDAR D’ALCÚDIA I PROJECTE DE LA NOVA EBAR DE BELLEVEU
D’ALCÚDIA”.
Es presenta proposta de Batlia de data 25 d’agost de 2015, la qual diu:
“ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’INDEMNITZACIÓ PER
LES OBRES CONTEMPLADES EN ELS PROJECTES “REFORMAT DE LA
AMPLIACIÓ DE L’EDAR D’ALCÚDIA I PROJECTE DE LA NOVA EBAR DE
BELLEVEU D’ALCÚDIA.
PROPOSTA D’ACORD DE LA BATLIA A L’AJUNTAMENT PLE
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 18 de desembre
de 2014 per unanimitat, va aprovar la següent proposta d’acord:
“Vist el requeriment de documentació de data 6 de novembre de 2014 relatiu a la sol·licitud
d’una indemnització per a les obres del Projecte reformat de l’ampliació de l’ EDAR d’ Alcúdia
i el Projecte de l’EBAR de Bellevue i de la conducció a l’ EDAR, formulat per el cap de la
Secció VIII de la Direcció General de Recursos Hídrics, de conformitat amb allò que
estableixen els articles 17 i 19 d el Decret 51/ 1992, de 30 de juliol , sobre indemnitzacions i
compensacions per obres i instal·lacions de depuració d 'aigües residuals.
Atès que l’Ajuntament d’Alcúdia ja disposa del Projecte reformat de l’ampliació de la EDAR
d’Alcúdia i del projecte de construcció de la EBAR Belleveu, redactats per l’enginyer de
camins, Canals i ports, sr. José Maria Montojo Montojo, amb un pressupost total de
8.071.969’28 euros, conforme el següent detall:

PROYECTO REFORMADO DE AMPLIACION DE LA EDAR DE ALCUDIA

Presupuesto
Código
ED.OC.
ED.EQ.
ED.EL.
VA

ImpPres
2.458.033,93 €
947.528,78 €
737.907,57 €
508.200,30 €
4.651.670,58 €

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

13% de Gastos generales
6% Beneficio industrial
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604.717,18 €
279.100,23 €
SUMA DE G.G. Y BI

883.817,41 €
5.535.487,99 €
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Proyecto de la nueva EBAR Bellevue (T.M. Alcúdia
Presupuesto
Código
CAP. 1
CAP. 2
CAP. 3
CAP. 4

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

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

TOTAL EJECUCION MATERIAL

444.623,53

13% de Gastos generales

57.801,06 €

6% Beneficio industrial

26.677,41 €

SUMA DE G.G. Y BI

84.478,47 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (SIN IVA)

21% IVA

529.102,00 €

111.111,42 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (CON IVA)

640.213,42

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION EBAR+EDAR
7.338.153,89

10% DE RETENCIO
733.815,3

TOTAL PRESUPOST
..........................................................................
8.071.969,28
Vist el Decret Autonòmic 51/1992, de 30 de juliol, que regula les indemnitzacions i
compensacions per obres i instal·lacions d’aigües residuals, es fa necessari per part d’aquest
Ajuntament sol·licitar la indemnització per fer front al finançament de les obres i instal·lacions
contemplades als projectes abans descrits, a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, Direcció General de Recursos Hídrics, de conformitat a les següents anualitats:

Any 2015
Any 2016

1.383160’52 €
2.753.815’40 €
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Any 2017
Anys 2018 a 2023 – ambdós inclosos:
Any 2024

733.815’39 €
457.311’14 €
457.311’13 €

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

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

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

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

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

Quart.- Aprovar el finançament plurianual per la contractació de les obres i instal·lacions de
l’ampliació de la EDAR i instal·lació de la EBAR, conforme al següent pla:
Aplicació pressupostària 160.623.010 del Pressupost municipal 2015: 3.748.728,29 €
Aplicació pressupostària 160.623.010 del Pressupost municipal 2016: 3.589.425,60 €
Aplicació pressupostària 160.623.010 del Pressupost municipal 2016:
733.815,39 €
Cinquè.- Aprovar com a sistema d’adjudicació de les obres i instal·lacions de la EDAR i
EBAR, el de procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació de les obres i instal·lacions
compreses en els corresponents projectes tècnics.
Sisè.- Aprovar que l’adjudicació del contracte de direcció facultativa de les obres i
instal·lacions, amb un pressupost de 192.788,21 €, es tramitarà pel procediment obert i diversos
criteris d’adjudicació.
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Setè.- Aprovar inicialment que la modalitat de gestió del servei de depuració, serà gestió directa
per mitjà de la societat mercantil municipal EMSA, mitjà propi de l'Ajuntament.
Vuitè.- Facultar a la Batlia tan àmpliament i amb l’extensió com fos necessari i procedent en
dret, perquè en nom i representació de l'Ajuntament, pugui prosseguir la tramitació i aprovació
del present expedient i la signatura dels convenis i actes administratius que siguin necessaris per
a la completa i efectiva execució del present acord.”

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

5.670.772’23€
1.667.381’66€

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

2.753.815’40€
1.659.664’76€
457.311’14€
457.311’14€
457.311’14€
457.311’14€
457.311’14€
457.311’14€
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ANY 2024
ANY 2025

457.311’14€
457.311’14€
8.071.969’28€

Segon.- Aprovar la modificació del finançament plurianual per la contractació de
les obres i instal·lacions de l’ampliació de la EDAR i instal·lació de la EBAR,
conforme al següent Pla:
Aplicació pressupostària
5.670.772’23
Aplicació pressupostària
1.677.381’66
Aplicació pressupostària
733.815,39

160.623.010

del

Pressupost

municipal

160.623.010

del

Pressupost

municipal

160.623.010

del

Pressupost

municipal

2016:
€
2017:
€
2017:
€

Tercer.- Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca que es
modifica la Resolució de data 25 de març de 2015 dictada per el Conseller,
aprovant la modificació d’indemnització d’acord amb la nova periodificació
descrita en el punt primer d’aquest acord.
Quart.- Notificar a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
No obstant això, l'Ajuntament Ple, acordarà.”
INTERVENCIONS:
La regidora d’hisenda, Joana Maria Bennàsser explica la proposta a petició del
senyor batle, dient que es tracta de modificar la sol·licitud d’imdenització per les
obres de la depuradora, perquè s’ajusti al nou termini d’execució de l’obra, que
serà de gener de 2016 a l’abril de 2017. Si hi ha alguna pregunta o intervenció
que pugui aclarir estic a la vostra disposició.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que pregunta no però que entenem que
la tramitació és complexa i ho sabem per pròpia experiència i entenem que
s’allargui el termini fins l’any 2025. El cent per cent està concedit. Esperem que
aquesta proposta vagi endavant i que no dificulti aquesta urgència que tots
tenim per a poder tirar endavant amb el projecte de depuradora i estació
impulsora, donat que els dos projectes han estat redactats, tot està preparat, i
que estam pendents d’un informe de Recursos Hídrics, però la feina està feta.
Una vegada es tengui aquest informe ja es podrà publicar. Entenem que la
tramitació és complexa i esperam que per part de la Conselleria d’Agricultura
es doni agilitat a aquest tema. Per nosaltres és prioritari.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que al Butlletí Oficial d’aquest mes, dia tres,
va sortir ja l’informe, està a exposició pública l’informe de Recursos Hídrics.
Avui se’ns ha comunicat l’informe. Ha estat favorable amb unes correccions.

9

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

Per tant, i ho dic a títol informatiu, avui mateix, sense perdre ni un dia, s’ha
donat trasllat als tècnics, per a que puguin dir si aquests modificacions afecten
o no al projecte, i si no afecten al projecte tirar-ho endavant tot d’una. Si afecten
al projecte haurem de realitzar les modificacions. Recolzau l’assumpte
entenem.
La senyora Terrasa diu que entenem que és una bona notícia donat que a 25
de març de 2015 es va aprovar el plurianual. Al plenari dia 18 de desembre de
2014 es va aprovar el finançament del projectes redactats per part del plenari. I
els projectes redactats van ser aprovats dia 25 de març de 2015. Per tant crec
que és una bona notícia i votarem a favor d’aquest punt.
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 inicial ordenança reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Es presenta proposta de batlia de data 20 d’agost de 2015, la qual diu:
“Conscients del paper d’intermediació que assumeixen les entitats locals i
de que la satisfacció de l’interès general no és una competència exclusiva seva,
sorgeix la necessitat de dotar a l’administració local dels mecanismes adients
per activar la promoció d’iniciatives i la satisfacció de l’interès general. Així, les
tècniques de foment han de tenir una transcendència cabdal, assolint sistemes
que habilitin l’entramat associatiu per al desenvolupament d’actuacions en favor
del nostre poble, tot respectant els principis més essencials del Dret
Administratiu.
Constatat l’anterior situació, una part d’aquesta activitat i paper que
correspon a l’Ajuntament es canalitza a través de subvencions a persones i
entitats que donen resposta a demandes socials.
Les subvencions es poden analitzar des de diversos punts de vista. Des
de la perspectiva econòmica, les subvencions son una despesa pública i com a
tal s’han d’ajustar a les directrius de la política pressupostària. Així doncs, els
principis rectors de la Llei d’Estabilitat Pressupostària s’han de traslladar a les
subvencions, enteses aquestes com una part del pressupost municipal.
Des de la perspectiva administrativa, les subvencions son una tècnica de
foment de determinats comportaments considerats d’interès general i fins i tot
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un procediment de col·laboració entre l’Administració Pública i els particulars
per gestionar activitats d’interès públic.
És des d’aquesta òptica d’on s’ha d’entendre l’aparició de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i del Reglament que la
desenvolupa (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) que el que pretén és
introduir garanties en els procediments d’atorgament de subvencions, per tal
d’assegurar una gestió adient i un eficaç control de les subvencions.
Tanmateix, l’esmentada Llei estableix en l’apartat 2 de l’article 17 que les
bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran
d’aprovar en el marc de les bases d’execució dels pressupost, a través d’una
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a
les diferents modalitats de subvenció, relacionant, a continuació, els extrems
que ha de concretar la norma que reguli les bases.
Pels motius exposats, propòs a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- L’aprovació de l’ordenança reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Alcúdia, que recull els elements essencials per
un correcte desplegament dels procediments per atorgar subvencions i pretén
fixar les bases d’acord amb les quals l’Ajuntament i les entitats públiques
depenents d’ell concediran les subvencions, amb el següent literal:

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
No hi ha dubte que l’administració local, i com a tal l’Ajuntament
d’Alcúdia, és una de les principals i més directes intermediaris entre
administració i societat. Ara bé, essent l’anterior inqüestionable, també hem de
tenir en compte que la capacitat de resolució d’aquests ens no és infinita.
Conscients del paper d’intermediació que assumeixen les entitats locals i
de que la satisfacció de l’interès general no és una competència exclusiva seva,
sorgeix la necessitat de dotar a l’administració local dels mecanismes adients
per activar la promoció d’iniciatives i la satisfacció de l’interès general. Així, les
tècniques de foment han de tenir una transcendència cabdal, assolint sistemes
que habilitin l’entramat associatiu per al desenvolupament d’actuacions en favor
del nostre poble, tot respectant els principis més essencials del Dret
Administratiu.
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Constatat l’anterior situació, una part d’aquesta activitat i paper que
correspon a l’Ajuntament es canalitza a través de subvencions a persones i
entitats que donen resposta a demandes socials.
Les subvencions es poden analitzar des de diversos punts de vista. Des
de la perspectiva econòmica, les subvencions son una despesa pública i com a
tal s’han d’ajustar a les directrius de la política pressupostària. Així doncs, els
principis rectors de la Llei d’Estabilitat Pressupostària s’han de traslladar a les
subvencions, enteses aquestes com una part del pressupost municipal.
Des de la perspectiva administrativa, les subvencions son una tècnica de
foment de determinats comportaments considerats d’interès general i fins i tot
un procediment de col·laboració entre l’Administració Pública i els particulars
per gestionar activitats d’interès públic.
És des d’aquesta òptica d’on s’ha d’entendre l’aparició de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i del Reglament que la
desenvolupa (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol) que el que pretén és
introduir garanties en els procediments d’atorgament de subvencions, per tal
d’assegurar una gestió adient i un eficaç control de les subvencions.
Tanmateix, l’esmentada Llei estableix en l’apartat 2 de l’article 17 que les
bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’hauran
d’aprovar en el marc de les bases d’execució dels pressupost, a través d’una
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a
les diferents modalitats de subvenció, relacionant, a continuació, els extrems
que ha de concretar la norma que reguli les bases.
Pels motius exposats, aquest Ajuntament considera necessari l’aprovació
d’aquesta Ordenança que recull els elements essencials per un correcte
desplegament dels procediments per atorgar subvencions i pretén fixar les
bases d’acord amb les quals l’Ajuntament d’Alcúdia i les entitats públiques
depenents d’ell concediran les subvencions.
Consta de 44 articles, una Disposició Transitòria, una Disposició
Derogatòria i una Disposició Final, estructurant-se l’articulat en cinc Títols
relatius a les disposicions generals, als procediments de concessió i gestió de
les subvencions; al reintegrament; al control financer i a les infraccions,
sancions i procediment sancionador.
TÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
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Article 1.- Objecte.

La present Ordenança té per objecte regular el règim jurídic general de les
subvencions atorgades per l’Ajuntament d’Alcúdia o per les entitats públiques que
depenguin d’ell d’acord amb els següents principis:
a. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació.
b. Eficàcia en el compliment dels objectius de l’Ajuntament.
c. Eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics.
Article 2.- Concepte de subvenció.
Als efectes de la present Ordenança, s’entén per subvenció qualsevol disposició
dinerària realitzada per les entitats a que es refereix l’article 3 a favor de persones
públiques o privades i que compleixi els requisits següents:
a. Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b. Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu,
l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament
singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, en el
benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que
se’n derivin.
c. Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tingui por objecte el
foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat
pública.
Article 3.- Àmbit d’aplicació.

1. La present Ordenança s’aplicarà a les subvencions concedides per
l’Ajuntament d’Alcúdia o per les entitats públiques que depenen d’ell.
Les entitats autònomes i de dret públic depenents de l’Ajuntament
d’Alcúdia podran concedir subvencions quan així ho contemplin els seus
estatuts.
2. No estan compreses dins l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança:
a. Les aportacions que es realitzin a favor d’altres administracions publiques o
a favor d’entitats publiques depenents de l’Ajuntament d’Alcúdia i que estiguin
destinades a finançar l’activitat o el pressupost de l’administració o entitat a la que
vagin dirigides.
b. Les bonificacions fiscals o les subvencions impròpies atorgades per la
legislació tributària o sectorial aplicable.
c. Els ajuts o auxilis atorgats per atendre necessitats peremptòries que
satisfacin finalitats de caràcter social ni, en definitiva, les prestacions assistencials.
d. Les subvencions concedides per altres administracions o entitats públiques
en les que l’Ajuntament actuï com a simple intermediari.
e. Els ajuts que s’atorguin al concessionari d’un servei públic que les rebi com
a contraprestació del funcionament del servei.
f. Les aportacions que, en concepte de quotes, es realitzin a favor de les
associacions a que es refereix la Disposició Addicional 5ª de la Llei 7/1985.
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g. Les subvencions previstes per la legislació de règim electoral i per la
legislació de finançament dels partits politics i les subvencions atorgades als grups
polítics municipals per atendre les seves despeses de funcionament.
h. Els premis que s’atorguin sense la prèvia sol·licitud de l’interessat.
i. Els ajuts consistents en la cessió de béns o drets del patrimoni de
l’Ajuntament d’Alcúdia.

Article 4.- Règim jurídic de les subvencions.
Les subvencions finançades amb fons de l’Ajuntament d’Alcúdia o de les
entitats públiques d’ell depenent es regiran, en el termes establerts en l’article
3, per aquesta Ordenança, per les Bases d’Execució del Pressupost Municipal i
per les Bases Reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas,
s’aprovin.
Les subvencions finançades amb fons de la Unió Europea o d’altres
Administracions Públiques es regiran per la normativa o les condicions fixades
per l’ens que l’atorgui. Amb allò que no estigui previst s’aplicarà supletòriament
aquesta Ordenança.
Article 5.- Competència per a la concessió de subvencions.
1. Son òrgans competents per a la concessió de subvencions, prèvia
consignació pressupostària per aquest fi, els següents:
a. Les concedides per l’Ajuntament, l’òrgan que determini la
convocatòria en el cas de les subvencions concedides en règim de concurrència
competitiva i el batle respecte de les concedides de forma directa.
b. Les concedides per les entitats públiques depenents de l’Ajuntament,
l’òrgan que determini els seus estatuts.
2. La concessió implica l’aprovació de la despesa.
3. La facultat o competència per concedir subvencions podrà ser
delegada en els termes fixats per les normes sobre atribució i exercici de
competències.
Article 6.- Beneficiaris.
1. Tindrà la consideració de beneficiari de subvencions la persona física o
jurídica que hagi de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o
que es trobi en la situació que legitima la seva concessió en els termes que
exigeixin les bases i la convocatòria.
2. També tindran la consideració de beneficiaris de subvencions les
agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni
separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els
projectes, activitats o comportaments o es trobin en la situació que motiva la
seva concessió.
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3. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica o una agrupació de les
indicades a l’apartat anterior, s’hauran de designar els membres que es
comprometen a efectuar l’activitat que fonament la concessió de la subvenció el
quals tindran igualment la consideració de beneficiaris.
A més, quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades sense personalitat, hauran de fer-se constar
expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els
compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com
l’import de subvenció a aplicar per cadascun d’ells, que tindran igualment la
consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, haurà de anomenar-se un
representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders bastants per complir
les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. No podrà
dissoldre’s l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció
previst en els articles 39 i 65 d’aquesta Llei 38/2003, de 17 de desembre,
General de Subvencions.
Article 7.- Entitats col·laboradores.

1. Serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de
l’Ajuntament d’Alcúdia a tots els efectes relacionats amb la subvenció, entregui i
distribueixi els fons públics als beneficiaris quan així s’estableixi a les bases reguladores
i convocatòria de cada tipus de subvenció, o col·labori amb la gestió de la subvenció
sense que es produeixi la prèvia entrega i distribució dels fons públics.
2. Tindran aquesta consideració:
a. Aquells que, havent estat nomenats beneficiaris d’acord amb la normativa
comunitària, tinguin encomanada, exclusivament, les funcions indicades en el paràgraf
anterior.
b. Els organismes i demés ens públics, les societats mercantils participades
íntegrament o majoritària per les Administracions Públiques, organismes o ens de dret
públic i les associacions a que es refereix la DA 5ª de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les demés persones jurídiques
públiques o privades que reuneixin les condicions de solvència i eficàcia que
s’estableixin.
c. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’Administració General de
l’Estat i els seus organismes públics i demés ens sotmesos al dret públic, respecte de
les subvencions concedides per l’Ajuntament d’Alcúdia i els ens de dret públic d’ell
depenent.
3. L’òrgan administratiu atorgant de la subvenció i l’entitat col·laboradora
formalitzaran un conveni o contracte de col·laboració, en el qual es fixaran les
condicions i obligacions en que es desenvoluparà dita col·laboració.

Article 8. Requisits per obtenir la condició de beneficiari o
entitat col·laboradora.
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1. Podran tenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les
persones o entitats que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de
la subvenció o en la que concorrin les circumstàncies previstes en aquesta
Ordenança i en les Bases Específiques i convocatòria.
2. No podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de
les subvencions les persones o entitats en qui concorri alguna de les
circumstàncies següents, excepte que per la naturalesa de la subvenció
s’exceptuï per la seva normativa reguladora:
a. Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de
pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de
prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i
exaccions il·legals o delictes urbanístics.
b. Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, excepte
que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció
judicial o haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
Concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència
de qualificació del concurs.
c. Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables,
a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb una administració
pública.
d. Estar incursa la persona física, els administradors de les societats
mercantils o aquells que ostentin la representació legal d’altres persones
jurídiques, per algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora
de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, la Llei 2/1996,
de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que
s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e. No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
o de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes
que reglamentàriament es determinin.
f. Tenir la residencia fiscal en un país o territori qualificat
reglamentàriament com a paradís fiscal.
g. No estar al corrent en el compliment d’obligacions per reintegrament
de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.
h. Haver estat sancionades amb caràcter ferm amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei 38/2003 General de
Subvencions o altres lleis que així ho estableixin.
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3. No podran accedir a la condició de beneficiaris o entitat col·laboradora les
agrupacions previestes en l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions (6.2 de la present Ordenança) quan concorri alguna de les prohibicions
anteriors en algun dels seus membres.
4. Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses
de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, pugui
presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió,
d'altres empreses en les quals haguessin concorregut aquelles.

5. Tampoc podran accedir a la condició de beneficiari o entitat
col·laboradora de les subvencions regulades a la present Ordenança les
associacions afectades per les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i
6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació.
Les associacions respecte de les quals s’hagi suspès el procediment
administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en
aplicació del previst en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del Dret d’Associació, mentre no hi hagi resolució ferme en virtud de
la qual pugui practicar-se la inscripció en el registre corresponent.
6. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incurses
en cap prohibició per accedir a la condició de beneficiari o entitat colaboradora
es podrà realitzar mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o
certificació administrativa, segons el cas, i quan aquest document no pugui ser
expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituit per una declaració
responsable atorgada davant una autoritat admnistrativa o notari públic.
Article 9.- Obligacions dels beneficiaris i de les entitats col·laboradores.

1. Son obligacions del beneficiaris:
a. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar
el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
b. Justificar davant l’òrgan concedent o entitat col·laboradora, si escau,
el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el
compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan
concedent o l’entiat col·laboradora, en el seu cas, així com qualsevol altres de
comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la
inforamció que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
d. Comunicar a l’òrgan atorgant o entitat col·laboradora l’obtenció
d’altres subvencions, ajudes, ingresos o recursos que financin les activitats
subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar com a molt tard abans
de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.
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e. Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de
concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social.
El compliment d’aquestes obligacions s’acreditarà mitjançant la
presentació de les certificacions administratives corresponents.
La presentació de declaració responsable substiutirà la presentació de les
certificacions esmentades en els següents casos:
- Quan la quantia a atorgar a cada beneficiari no superi l’import de
3.000,00.-€.
- Quan la subvenció es destini a finançar projectes o programes d’acció
social i cooperació internacional i es concedeixi a entitats sense fins lucratius,
federacions, confederacions o agurapacións d’aquestes.
Quan estigui previst a les bases reguladores, la presentació de la
sol·licitud de la subvenció implicarà, excepte que expressament es manifesti el
contrari, l’autorització del sol·licitant per a que l’òrgan concedent obtengui de
forma directa l’acreditació del compliment d’aquestes obligacions.
f. Disposar dels llibres contables, registres diligenciats i demés
documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil
i sectorial aplicable al beneficiari.
g. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, en la mesura en que puguin ser objecte de
comprovació i ocontrol.
h. Adoptar les mesures de difusió fixades a les bases reguladores del
caràcter públic de la financiació de programes, activitats, inversions o
actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.
i. Reintegrar els fons rebuts en els casos en que procedeixi per
concórrer causa de reintegrament.
2. Son obligacions de l’entitat col·laboradora:

a. Lliurar als beneficiaris els fons rebuts d’acord amb els criteris
establerts a les bases reguladores de la subvenció i en el conveni subscrit amb
l’entitat atorgant.
b. Comprovar, si escau, el compliment i efectivitat de les condicions o
requisits determinants pel seu atorgament, així com la realització de l’activitat i
el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.
c. Justificar l’entrega dels fons rebuts davant l’òrgan concedent i, en el
seu cas, entregar la justificació presentada pels beneficiaris.
d. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que respecte de la gestió
d’aquests recursos pugui efectuar l’entitat concedent, i a les de control financer
que realitzi qualsevol òrgan de control competent.
Article 10. Publicitat de les subvencions atorgades.

1. L’òrgan atorgant publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament les
subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el crèdit
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pressupostària al que s’imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o
finalitats de la subvenció.
2. Tanmateix publicarà en el BOIB un extracte de la resolució per la qual
s’ordena la publicació amb indicació del lloc on està exposat el contingut
íntegre.
3. No serà necessària la publicació en el tauler d’anuncis quan la
subvenció tingui assignació nominativa en els Pressuposts Municipals.
4. En honor de promoure la transparència i col·laborar en la lluita contra
el frau de subvencions i ajudes públiques, l’Ajuntament subministrarà la
informació estipulada a l’article 20 de la 38/2003 General de Subvencions a la
Base de Dades Nacional de Subvencions.
Article 11. Publicitat de la subvenció per part del beneficiari.

1. Les bases reguladores de les subvencions hauran d’establir les
mesures de difusió que ha d’adoptar el beneficiari d’una subvenció per donar la
publicitat adient al caràcter públic del finançament del programa, activitat,
inversió o actuació de qualsevol tipus que sigui objecte de subvenció.
2. Les mesures de difusió s’hauran d’adequar a l’objecte subvencionat,
tant pel que fa a la forma com a la duració, i poden consistir amb la inclusió de
la imatge institucional de l’entitat atorgant, així com llegendes relatives al
finançament pública a cartells, plaques commemoratives, materials, impresos,
mitjans electrònics o audiovisuals, o bé mencions en els mitjans de
comunicació.
TITOL II.PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ I GESTIÓ DE LES
SUBVENCIONS.
CAPITOL I. DELS PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ.
Article 12.- Procediments de concessió

1. Les subvencions es poden concedir en règim de concurrència
competitiva o de forma directa.
2. El procediment ordinari de concessió de subvenció es tramitarà en règim de
concurrència competitiva. Tindrà la consideració de concurrència competitiva el
procediment a través del qual la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la
comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre les
mateixes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a les Bases
Específiques i a la convocatòria de cada subvenció, i adjudicar, respectant el límit fixat
a la convocatòria, a favor d’aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació
dels esmentats criteris de valoració.
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En aquest supòsit, la proposta de concessió es formularà a l’òrgan atorgant per
un òrgan col·legiat a través de l’òrgan instructor. La configuració de l’òrgan col·legiat
es definirà a les bases reguladores de l’atorgament de subvencions, en el cas de
concurrència competitiva, o al conveni-resolució regulador de la concessió en el cas de
les subvencions nominatives. En el cas de que aquests dos elements no regulin la
composició de l’òrgan col·legiat, el batle mitjançant decret podrà regular la seva
composició.
Les Bases Específiques i la convocatòria de la subvenció podran exceptuar del
requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els
requisits establerts en el supòsit que el crèdit consignat a la convocatòria sigui
suficient, atenent al nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de
presentació.

3. Es podran concedir de forma directa les següents subvencions:
a. Les previstes nominativament en el Pressupost Municipal.
b. Aquelles l’atorgament o quantia de les quals vingui imposat per una
norma amb rang legal.
c. Excepcionalment, aquelles en que s’acreditin raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres subvencions degudament justificades
que dificulten la seva convocatòria pública.
Article 13. Tramitació anticipada.
1. La convocatòria de la subvenció es podrà aprovar en un exercici anterior a aquell en
que s’hagi de dictar la resolució, sempre que l’execució de la despesa es realitzi dins l’anualitat
en que es produeixi la concessió i es compleixi alguna de les circumstàncies a que es refereix
l’article 56 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria tindrà caràcter
estimat i s’haurà de fer constar expressament que la concessió de la subvenció queda
condicionada a l’existència de crèdit adient i suficient en el moment de la resolució.
3. A l’expedient de despesa que es tramiti prèviament a la convocatòria, el certificat
d’existència de crèdit serà substituït per un certificat expedit per la Intervenció Municipal on es
faci constar que concorre alguna de les circumstàncies que permeten la tramitació anticipada i
que estan contemplades a l’article 56 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 14. Subvencions plurianuals.
Es podrà autoritzar la convocatòria de subvencions la despesa de les quals sigui
imputable a exercicis posteriors a aquell en que es dicti la resolució de concessió, amb els límits
establerts per l’article 57 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i per la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

CAPITOL II.- DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTE.
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Article 15.- Procediment de concessió de les subvencions previstes
nominativament en el Pressupost Municipal.

1. Son subvencions previstes nominativament en el Pressupost Municipal
aquelles que el seu objecte, dotació pressupostària i beneficiari venen
expressament determinats a l’estat de despeses del Pressupost Municipal.

2. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions s’iniciarà
normalment a instància de part; també podrà iniciar-se d’ofici; i acabarà amb la
resolució de concessió o conveni signat pel Batle de l’Ajuntament, que tindran
caràcter de Bases Específiques de la subvenció.
3. Els convenis o resolucions seran l’instrument habitual per canalitzar les
subvencions previstes nominativament als Pressupostos Generals de
l’Ajuntament, que farà les vegades de bases reguladores, sense perjudici del
que referent a això puguin establir les bases d’execució del Pressupost
Municipal.
4. La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d’incloure els següents
extrems:
a. L’objecte de la subvenció i el beneficiari, d’acord amb l’assignació
pressupostària.
b. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i quantia de la
subvenció.
c. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, independentment de la
procedència dels mateixos.
d. Terminis, lloc i forma de presentació de la sol·licitud, els documents i
informacions que s’han d’acompanyar a la petició, que en tot cas inclourà
l’acreditació del compliment dels requisits per tenir la condició de beneficiari.
e. Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar
pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties
que, si escau, hauran d’aportar els beneficiaris.
f. Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment
de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons
percebuts.
5. El cas particular de l’aportació de l’Ajuntament d’Alcúdia al Fons
Mallorquí de Solidaritat, es regularà de conformitat amb el dictamen de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears de 12 de novembre de 2010,
mitjançant la signatura del corresponent conveni o resolució.
Article 16. Subvencions de concessió directa imposada per una norma amb
rang de legal.
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1. Les subvencions de concessió directe l’atorgament o quantia de la qual
ve imposada a l’Ajuntament per una norma amb rang legal, es regirà per dita
norma i per les demés d’específica aplicació a l’Administració corresponent.
2. Quan l’esmentada norma amb rang legal instrumentalitzi la concessió
a través de la formalització d’un conveni serà d’aplicació el previst en l’apartat 3
de l’article 10 de la present Ordenança.
3. L’exigibilitat del pagament de les subvencions a que fa referència
aquest precepte estarà condicionada a l’existència de crèdit adient i suficient en
el corresponent exercici.
Article 17. Subvencions de concessió directa en que s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades
que dificultin la seva convocatòria pública.

1. Es podran concedir de forma directa les subvencions a que es refereix la
lletra c de l’apartat 3 de l’article 12 de la present Ordenança.

2. El Ple de l’Ajuntament, prèvia justificació de les raons que motiven la
concessió, aprovarà les bases reguladores de la subvenció.
3. Si per atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de
la concessió de la subvenció fos necessari una modificació de crèdit, s’haurà de
tramitar el corresponent expedient de modificació pressupostària.
CAPITOL III.- DEL PROCEDIMENT
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.
Article 18. Iniciació.

1.

Ple.

DE

CONCESSIÓ

EN

RÈGIM

DE

El procediment de concessió s’iniciarà sempre d’ofici.

2. La iniciació d’ofici es realitzarà sempre mitjançant convocatòria aprovada pel

3. Amb caràcter previ o simultàniament a l’aprovació de la convocatòria,
el Ple de l’Ajuntament aprovarà i publicarà les Bases Específiques de la
subvenció.
4. La convocatòria, que desenvoluparà el procediment per a la concessió
de la subvenció, tindrà necessàriament el següent contingut:
a. Indicació de la disposició que fixi les bases reguladores i del diari
oficial en que està publicada, excepte que aquestes estiguin incloses a la
convocatòria.
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b. Crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció i quantia total
màxima de la subvenció convocada dins dels crèdits disponibles o, si no n’hi ha,
quantia estimada de les subvencions.
c. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
d. Expressió que la concessió s’efectua mitjançant un règim de
concurrència competitiva.
e. Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los.
f. Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del
procediment.
g. Designació dels membres de l’òrgan col·legiat que avaluarà les
sol·licituds.
h. Termini, lloc i forma o mitjans de presentació de les sol·licituds.
i. Termini de resolució i notificació.
j. Documents i informacions que s’han d’acompanyar a la petició.
k. Si escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat
amb l’establert en l’article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
l. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas
contrari, òrgan davant el qual s’ha d’interposar el recurs d’alçada.
m. Criteris de valoració de les sol·licituds.
n. Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que preveu
l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
o. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, independentment de la
procedència dels mateixos.
5. La convocatòria de les subvencions es publicarà en el BOIB. Aquesta
publicació serà posterior o simultània a la publicació de les Bases Específiques.
6. La convocatòria indicarà quina documentació pot ser substituïda per una
declaració responsable del sol·licitant. En aquest cas, amb anterioritat a la proposta de
resolució definitiva de concessió de la subvenció, s’haurà d’haver presentat la
documentació que acrediti la realitat de les dades contingudes en l’esmentada
declaració.
7. En el cas que la documentació exigida ja estigui en poder de l’Ajuntament, el
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització
del procediment de que formin part, podrà fer ús del seu dret a no presentar-la, fent
constar la data, el procediment i l’òrgan o dependència en que varen ser presentats o
emesos.
8. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, es
requerirà a l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies esmeni les deficiències,
advertint-lo que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució
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que es dictarà en els termes previstos en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Article 19. Instrucció.
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a l’òrgan
que es designi a la convocatòria.
2. Les activitats d’instrucció comprendran:
a. Petició de tots els informes que s’estimin necessaris per a resoldre o que siguin
exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de 10
dies, excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi una altre termini.
b. Avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritaris de
valoració, establerts en les Bases Específiques o a la convocatòria.
3. Avaluades les sol·licituds, l’òrgan col·legiat a que es refereix l’apartat 1 de l’article 9
haurà d’emetre informe on es concreti el resultat de l’avaluació efectuada.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, formularà
proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà als interessats en la
forma que estableixi la convocatòria, atorgant un termini de 10 dies per presentar al·legacions i
requerint-los perquè presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a
la declaració.
4. Examinades, si escau, les al·legacions presentades pels interessats, l’òrgan instructor
formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de
sol·licitants pels que es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la
seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.
Excepcionalment, si ho preveu la convocatòria, la quantia de la subvenció s’ha de
prorratejar entre els sol·licitants l’import global màxim destinat a subvenció.
5. L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l’informe de l’òrgan instructor en
el que consti que de la informació que obra en el seu poder es desprèn que els beneficiaris
compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.
6. La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l’establert a
les Bases Específiques i a la convocatòria de cada tipus de subvenció, es notificarà als
interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el
termini de 10 dies comuniquin la seva acceptació.
7. Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució
provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari proposat front l’Administració.
Article 20. Resolució.
1. Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el
procediment de concessió de forma motivada.
2. La resolució, a més d’expressar el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es
concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de les
sol·licituds, indicant el sol·licitant o relació de sol·licitants als que es desestima la subvenció.
3. La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que
complint amb les condicions administratives i tècniques establertes en les bases i a la
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convocatòria per adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat estimades per sobrepassarse la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada
a cada una d’elles en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si un
beneficiari renunciés de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant acordarà, sense
necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant següent segons
l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.
4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
excedir de sis mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que
aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.
5. El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima als
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.
Article 21. Reformulació de les sol·licituds.
1. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats a desenvolupar pel
sol·licitant i l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui inferior a
aquell que figura a la sol·licitud presentada, es podrà instar del beneficiari, si així s’ha previst, la
reformulació de la seva sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions a la subvenció
atorgable.
2. Una vegada la sol·licitud tengui la conformitat de l’òrgan col·legiat, es remetrà a
l’òrgan competent per tal que dicti la resolució.
Article 22.- Quantia de les subvencions.
Les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Alcúdia en règim de concurrència
competitiva no podran superar el 100% del cost de l’actuació subvencionada.
La concessió de la subvenció per part de l’Ajuntament d’Alcúdia és compatible amb
qualsevol altre tipus de subvenció o ajuda, llevat que s’especifiqui el contrari. No obstant, en
cap cas, l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat subvencionada.
CAPITOL IV.- DEL PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ I COBRAMENT DE LES
SUBVENCIONS.
Article 23. Subcontractació de les activitats subvencionades.
1. La realització de l’activitat subvencionada és una obligació personal del beneficiari.
2. El beneficiari no podrà subcontractar, total o parcialment, l’activitat subvencionada,
excepte que les bases o la convocatòria prevegin expressament el contrari, amb els límits i
condicions que estableixin.
3. S’entén per subcontractació la concertació amb tercers de l’execució total o parcial
de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, quedant fora d’aquest concepte la
contractació d’aquelles despeses en què hagi d’incórrer el beneficiari per a la realització per si
mateix de l’activitat subvencionada, així com aquelles despeses annexes que hi hagi d’incórrer
el beneficiari per poder dur a terme l’activitat.
Article 24. Justificació de les subvencions públiques.
1. Els beneficiaris de la subvenció hauran de justificar davant l’òrgan atorgant o l’entitat
col·laboradora el compliment de les condicions imposades i dels objectius previstos a l’acte de
concessió de la subvenció.
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2. La justificació es realitzarà en la forma, moment, terminis i condicions establerts a les
bases reguladores o a la convocatòria de la subvenció i podrà revestir alguna de les següents
modalitats:
a. Compte justificatiu de la despesa realitzada.
b. Acreditació per mòduls.
c. Presentació d’estats comptables.
3. En tot cas, es tendran en compte les següents indicacions:
a. Es justificarà la realització de l’obra o activitat subvencionada amb el seu cost.
b. Quan es subvencioni l’adquisició d’un immoble, s’exigirà la corresponent escriptura.
c. En el cas d’obres subvencionades, si aquestes s’efectuen per una administració
pública, es tendrà que aportar l’acta de recepció i la liquidació. A més, si s’efectuen
pagaments a compte, les corresponents certificacions d’obra. Si les obres s’efectuen
per un ens sense caràcter d’administració pública, s’aportarà certificació del tècnic
director i factures o liquidació del contractista.
d. En el cas d’activitats, s’aportaran les factures, minutes i altres justificants de les
despeses realitzades pel beneficiari, emeses conforme a la normativa vigent
aplicable.
e. Tractant-se d’administracions públiques (tant per obres com per activitats), es
podrà expedir certificació acreditativa dels justificants de despeses, quedant
aquests a disposició de l’entitat local pel seu examen, si ho considera escaient.
f. Quan les bases específiques, el conveni o la resolució de concessió ho determinin,
es podran justificar les subvencions amb informes de control financer, que
efectuarà la Intervenció General de la corporació, de conformitat amb els articles
220 a 222 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. En aquests casos, es
presentarà una memòria de l’activitat subvencionada abans del seu pagament.
g. El servei gestor haurà d'estampillar en els documents aportats pel beneficiari el
segell creat a aquest efecte, de manera que quedi constància l'import subvencionat.
Article 25. Cobrament.
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per part del beneficiari, de
la realització de l’activitat, projecte o objectiu pel qual es va concedir la subvenció.
El dret a cobrar total o parcialment la subvenció, s’extingirà en el supòsits en que no es
justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.
TÍTOL III.- DEL REINTEGRAMENT
Article 26.- Invalidesa de la resolució de concessió.
1. Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:
a. Les indicades a l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
b. La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.
2. Son causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió les demés infraccions de
l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions., de conformitat amb l’establert a l’article 63 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
3. Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant
procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior
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impugnació, de conformitat amb l’establert en els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú.
4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el
reintegrament de les quantitats entregades.
Article 27. Causes de reintegrament.
1. A més dels casos en que es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també
procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l’interès de demora corresponent des
del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la procedència del
reintegrament, en els següents supòsits:
a. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per això o ocultant
aquelles que, d’haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.
b. Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, del projecte o la no adopció del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c. Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes
establerts per aquesta Ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.
d. Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les
bases reguladores.
e. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer, així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de
documents quan d’això sen derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als
fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades,
o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
f. Incompliment de les obligacions imposades per l’administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la
concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma d’acord amb la que
s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
g. Incompliment de les obligacions imposades per l’administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la
concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d’ell se’n derivi la impossibilitat de
verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos
o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
h. L’adopció, en virtut de l’establert en els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió
Europea, d’una decisió de la qual sen derivi una necessitat de reintegrament.
i. En els demés supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.
2. En el supòsit que l’import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada,
procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l’interès de demora.
Article 28.- Naturalesa dels crèdits a reintegrar.
1. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic,
resultant d’aplicació pel seu cobrament l’establert a la Llei General Pressupostària.
2. L’interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l’interès legal dels
doblers incrementat en un 25%, excepte que la Llei de Pressuposts General de l’Estat
n’estableixi un altre.
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Article 29.- Procediment de reintegrament.
1. El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tindrà caràcter
administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments
administratius contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
2. En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:
a. Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d’ofici, prèvia denuncia o com a
conseqüència de l’informe emès per l’òrgan de control financer emes per la Intervenció.
L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l’òrgan atorgant de la subvenció.
b. Tràmit d’al·legacions, garantint-se el dret d’audiència de l’interessat.
c. Si escau, informe de valoració de les al·legacions.
d. Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.
e. Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim
per resoldre i notificar la resolució serà de 12 mesos des de l’acord d’inici.
3. L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les
sancions que, si escau, resultin exigibles.
TÍTOL IV.- CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS.
Article 30.- Objecte i competència per l’exercici del control financer.
1. El control financer de subvencions s’exercirà respecte de beneficiaris i, en el seu cas,
entitats col·laboradores respecte de les subvencions concedides per l’Ajuntament d’Alcúdia o
entitat pública d’ell depenent amb l’objecte de verificar el compliment de tots i cadascuns dels
requisits i obligacions exigibles d’acord amb la normativa aplicable.
2. La competència per a l’exercici d’aquest control financer correspon a la Intervenció
Municipal, sense perjudici de les funcions que les lleis atribueixin a altres òrgans com la
Sindicatura de Comptes i de les funcions d’inspecció de l’òrgan atorgant.
Article 31. Obligació de col·laboració.
1. Els beneficiaris, entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació esdevindran obligats a prestar col·laboració i facilitar quanta
documentació li sigui requerida en l’exercici de les funcions de control que es desenvolupin.
2. L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de reintegrament de la subvenció.
Article 32. Personal controlador.
El personal controlador encarregat de la realització del control financer serà considerat
agent de l’autoritat.
Article 33. Procediment de control financer.
Totes les actuacions que s’hagin duit a terme amb motiu del control financer seran
diligenciades i es recolliran en un informe emès per la Intervenció Municipal del qual se’n
donarà trasllat a l’òrgan atorgant de la subvenció per tal que iniciï, si escau, el procediment de
reintegrament en el termini d’un mes.

TÍTOL V. INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS.
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CAPITOL I.- DE LES INFRACCIONS.
Article 34. Infraccions.

1. Seran constitutives d’infraccions administratives en matèria de subvencions
les accions i omissions tipificades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i es podran sancionar inclús en el cas que s’hagin comès a títol de simple
negligència.

2. Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus d’acord
amb els supòsits fixats a la citada Llei.
Article 35. Responsables.
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els ens sense personalitat als
quals es refereix l’apartat 2 de l’article 6 de la present Ordenança, que per acció o omissió
incorrin en els supòsits tipificats com a infraccions i, en particular, les següents:
a. Els beneficiaris de subvencions, així com els membres de les persones o entitats
contemplades en l’apartat 2 i segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 6 d’aquesta Ordenança,
en relació amb les activitats subvencionades que s’haguessin compromès a realitzar.
b. Les entitats col·laboradores.
c. El representant legal dels beneficiaris de subvencions que manquin de capacitat
d’obrar.
d. Les persones o entitats relacionades amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació, obligades a prestar col·laboració i facilitar quanta documentació sigui requerida en
compliment del que es disposa en l’article 46 d’aquesta Llei
Article 36. Infraccions lleus.
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions recollides a la Llei o
a les bases quan no constitueixin infraccions greus o molt greus i no operin com a element de
graduació de la sanció. En particular, constitueixen infraccions lleus les següents conductes:
a. La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicació donada als
fons percebuts.
b. La presentació de comptes justificatius inexactes o incompletes.
c. L’incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes de forma
expressa, siguin assumides com a conseqüència de la concessió de la subvenció.
d. L’incompliment d’obligacions d’índole comptable o registral, en particular:
 La inexactitud o omissió d’una o diverses operacions en la comptabilitat i
registres legalment exigits.
 L’incompliment de l’obligació de portar o conservar la comptabilitat, els
registres legalment establerts, els programes i arxius informàtics que els
serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats.
 Dur comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i exercici
econòmic, no permetin conèixer la veritable situació de l’entitat.
 La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon,
segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de les
activitats subvencionades.
e. L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents
equivalents.
f. L’incompliment per part de les entitats col·laboradores de les obligacions
establertes en l’article 9.2 d’aquesta Ordenança no previstes de forma expressa en aquest
precepte
g. La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de control financer.
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S’entén que existeixen aquestes circumstàncies quan el responsable de les infraccions
administratives en matèria de subvencions, degudament notificat a aquest efecte, hagi realitzat
actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions dels funcionaris de la
Intervenció en l’exercici de les funcions de control financer.
Article 37. Infraccions greus.
Constitueixen infraccions greus les següents conductes:
a. L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’òrgan atorgant o a l’entitat
col·laboradora l’obtenció de subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, al fet que es refereix el paràgraf d de l’apartat 1 de l’article 9 d’aquesta
ordenança.
b. L’incompliment de les condicions establertes alterant substancialment les finalitats
pels quals la subvenció va ser concedida.
c. La falta de justificació del destí donat als fons rebuts una vegada transcorregut el
termini establert per a la seva presentació.
d. L’obtenció de la condició d’entitat col·laboradora falsejant els requisits requerits o
ocultant els que l’haguessin impedit.
e. L’incompliment per part de l’entitat col·laboradora de l’obligació de verificar, si
escau, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per a l’atorgament
de les subvencions, quan d’això es derivi l’obligació de reintegrament.
Article 38. Infraccions molt greus.
Constitueixen infraccions molt greus les següents conductes:
a. L’obtenció d’una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seva
concessió o ocultant les que l’haguessin impedit o limitat.
b. La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats pels quals
la subvenció va ser concedida.
c. La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control previstes,
respectivament, en els articles 9.1 c) i 9.2 d) d’aquesta Ordenança, quan d’això es derivi la
impossibilitat de verificar el destí donat als fons percebuts, o el compliment de la finalitat i de la
realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
d. La falta de lliurament, per part de les entitats col·laboradores, quan així s’estableixi,
als beneficiaris dels fons rebuts d’acord amb els criteris previstos.
CAPITOL II.- DE LES SANCIONS.
Article 39. Classes de sancions.
1. Les infraccions en matèria de subvencions se sancionaran mitjançant la imposició de
sancions pecuniàries.
2. Les sancions pecuniàries podran consistir en multa fixa o proporcional. La sanció
pecuniària proporcional s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no
justificada.
La multa fixa estarà compresa entre 75 i 6.000 euros i la multa proporcional pot anar
del tant al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas
d’entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
La multa pecuniària serà independent de l’obligació de reintegrament i per al seu
cobrament resultarà igualment d’aplicació el règim jurídic previst per als ingressos de dret
públic en la Llei General Pressupostària o en les normes pressupostàries de les restants
Administracions públiques.

30

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

Article 40. Graduació i Import de les sancions.
1. Als efectes de la graduació de les sancions, es tindran en compte els criteris recollits
a l’article 60 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions i demés
disposicions reglamentàries que el desenvolupin.
2. Per determinar l’import de multa a que ha d’ascendir la sanció, s’estarà a l’establert
en els articles 61, 62 i 63 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions i
demés disposicions reglamentàries que els desenvolupin.
CAPITOL III.- DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
Article 41.- Procediment sancionador i òrgans competents.
1. La imposició de sancions en matèria de subvencions per l'Ajuntament d’Alcúdia
s’efectuarà mitjançant procediment administratiu que ha de tramitar-se d’acord amb el que es
disposa en el capítol II del títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i el Decret 14/1994, de 10
de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir en l’exercici de la Potestat
Sancionadora.
2. El procediment s’iniciarà d’ofici, mitjançant Decret de Batlia, com a conseqüència, de
l’actuació de comprovació desenvolupada per l’òrgan atorgant o per l’entitat col·laboradora, així
com de les actuacions de control financer previstes.
3. Són competents per a la resolució del procediment sancionador, els següents òrgans:
a. Per la comissió d’infraccions lleus i greus, el Batle.
b. Per la comissió d’infraccions molt greus, la Junta de Govern.
Article 42. Resolució.
Els acords d’imposició de sanció posaran fi a la via administrativa.
Article 43. Responsabilitats.
1. Respondran solidàriament de la sanció pecuniària els membres, partícips o cotitulars
de les entitats a que es refereix l’apartat 3 de l’article 6 en proporció a les seves respectives
participacions, quan es tracti de comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o
patrimoni separat.
2. Respondran subsidiàriament de la sanció pecuniària els administradors de les
societats mercantils, o aquells que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques,
d’acord amb les disposicions legals o estatutàries que els resultin d’aplicació, que no realitzin els
actes necessaris que siguin del seu interès per al compliment de les obligacions infringides,
adoptin acords que facin possibles els incompliments o consentin els dels qui d’ells depenguin.
Article 44 . Prescripció d’infraccions i sancions.
1. Les infraccions prescriuran en el termini de quatre anys a comptar des del dia en què
la infracció s’hagués comesa.
2. Les sancions prescriuran en el termini de quatre anys a comptar des de l’endemà a
aquell en què hagués adquirit fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció.
3. El termini de prescripció s’interromprà conforme a l’establert en l’article 132 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de d’administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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4. La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense perjudici que pugui ser sol·licitada la seva
declaració per l’interessat.

DISPOSICIO TRANSITÒRIA.

1. Els procediments administratius de concessió de subvencions iniciats a
l’entrada en vigor de la present Ordenança es regiran per la normativa vigent en el
moment del seu inici.

2. Els procediments de control financer, de revocació i reintegrament de
subvencions s’aplicaran a les subvencions atorgades baix la vigència de la
present Ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Queda derogada qualsevol norma municipal d’igual o inferior rang amb
tot allò que contradiguin o s’oposin a la present Ordenança
DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat el seu
text íntegre al BOIB en la forma i terminis previstos als articles 103 i 113 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i del Règim Local de les Illes
Balears, de conformitat amb l’establert als articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

SEGON.- Sotmetre l’ordenança a un període d’informació pública donant
audiència als interessats, mitjançant publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies per tal
que puguin presentar al·legacions i suggeriments, que hauran de ser resolts per
la Corporació. Si durant l’indicat termini no es produïssin al·legacions,
l’ordenança es considerarà aprovada definitivament sense que sigui necessari
adoptar un nou acord.”
INTERVENCIONS:
El senyor secretari de la corporació, senyor Joan Seguí, sintetiza breument el
punt exposant que es tracta d’adaptar la llei a través d’una ordenança municipal
per a poder atorgar les subvencions a persones i associacions.
El senyor batle exposa que es tracta d’una qüestió tècnica però si algú vol
intervenir.
La senyora Terrasa manifesta que el juliol de 2015 es va provar el pla
estratègic de subvencions municipals i entenem que l’ordenança es deriva
precisament d’aquest pla estratègic. Per tant votarem a favor d’aquest punt.
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VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
5. Examen proposta d’aprovació de les Bases que regulen la concessió
d’ajuts per l’adquisició de llibres de Text i excepcionalment material
escolar.
Es presenta la proposta de la Regidora delegada d’Educació de data 25
d’agost de 2015, la qual diu:
“L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament, per part de l’Ajuntament d’Alcúdia,
d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar lectiu per al curs 2015-2016
a les famílies amb fills que cursen ensenyament obligatori, es a dir, Educació Primària,
Educació Secundaria – ESO- i PQPI.
Les ajudes econòmiques tenen la finalitat de donar suport econòmic a la despesa que
suposa l’adquisició de llibres de text a les famílies del municipi d’Alcúdia i està
destinada a la compra de llibres de caràcter obligatori per l’alumne i excepcionalment,
material escolar. S’entén per material escolar lectiu el conjunt format per tots aquells
documents, fotocòpies i altres materials que substitueixen els llibres de text, sempre que
aquest sigui el mètode que utilitza de forma unànime el centre escolar a on cursa els
estudis l’alumne/a.
Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la
reutilització dels llibres de text.
Consideracions jurídiques
El pressupost municipal de l’Ajuntament d’Alcúdia per a l’any 2015 existeix partida destinada
a cobrir aquests ajuts EN 326 481001 Beques per a llibres de text, dotada amb 15.000€.
Per tot això propòs al Ple de l’Ajuntament que adopti el següents:
Acords

PRIMER.- Aprovar les Bases, que regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de
text per al curs 2015/2016 per a alumnes de qualsevol curs d’ensenyament obligatori,
Educació Primària i Educació Secundària (ESO, PQPI), amb el següent tenor literal:
BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES
DE TEXT,
I EXCEPCIONALMENT MATERIAL ESCOLAR,
PER AL CURS
2015/2016.
1-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament, per part de l’Ajuntament d’Alcúdia, d’ajuts
per a l’adquisició de llibres de text i material escolar lectiu per al curs 2015-2016 a les famílies
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amb fills que cursen ensenyament obligatori, es a dir, Educació Primària, Educació Secundaria
– ESO- i PQPI.
Les ajudes econòmiques tenen la finalitat de donar suport econòmic a la despesa que suposa
l’adquisició de llibres de text a les famílies del municipi d’Alcúdia i està destinada a la compra
de llibres de caràcter obligatori per l’alumne i excepcionalment, material escolar. S’entén per
material escolar lectiu el conjunt format per tots aquells documents, fotocòpies i altres
materials que substitueixen els llibres de text, sempre que aquest sigui el mètode que utilitza de
forma unànime el centre escolar a on cursa els estudis l’alumne/a.
Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la reutilització dels
llibres de text.
2- REQUISITS


Els sol·licitants han d’estar empadronats al municipi d’Alcúdia, amb una antiguitat de tres
mesos anteriors a la sol·licitud.



Els alumnes han d’estar matriculats a centres escolar ubicats al municipi d’Alcúdia, a
excepció dels alumnes de PQPI, que no puguin cursar els estudis en els centres educatius
d’Alcúdia.



Els sol·licitants s’han de comprometre a reutilitzar els llibres escolars pels quals siguin
becats. Si el centre escolar on estan matriculats els alumnes, o l’APIMA, compta amb
programa de reutilització de llibres de text, s’hi dipositaran en el mateix centre en acabar
el curs.



Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, l’Estat i
l’Ajuntament d’Alcúdia



No trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públic.



No trobar-se sotmès dins cap causa de prohibició contemplada al article 13 de la Llei de
Subvencions

3-DESTINATARIS DE LES AJUDES
Podran sol·licitar les ajudes o beques el pare, la mare o tutor legal empadronat/a a Alcúdia
d’aquells alumnes empadronats a Alcúdia també, i matriculats a qualsevol curs d’Educació
Primària i Secundària Obligatòria i PQPI en els centres públics i concertats del municipi
d’Alcúdia durant el curs escolar 2015/2016 en representació de l’alumne.
4-DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Als pressuposts municipals de l’Ajuntament d’Alcúdia per a l’any 2015 existeix partida
destinada a cobrir aquests ajuts EN 326 481001 Beques per a llibres de text, dotada
amb 15.000€
5-FORMA I DOCUMENTACIO DE PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS
Les persones interessades a sol·licitar un ajut s’han d’adreçar al registre general de
l’Ajuntament d’Alcúdia i aportar la següent documentació:
-

Sol·licitud (annex 1)
Fotocòpia acarada del DNI, NIE o passaport del sol·licitant
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-

-

Fotocòpia acarada del Llibre de Família o certificat de naixement on es pugui
identificar el menor i els seus progenitors
En cas de fills amb discapacitats, fotocòpia acarada document oficial acreditatiu.
Fotocòpia de la declaració de la Renda de l’exercici 2014 del pare i la mare de
l’alumne o dels seus representants legals i persones que conformin la unitat
familiar (vegeu Base 7a). En cas de famílies monoparentals justificants que la
pàtria potestat recau en un sol progenitor.
En cas de no estar obligat a presentar la declaració de la Renda s’ha de signar un
document (Annex 3) en que autoritza l’Ajuntament a consultar les dades
econòmiques a l’Agència Tributària.
En cas de separació dels pares, sentència judicial i règim de manutenció.
Factura original o acarada justificativa d’haver abonat el preu dels llibres de text o
del material escolar substitutiu.
Document bancari en què constin les dades del compte i el titular d’aquest.
S’acreditarà amb una fotocòpia de la llibreta .
Declaració jurada de no haver rebut cap altre ajut pel mateix concepte (Annex 2).
Compromís signat en què s’especifiqui que l’alumne/a beneficiari, en acabar el
curs, dipositarà els llibres en el Centre (Annex 4).
Certificat del Centre Educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen material
escolar lectiu substitutori dels llibres de text. Aquest certificat ho sol·licitarà
l’Ajuntament.

Les dades relatives a l’empadronament i la convivència en el mateix domicili seran
comprovades pel propi Ajuntament d’Alcúdia i per tant, no es necessari aportar els certificats.
La sol·licitud de la beca suposa una autorització expressa a l’ajuntament d’Alcúdia per accedir
a les dades dels membres de la unitat familiar que consten en el padró municipal.
Les factures a què fan referència aquestes bases hauran de reunir els següents
requisits:
 Les factures hauran d’estar pagades i degudament justificades (segell, justificant
bancari...)
 Que facin referència als llibres de text, o material escolar substitutiu del curs
2015-2016
 Ser originals (no fotocòpia) i contenir les dades de l’emissor i el número de
factura
Les beques se sol·licitaran mitjançant el model de sol·licitud (Annex 1), dirigit al batle
d’Alcúdia i subscrit pel tutor legal de l’alumne en representació d’aquest, al Registre d’entrada
de l’Ajuntament d’Alcúdia. La presentació de la sol·licitud implicarà l’autorització a
l’Ajuntament d’Alcúdia, perquè, en nom del sol·licitant, realitzi les gestions i comprovacions
pertinents per a la tramitació de les ajudes, singularment per demanar certificat als centre
escolar, acreditatiu de estar matriculats dels fills dels sol·licitants.
6-TERMINI DE PRESENTACIÓ.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de la data de publicació
d’aquestes Bases en el BOIB.
7-DETERMINACIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR
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*A efectes d’aquesta convocatòria, es considera que conformen la unitat familiar:
- els pares i, si s’escau, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del
menor, no separats legalment.
- Els fills menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
- Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial, o incapacitats
judicialment.
- Els fills fadrins menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a
31 de desembre de l’any immediatament anterior.
- Els ascendents dels pares que justifiquin la residència en el mateix domicili que els
anteriors a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.
* Quan no existeixi vincle matrimonial, la unitat familiar s’entendrà constituïda pel pare, la
mare i tots els fills i ascendents dels pares que convisquin i reuneixin els requisits de l’apartat
anterior. En cas que no existeixi convivència s’haurà d’acreditar documentalment, mitjançant
certificat de convivència.
* En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell que no convisqui
amb el sol·licitant de la beca. No obstant, tendrà consideració de membre computable la nova
parella o persona unida per anàloga relació, i per tant les seves rendes s’inclouran dins el
còmput de la renda familiar.
La separació o divorci s’acreditarà de la següent manera:
- en la separació de fet, s’haurà de presentar un document justificant
d’interposició de demanda, o altres documents que avalin aquesta situació.
- si la separació és legal o divorci, s’haurà de presentar la sentència judicial o
el conveni regulador a on consti la custòdia del menor.
* A efectes de càlcul de renda per càpita, computaran per dos els fills de la unitat familiar amb
una discapacitat igual o superior al 33 per cent., situació que s’haurà d’acreditar fefaentment.
8- RENDA PER CÀPITA
La renda familiar serà el resultat de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar
computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de les caselles
corresponents a Rendiments del treball (010) + Capital mobiliari (031) + Activitats
econòmiques (096) del 2014.
9-QUANTIA I NOMBRE D’AJUDES .
El nombre d’ajuts s’establirà en funció de la Base 10 de les presents bases
La quantia a atorgar serà:
Total de la partida/ número d’ajudes aprovades per la comissió de valoració
Les ajudes no excediran en cap cas del 80% del cost dels llibres
10- CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la concessió de les beques o ajudes s’aplicarà la següent fórmula:
Salari Mínim Interprofessional de l’any anterior a la sol·licitud, multiplicat pel número de
membres de la unitat familiar, aquesta quantitat no ha de ser superior a la renda per càpita
familiar, és a dir:
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- Unitat familiar de 2 membres fins a un màxim de
- Unitat familiar de 3 membres fins a un màxim de
- Unitat familiar de 4 membres fins a un màxim de
- Unitat familiar de 5 membres fins a un màxim de
- Unitat familiar de 6 membres fins a un màxim de
...
Les sol·licituds que compleixen la fórmula anterior quedaran
compleixen quedaran excloses.

18.068,40 euros
27.102,00 euros
36.136,80 euros
45.171,00 euros
54.205,20 euros
admeses a tràmit, i les que no la

11-COMISSIÓ DE VALORACIÓ I ATORGAMENT
La Comissió de Valoració estarà formada per dos tècnics i un auxiliar administratiu de l’Àrea
de Cultura, Educació i Festes, o persones en qui deleguin:

La Tècnica de Cultura i Educació o persona en qui delegui.
TAE d’Intervenció o persona en delegui.
Secretari: Auxiliar administratiu de l’Àrea de Cultura (amb veu però sense vot)

Les funcions de l’esmentada comissió seran les següents:
1. Avaluar cada una de les sol·licituds presentades
2. Baremar cada una de les sol·licituds presentades
3. Admetre o excloure les sol·licituds que pertoqui, en relació amb els criteris que
s’emmarquen a les presents.
4. Pel que fa al procés administratiu de concessió dels ajuts, la Comissió Avaluadora
atendrà els següents períodes:
Una vegada examinades totes les sol·licituds, aquesta Comissió emetrà un informe amb la llista
d’admesos i exclosos i els motius d’exclusió, que ha de servir de base per elaborar la proposta
la resolució provisional per part de la Regidora Delegada d’Educació, d’acord amb els criteris
de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.
Aquesta llista s’exposarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Els sol·licitants podran presentar, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir del següent a
l’exposició de la llista provisional, les oportunes reclamacions acompanyades de la
documentació que estimin convenient, que haurà d’ésser presentada al registre d’entrada de
l’Ajuntament d’Alcúdia en horari d’atenció al públic.
12-RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Una vegada la Comissió Avaluadora hagi analitzat la documentació aportada per esmenar i a
la vista de les al·legacions presentades, en el termini de tres dies hàbils, elaborarà un informe
que ha de servir de base per elaborar la resolució definitiva de concessió o denegació de les
ajudes, que expressarà la llista de persones beneficiàries i la quantitat de l’ajut atorgat, i també
les sol·licituds excloses amb indicació de la causa d’exclusió.
El batle, a vista de l’informe, aprovarà la resolució de la convocatòria, que serà exposada en
els llocs d’informació assenyalats a les bases d’aquesta convocatòria.
13-PAGAMENT DE LES BEQUES
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El pagament de la beca es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat pel
sol·licitant.
14-COMPATIBILITAT DE LES BEQUES
Les beques concedides en virtut de la present convocatòria no són compatibles amb qualsevol
altre ajut que es pogués percebre per la mateixa finalitat d’altres entitats públiques. A tal
efecte, els sol·licitants hauran de signar una declaració jurada (Annex 2). En cas de que el
beneficiari hagués rebut una subvenció pel mateix concepte i el mateix període de temps haurà
de procedir al reintegrament de la beca.
15-RÈGIM DE RECURSOS
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva
publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

SEGON.- Ordenar la publicació d’aquestes bases reguladores al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
INTERVENCIONS:
No es produeixen 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.

6. Proposta d’aprovació de les Bases Reguladores de subvencions de
programes de suport a l’ensenyament obligatori duts a terme en els
centres escolars d’Alcúdia 2015.
Es presenta proposta de la regidora delegada d’Educació de data 25 d’agost
de 2015, que seguidament es transcriu:
“Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment de determinats
programes d’interès general i, fins i tot, un procediment de col·laboració entre l’Administració
pública i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic.
En aquest sentit l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant les bases reguladores
de subvencions de programes de suport a l’ensenyament obligatori duts a terme en els centres
escolars d’Alcúdia, estableix el procediment que ha de regular les subvencions abans
esmentades.
Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, concurrència i objectivitat, així com
pels d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització
dels recursos públics.
Consideracions jurídiques

38

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

Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2015, aprovat definitivament dia 24
de gener de 2015, en el què figura la partida pressupostària EN 326 489000 Aportacions als
Centres Escolars, amb una dotació econòmica de 38.300,00€.
Bases d’execució del pressupost general de l’any 2015. Secció 2a. Règim de subvencions. Base
31a. Aportacions i subvencions.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reglament General de Subvencions 887/2006, de 21 de juliol.
Pla estratègic de subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple dia 27 de juliol de 2015 i publicat al
BOIB núm. 116 d’1 d’agost de 2015.
Per això propòs al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia que adopti el següents:
Acords
PRIMER.- Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions de Programes de suport a
l’ensenyament obligatori duts a terme en els Centres Escolars d’Alcúdia, amb el següent tenor
literal:
Bases reguladores de les subvencions adreçades als programes de suport de l’ensenyament
obligatori organitzades pels centres escolars d’Alcúdia durant l’exercici 2015
Base primera: Finalitats
L’escola com a tal, és un laboratori on l’alumne rep una gran quantitat d’informació, de
coneixements, d’aptituds i de valors que són la base de la nostra societat democràtica i de la
nostra cultura.
Els alumnes, gràcies als programes educatius que desenvolupen els centres escolars (natació,
foment de la lectura, mostra escolar de nadales, noves tecnologies, medi ambient...) i que
compten amb el suport d’entitats públiques i privades, poden gaudir d’un ampli ventall de
possibilitats que milloraran les seves competències i la seva formació acadèmica.
Base segona. Dotació pressupostària
Per aquesta finalitat en Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2015,
aprovat definitivament dia 24 de gener de 2015 figura la partida pressupostària EN 326 489000
Aportacions als Centres Escolars amb una dotació econòmica de 38.300,00€ (Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions).

Base tercera: Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les subvencions Foment de Programes
Educatius que tenguin com a finalitats:
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Programes educatius en general (medi ambient, de suport, de convivència,
intercanvis...)
Programes destinats a afavorir l’esport escolar (natació escolar en horari lectiu...)
Dotació de recursos d’aula (biblioteca, ludoteca, material de música, material de
plàstica etc...).
Programes de reutilització de llibres de text.
Participació Mostra Escolar de Nadales Curs 2014-2015
Equipament i adquisició de material informàtic i audiovisual: noves tecnologies.
Material didàctic en general.

Base quarta: entitats beneficiàries
Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions els Centres Educatius d’Infantil,
Primària i Secundària del municipi d’Alcúdia, públics o concertats, que compleixin els requisits
següents:









Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre que correspongui.
Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
No tenir finalitat de lucre.
Tenir seu social i actuació al municipi d’Alcúdia.
Estar inscrites en el Registre de Centres, Serveis i Entitats de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i altres registres de
les administracions públiques que correspongui.
Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Alcúdia i no trobar-se
sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu.
No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Base cinquena: naturalesa de la subvenció.
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i excepcional i anul·lables,
són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes en la llei o en
aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es
poden al·legar com a precedent.
Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat
beneficiària per al mateix projecte sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no
superi el pressupost del projecte cultural subvencionat.
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte educatiu
subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària ha de cercar
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base
tretzena (justificació i pagament de la subvenció).
En cas de no complir-se els compromisos pactats es procedirà a reduir la quantia sol·licitada bé
proporcionalment o bé descomptat allò que no s’ha pogut executar, criteri que decidirà la
Comissió Avaluadora.
Base sisena: Publicació de la convocatòria i inici del procediment.
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La convocatòria i les seves bases i la iniciació del procediment de concessió de subvencions es
produeix d’ofici, l’aprovació d’aquestes bases pel Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, que després
seran publicades al BOIB, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
www.alcudia.net per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini establert a la
Base Novena.
Base setena : sol·licitud i documentació
Els Centres Educatius interessats que compleixin els requisits que determinen aquestes bases
han de presentar la següent documentació:
1. Sol·licitud, d’acord amb el model adjunt com a annex 1.
2. Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (annex 2).
3. Projecte d’activitats a desenvolupar al centre educatiu durant l’any 2015 (annex 3).
4. Pressupost d’ingressos i despeses del 2015, ha d’estar vinculat amb l’objecte de la
convocatòria.
5. Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat sol·licitant i del DNI del representant
legal que signa la sol·licitud.
6. Fotocòpia compulsada del nomenament del representant legal.
7. El centre educatiu haurà d’adjuntar un certificat expedit per la secretaria del propi
centre en el què hi figuri el número real d’alumnes matriculats a data d’1 de juny de
2015.
8. El centre educatiu haurà d’adjuntar un certificat expedit per la secretaria del propi
centre on figuri el número real d’alumnes que assisteix als cursos de natació escolar
durant el darrer trimestre del curs.
9. El centre educatiu haurà d’adjuntar un certificat amb el número de grups que han
participat en la Mostra Escolar de Nadales del curs 2014-2015.
10. Declaració expressa en la qual s’han de fer constar totes les ajudes i subvencions
sol·licitades i/o concedides per qualsevol institució pública o privada per a la mateixa
finalitat (annex 4).
11. Certificat bancari, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha d’ingressar
l’import de la subvenció que es pugui concedir (annex 5).
Base vuitena: despeses subvencionables i import.
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de
Subvencions són despeses subvencionables aquelles:




Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar
el projecte, que s’hagi dut a terme durant la temporalització prevista a la Base novena i
respongui a la naturalesa del projecte educatiu subvencionat.
Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera, i en especial,
de rendibilitat i eficàcia de costs.
Que no superin el valor de mercat.

No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:



Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.
Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica i de gestió, les despeses notarials i
registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les
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d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.
Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions
administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
imposts personals sobre la renda.
Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon e Internet.

La naturalesa dels projectes educatius queden recollides a la Base Segona d’aquestes bases i l’
import de la subvenció es calcularà en base als següents criteris:
A) QUANTIA SUBVENCIÓ PER NATACIO ESCOLAR.
Es subvencionarà el 100% del cost de l’activitat. L’import destinat a aquesta activitat és de
19,94 euros per alumne com a màxim.
El pressupost destinat a subvencionar l’activitat de natació escolar és de 7.300,00 €.
B) MOSTRA ESCOLAR DE NADALES
Es subvencionarà amb un import de 90 euros per curs que participi en la Mostra Escolar de
Nadales del curs 2014-2015, organitzada per l’Ajuntament d’Alcúdia.
El pressupost destinat a subvencionar la Mostra Escolar de Nadales és de 8.000,00 €.
Les quanties atorgades per la participació a la Mostra Escolar de Nadales hauran de ser
destinades a finançar projectes educatius d’acord amb l’objecte d’aquesta convocatòria (Base
tercera). La justificació dels mateixos hauran de seguir el procediment establert a la base
tretzena.
C) RESTA D’ACTIVITATS.
Per a la resta d’activitats educatives es destinarà un total de 23.000,00 €.
Aquest import es distribuirà proporcionalment al nombre d’alumnes matriculats al conjunt de
centres educatius sol·licitants de la subvenció.
L’import resultant de la suma dels tres conceptes anteriors no podrà ser superior als 7.600,00€
per centre.
Les entitats beneficiàries de subvencions estan obligades a presentar la corresponent justificació
de l’activitat subvencionada i a acreditar, abans de l’ordenació del pagament que estan al corrent
de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament.
Quan l’entitat beneficiària sigui deutora de l’Ajuntament, com a conseqüència d’un deute,
vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.
En cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de l’import de
la subvenció atorgada, l’Ajuntament d’Alcúdia tramitarà d’ofici la reducció de l’import de la
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subvenció en la mateixa proporció que existeixi entre l’import a justificar i aquell import ben
justificat.
En cas que la suma de les subvencions rebudes per l’activitat de que es tracti superi el cost de la
mateixa, la subvenció atorgada es reduirà proporcionalment.
Si el crèdit pressupostari resulta insuficient per cobrir les sol·licituds de despesa presentades a
subvenció es procedirà a reduir el percentatge subvencionat.
Base novena: termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al Batle de l’Ajuntament d’Alcúdia i s’han de
presentar, juntament amb la documentació que s’hi especifica a la base setena d’aquestes Bases,
en el Registre General Municipal o a qualsevol dels llocs previst a l’apartat 4 de l’article 38 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre. El termini de presentació de sol·licituds començarà 15 dies
hàbils a partir de la publicació de les bases al BOIB i durant aquest termini les bases estaran
publicades en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Base desena: Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el
procediment
La iniciació del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, l’aprovació
d’aquestes bases pel Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, que després seran publicades al BOIB i al
tauló d’anuncis de l’Ajuntament.
Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix una Comissió tècnica d’avaluació que la
integren les persones relacionades tot seguit i és l’encarregada de la instrucció del
procediment integrada per :
La Tècnica de Cultura i Educació o persona en qui delegui.
TAE d’Intervenció o persona en delegui.
Secretari: Auxiliar administratiu de l’Àrea de Cultura (amb veu però sense vot).
A la Comissió tècnica d’avaluació li correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre
l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part del Regidora
Delegada d’Educació, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes
Bases.
En qualsevol cas, la Comissió tècnica d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que
consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut
de les quals s’hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació
que consideri pertinents per resoldre.
D’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, si la instància o la documentació són incorrectes o incompletes, l’òrgan
competent (Comissió tècnica d’avaluació) concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar
deficiències. Si en el termini de 10 dies hàbils, l’entitat interessada no fa la rectificació
reclamada o no presenta els documents requerits, l’Ajuntament d’Alcúdia després d’haver-ne
pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició.
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El termini màxim per resoldre és de tres mesos comptadors des de l’endemà de la data de
finalització del termini de presentació de la justificació, i és el termini màxim que marca la Llei
38/2003 General de Subvencions. Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense
haver-se dictat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta
resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma en el termini de dos mesos des que s’ha notificat.
Base onzena: Obligacions de les entitats beneficiàries
Són obligacions dels Centres Escolars beneficiaris de les subvencions:
1. Comunicar a l’Àrea d’Educació l’acceptació o la renúncia de la subvenció en els termes de
la resolució de la concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda
automàticament si en el termini de quinze dies comptadors des que s’hagi notificat la
resolució no es fa constar el contrari.
2. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.

3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme
l’Ajuntament d’Alcúdia o qualsevol dels òrgans de control financer competents i
col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici
d’aquestes funcions de control.
4. L’entitat beneficiària haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Alcúdia l’obtenció de
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens
públics o privats, nacionals o internacionals. Qualsevol alteració de les condicions tingudes
en compte per a la concessió de la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de
subvencions o ajudes, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
5. L’entitat beneficiària haurà de disposar dels llibres comptables, registres i resta de
documentació exigits per la normativa a fi de garantir l’adequat exercici de les facultats de
comprovació i control i conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.
6. L’entitat beneficiària haurà de fer constar, si la naturalesa de l’activitat ho fa possible, de
manera expressa durant l’acció subvencionada i en la difusió (cartells, programes, etc.) que
se’n faci posteriorment, la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcúdia i lliurar una còpia a
l’Àrea d’Educació dels materials gràfics i audiovisuals relatius a l’activitat subvencionada.
7. L’entitat beneficiària haurà de comunicar, immediatament, qualsevol eventualitat que alteri
o dificulti el desenvolupament de l’activitat subvencionada.
8. L’entitat beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la procedència i l’aplicació
d’aquest fons a les activitats subvencionables, quan les activitats objecte de la subvenció
s’hagin finançat amb fons propis o altres subvencions o recursos.

Base dotzena : Modificació del projecte
L’entitat beneficiària haurà de sol·licitar autorització prèvia i expressa per fer qualsevol
modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació
substancial han de ser motivades i s’han de formular immediatament després de l’aparició de les
circumstàncies que les justifiquin i s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que
impliquin.
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Base tretzena : Justificació i pagament
El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza dia 31 d’octubre (inclòs) i
l’entitat beneficiària haurà d’aportar la següent documentació:
1. Memòria de les activitats subvencionades.
2. Memòria econòmica de l’activitat subvencionada integrada per la declaració responsable
de la realització del projecte, que consti d’una relació classificada de despeses i ingressos
de les activitats realitzades, amb l’aportació de factures o altres documents de valor
probatori originals o fotocòpies acarades, que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha
destinat als fins per als quals s’ha concedit la subvenció (annex 6). Les factures hauran
d’haver estat abonades prèviament per l’entitat i com a prova d’això hauran d’anr
acompanyades d’un comprovant de transferència bancària o en el seu defecte (en metàl·lic)
un document acreditatiu del proveïdor que ha estat abonada la factura.
3. Autorització del representat legal perquè l’Ajuntament d’Alcúdia pugui comprovar si
l’escola es troba al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb
l’Ajuntament d’Alcúdia, Hisenda i amb la Seguretat Social, que venguin imposades per la
normativa vigent (annex 7).
Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà
l’entitat per a que en el termini de 10 dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents
preceptius, amb la indicació que si no ho fa desisteix de la subvenció.
La resolució de pagament se efectuarà per l’òrgan competent
preceptora.

i se notificarà a l’entitat

Base catorzena : revocació i reintegrament
L’incompliment per part del beneficiari de les obligacions contemplades en aquestes bases o
incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, de qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o revocació
de la subvenció amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes, que es podran
recuperar aplicant el procediment de constrenyiment i inhabilitant l’entitat beneficiària per rebre
noves quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder exigir les
responsabilitats que hi pogués haver d’ordre penal, civil o administratiu.
De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que no hagin estat
comunicats pel beneficiari o l’alteració, per la seva part, de les condicions o dels aspectes
rellevants del projecte cultural, que s’haguessin tingut en compte per concedir la subvenció, ha
de donar lloc a la revocació de la subvenció amb la pèrdua del dret a cobrar o, si és el cas, amb
el reintegrament de la subvenció, d’acord amb allò establert als preceptes esmentats en el
paràgraf anterior.
No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les seves obligacions,
si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment,
s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la
pèrdua del dret a cobrar íntegrament la subvenció.
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Base quinzena : règim jurídic
En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i el Reglament General de Subvenció 887/2006 aprovat el
21 de juliol, la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, el Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, les Bases d’execució del Pressupost Municipal per a 2015 i la normativa per a
la concessió de subvencions públiques així com la resta de normativa que sigui d’aplicació
Base setzena : Recursos
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició
davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució.
No obstant això s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.
Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa, i de la Llei 30/1992 del 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.

SEGON.- Ordenar la publicació d’aquestes bases reguladores al tauló d’anuncis de
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”
INTERVENCIONS:
No hi ha 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. Proposta d’aprovació de les Bases reguladores de les subvencions per
al foment del Teatre Escolar destinades als centres escolars d’Alcúdia i a
les associacions de Pares i Mares per a l’exercici 2015.
Seguidament es presenta la proposta del Regidor delegat de Cultura de data
25 d’agost de 2015, la qual diu:
“Des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment de determinats
programes d’interès general i, fins i tot, un procediment de col·laboració entre l’Administració
Pública i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic.
En aquest sentit l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia convoca aquestes bases reguladores
de subvencions destinades als Centres Escolars d’Alcúdia i a les Associacions de Pares i Mares, i
al mateix temps estableix el procediment que ha de regular les subvencions abans esmentades.
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En data de dia 1 d’agost va sortir publicat al Boib Núm 116 el Pla Estratègic de Subvencions 2015
de l’Ajuntament d’Alcúdia i el Patronat Municipal d’Esports, prèvia l’aprovació en el Plenari de
dia 27 de juliol de 2015.
Aquesta convocatòria de subvenció està destinada a cobrir les despeses derivades dels tallers de
teatre, que realitzen tant les APIMAS en horari extraescolar com els Centres Educatius en horari
lectiu i que participen en la ostra de Teatre Escolar organitzada per l’Ajuntament d’Alcúdia.
Aquest procediment, a la vista de l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, estarà presidit pels principis de publicitat, concurrència i objectivitat, així com pels
d’eficàcia en el compliment dels objectius fixats i d’eficiència en l’assignació i utilització dels
recursos públics.
Consideracions jurídiques
Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’exercici 2015, aprovat definitivament dia 24 de
gener de 2015, en el què figura la partida pressupostària CU 334 489001 amb una dotació de
5.400,00 €.
Bases d’execució del pressupost general de l’any 2015. Secció 2a. Règim de subvencions. Base
31a. Aportacions i subvencions.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reglament General de Subvenció 887/2006, de 21 de juliol.
Pla estratègic de subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple dia 27 de juliol de 2015 i publicat al
BOIB núm. 116 d’1 d’agost de 2015.
Per tot això propòs al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents:
Acords
PRIMER .- Aprovar les les Bases Reguladores de les Subvencions destinades al Foment del Teatre
Escolar duts a terme en els Centres Escolars d’Alcúdia per les Associació de Pares i Mares
d’Alcúdia, en horari extraescolar, o pel personal docent, en horari lectiu, amb el següent tenor literal:
Bases reguladores de les subvencions per al Foment del Teatre Escolar destinades als Centres
Escolars d’Alcúdia i a les Associacions de Pares i Mares per a l’exercici 2015
Base primera: Finalitats

L’Ajuntament d’Alcúdia, amb la finalitat de potenciar el teatre des de l’edat escolar com a
disciplina que ajuda a desenvolupar capacitats intel·lectuals i valors entre els individus i que
aglutina matèries curriculars de l’ensenyament obligatori com la literatura, la llengua, les arts
plàstiques, arts audiovisuals i les noves tecnologies, crea aquesta línea d’ajuda al foment de les arts
escèniques entre la població escolar.
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L’objecte d’aquestes bases és la de regular les subvencions destinades al Foment del Teatre
Escolar per a la captació de nous públics.
En aquest sentit l’Àrea de Cultura organitza cada any una Mostra de Teatre Escolar en la què
participen tots els centres educatius del municipi i es representen espectacles produïts per la
comunitat educativa i per les APIMAS.
Aquestes subvencions són per cobrir les despeses derivades dels tallers de teatre, tant de les
APIMAS com dels Centres, que es realitzen dins els centres escolars.
Base segona: Objectius
Aquestes bases tenen per objecte la regulació de les subvencions de Foment de Teatre escolar en
funció dels següents
Objectius:
-

Fomentar el teatre escolar a través de tallers i cursos com a disciplina amb un alt valor
educatiu i cultural.
Captar nous públics de teatre.
Fomentar la participació dels centres educatius en la Mostra Anual de Teatre Escolar que se
celebra anualment a l’Auditori d’Alcúdia.
Donar suport a les APIMAS per tal que puguin oferir teatre escolar dins la programació
d’activitats extraescolars així com dins l’horari escolar.

Base tercera: entitats beneficiàries
Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les Associacions de Pares i Mares o els
centres educatius, que compleixin els requisits següents:


Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre que correspongui.



Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.



No tenir finalitat de lucre.



Tenir seu social i actuació al municipi d’Alcúdia.



Estar inscrites en el Registre de Centres, Serveis i Entitats de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i altres registres de les
administracions públiques que correspongui.



Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.



Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Alcúdia i no trobar-se sotmeses
a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador
incoat per aquest motiu.
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No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

Base quarta: naturalesa de la subvenció.
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables, són
revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes en la llei o en aquestes
bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.
Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària
per al mateix projecte sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del
projecte cultural subvencionat.
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat. Per
tal d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de
finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base 13a (Justificació i
pagament de la subvenció).
En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la
quantia sol·licitada proporcionalment.
Base cinquena: Dotació pressupostària
Per aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia de
l’exercici 2015, aprovat definitivament dia 24 de gener, a la partida pressupostària CU 334
489001 per un import de 5.400,00 euros.
Base sisena: Publicació de la convocatòria i inici del procediment
La convocatòria i les seves bases i la iniciació del procediment de concessió de subvencions
es produeix d’ofici, l’aprovació d’aquestes bases pel Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, que
després seran publicades al BOIB , al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
www.alcudia.net per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini establert a
la Base Novena.
Base setena : Sol·licitud i documentació
Les entitats interessades, que compleixin els requisits que determinen aquestes bases han de
presentar la següent documentació:
12. Sol·licitud, d’acord amb el model adjunt (annex 1)
13. Declaració responsable del compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (annex 2).
14. Projecte d’activitats a desenvolupar durant l’exercici 2015 (annex 3). Tots els documents han
d’anar signats.
15. Pressupost d’ingressos i despeses del Projecte Foment de Teatre Escolar 2015 signat.
16. Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat sol·licitant i del DNI del representant legal que
signa la sol·licitud.
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17. Fotocòpia compulsada del nomenament del representant legal.
18. Certificat, expedit pel secretari/a de l’Associació o del centre educatiu, en el què hi figuri el
número real d’alumnes inscrits en cada taller de teatre escolar durant el curs escolar 2014-15
i la data en el moment de sol·licitar la subvenció.
19. Certificat, expedit pel secretari/a de l’Associació, en el cas que l’activitat l’organitzi
l’APIMA, en el què hi figuri el número de socis al corrent de pagament de les seves quotes i
les efectivament cobrades en l’exercici corrent o en l’anterior.
20. Així mateix declaració expressa en la qual s’han de fer constar totes les ajudes i subvencions
sol·licitades i/o concedides per qualsevol entitat pública o privada per a la mateixa finalitat
(annex 4).
21. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments (annex 5)
Base vuitena: Despeses subvencionables i import.
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de
Subvencions son despeses subvencionables aquelles:
 Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el
projecte, que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la Base novena i
respongui a la naturalesa del projecte “Foment del Teatre Escolar” subvencionat, que no
superin el valor de mercat.
No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:
 Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.
 Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses
pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si no
hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.
 Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions
administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
 Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts
personals sobre la renda.
 Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon i internet.
La naturalesa dels projectes educatius queden recollides a la Base Segona d’aquestes bases i
l’import de la subvenció per APIMA o centre educatiu es calcularà en base als següents criteris:
Modalitat A. Activitat extraescolar.
Destinada exclusivament per a les produccions teatrals procedents de l’activitat extraescolar que
presentin obres a la XI Mostra de Teatre Escolar.
Línia de subvenció per a les despeses derivades de la realització de l’espectacle (escenografia,
vestuari i altres) i així com per les despeses derivades de la contractació dels monitors per dur a
terme l’activitat: fins a 700 € per a cada obra.
En cap cas la suma total podrà excedir els 1.200 € per APIMA.
Modalitat B. Activitat escolar.
Destinada als IES i als centres escolars que presenten obres a la XI Mostra de Teatre Escolar
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Despeses derivades de vestuari, escenografia i altres despeses derivades de la realització de
l’espectacle, es crea un línia de subvenció de 200 € per obra presentada a la XI Mostra de Teatre
Escolar.
En cap cas la suma total podrà excedir els 700 € per centre.
Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Alcúdia, com a conseqüència
d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.
Base novena: Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Alcúdia i s’han de
presentar, juntament amb la documentació que s’hi especifica a la base setena d’aquestes Bases,
en el Registre General Municipal o a qualsevol dels llocs previst a l’apartat 4 de l’article 38 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre. El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de
la data de la publicació de les bases al BOIB i acabarà transcorreguts 15 dies hàbils posterior a
aquesta data i durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauló d’anuncis de
l’Ajuntament d’Alcúdia, així com a la seva pàgina web, www.alcudia.net
Base desena: Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
La iniciació del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici, mitjançant
l’aprovació per Ple de les Bases que regulen la convocatòria, que després seran publicades al
tauló d’anuncis de l’Ajuntament.
Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix una Comissió tècnica d’avaluació, què és
l’encarregada de la instrucció del procediment i que la integren les persones relacionades tot
seguit :
La Tècnica de Cultura i Educació o persona en qui delegui.
TAE d’Intervenció o persona en delegui.
Secretari: Auxiliar administratiu de l’Àrea de Cultura (amb veu però sense vot)
A la Comissió tècnica d’avaluació li correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre
l’acta que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part del Regidora
Delegada de Cultura, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes
Bases.
En qualsevol cas, la Comissió tècnica d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals
s’hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri
pertinents per resoldre.
D’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, si la instància o la documentació són incorrectes o incompletes, l’òrgan
competent (Comissió tècnica d’avaluació) concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar
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deficiències. Si en el termini de 10 dies hàbils, la entitat interessada no fa la rectificació
reclamada o no presenta els documents requerits, l’Ajuntament d’Alcúdia després d’haver-ne pres
la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició.

El termini màxim per resoldre és de tres mesos comptadors des de l’endemà de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini
màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució expressa, es podrà entendre
desestimada la petició. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini
d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos
mesos des que s’ha notificat.
Base onzena: Obligacions de les entitats beneficiàries
Són obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions:
1. Comunicar a l’Àrea d’Educació i Cultura l’acceptació o la renúncia de la subvenció en els
termes de la resolució de la concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda
automàticament si en el termini de quinze dies comptadors des que s’hagi notificat la
resolució no es fa constar el contrari.
2. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l’Ajuntament
d’Alcúdia o qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota
la documentació que se’ls requereixi en l’exercici d’aquestes funcions de control.
4. L’entitat beneficiària haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Alcúdia
l’obtenció de
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens
públics o privats, nacionals o internacionals. Qualsevol alteració de les condicions tingudes
en compte per a la concessió de la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de
subvencions o ajudes, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
5. L’entitat beneficiària haurà de disposar dels llibres comptables, registres i resta de
documentació exigits per la normativa a fi de garantir l’adequat exercici de les facultats de
comprovació i control i conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.
6. L’entitat beneficiària haurà de fer constar, si la naturalesa de l’activitat ho fa possible, de
manera expressa durant l’acció subvencionada i en la difusió (cartells, programes, etc.) que
se’n faci posteriorment, la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcúdia i lliurar una còpia a
l’Àrea d’Educació i Cultura dels materials gràfics i audiovisuals relatius a l’activitat
subvencionada.
7. L’entitat beneficiària haurà de comunicar, immediatament, qualsevol eventualitat que alteri o
dificulti el desenvolupament de l’activitat subvencionada.
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8. L’entitat beneficiària haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Alcúdia
l’obtenció de
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens
públics o privats, nacionals o internacionals. Qualsevol alteració de les condicions tingudes
en compte per a la concessió de la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de
subvencions o ajudes, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
9. L’entitat beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la procedència i l’aplicació
d’aquest fons a les activitats subvencionables, quan les activitats objecte de la subvenció
s’hagin finançat amb fons propis o altres subvencions o recursos.
Base dotzena : Modificació del projecte
L’entitat beneficiària haurà de sol·licitar autorització prèvia i expressa per fer qualsevol
modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial
han de ser motivades i s’han de formular immediatament després de l’aparició de les
circumstàncies que les justifiquin i s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que
impliquin.
Base tretzena : Justificació i pagament
El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza dia 31 d’octubre (inclòs) i l’entitat
beneficiària haurà d’aportar la següent documentació:
4. Memòria de les activitats subvencionades (taller de teatre, obres produïdes...)
5. Declaració responsable de la realització del projecte subvencionat (annex 6)
6. Certificat o Declaració responsable d’estar al corrent de pagament en el compliment de les
seves obligacions tributàries amb l’Estat, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament
d’Alcúdia, així com, amb el pagament de les quotes de la Seguretat Social, o bé, autorització
per que ho pugui comprovar l’Ajuntament (annex 7).
7. Memòria econòmica de l’activitat subvencionada integrada per la declaració responsable de
la realització del projecte, que consti d’una relació classificada de despeses i ingressos de les
activitats realitzades, amb l’aportació de factures o altres documents de valor probatori
originals o fotocòpies acarades, que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha destinat als
fins per als quals s’ha concedit la subvenció (annex 8). Les factures hauran d’haver estat
abonades prèviament per l’entitat i com a prova d’això hauran d’anar acompanyades d’un
comprovant de transferència bancària o en el seu defecte (en metàl·lic) d’un document
acreditatiu del proveïdor que ha estat abonada la factura.
8. Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen es requerirà a
l’entitat, dins el termini de 10 dies hàbils, que esmeni la mancança o aporti els documents
preceptius amb la indicació que si no ho fa desisteix de la subvenció.
9. La resolució de pagament se efectuarà per l’òrgan competent i se notificarà a l’entitat
preceptora.
Base catorzena : revocació i reintegrament
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L’incompliment per part del beneficiari de les obligacions contemplades en aquestes bases o
incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
de qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o revocació de la
subvenció amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes, que es podran recuperar
aplicant el procediment de constrenyiment i inhabilitant l’entitat beneficiària per rebre noves
quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de poder exigir les responsabilitats que
hi pogués haver d’ordre penal, civil o administratiu.
De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que no hagin estat
comunicats pel beneficiari o l’alteració, per la seva part, de les condicions o dels aspectes
rellevants del projecte educatiu/cultural, que s’haguessin tingut en compte per concedir la
subvenció, ha de donar lloc a la revocació de la subvenció amb la pèrdua del dret a cobrar o, si és
el cas, amb el reintegrament de la subvenció, d’acord amb allò establert als preceptes esmentats
en el paràgraf anterior.
No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si
de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment, s’ha
de dur a terme una revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua
del dret a cobrar íntegrament la subvenció.
Base quinzena : règim jurídic

En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, i el Reglament General de Subvenció 887/2006
aprovat el 21 de juliol, la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, el Reglament de serveis de les Corporacions Locals
de 17 de juny de 1955, el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les Bases d’execució del Pressupost Municipal
per a 2015 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques així com la resta de
normativa que sigui d’aplicació.
Base setzena : Recursos
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant
el mateix òrgan que hagi dictat la resolució.
No obstant això s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot
d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa, i de la Llei 30/1992 del 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.
SEGON.- Ordenar la publicació d’aquestes bases reguladores al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

INTERVENCIONS:
Sense intervencions.
VOTACIÓ:
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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.
8. Proposta d’acord sobre modificació Bases execució del Pressupost
Municipal 2015.
Es presenta proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Contractació de
data 19 d’agost de 2015, que seguidament es transcriu:
“Com és sabut la normativa aplicable als contractes del sector públic és la
continguda en el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) que,
nascuda per impuls de la normativa comunitària, en el seu art. 1 concreta com
a elements que garanteixin els objectius bàsics en matèria contractual
l’objectivitat, transparència, publicitat i sobretot els d’igualtat i no discriminació.
A més de contenir els principis generals de la contractació pública, el art. 1 del
TRLCSP també assenyala com, finalitats, l’eficiència en l’ús dels fons públics,
per a això resulta imprescindible gestionar els interessos públics amb una
programació adequada que permeti als òrgans de contractació aconseguir les
ofertes més avantatjoses per donar compliment a les necessitats que es
pretenen cobrir. Així mateix, la necessitat i idoneïtat del contracte del sector
públic la delimita el art. 22 del TRLCSP en assenyalar que els ens, organismes i
entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que
siguin necessaris per al compliment i realització de les seves finalitats
institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del
seu objecte i contingut per satisfer-les, han de ser determinades amb precisió,
deixant constància d’això en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el
procediment encaminat a la seva adjudicació.
Per tant, correspon a l’òrgan de contractació tenint en compte la naturalesa del
contracte, la competència i la conveniència per a l’interès general, escollir el
procediment més adequat en cada cas. I, entre els procediments d’adjudicació,
la llei preveu, el corresponent als contractes menors, figura que permet
simplificar el procediment d’adjudicació i que les seves característiques,
bàsicament, són:
a) Es tracta d’un procediment d’adjudicació directa (art. 138.3 TRLCSP), de
caràcter excepcional, que la llei permet aplicar per als contractes d’import
inferior a 50.000 euros en obres i 18.000 euros en els altres contractes.
b) La tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació al mateix de la factura corresponent, havent d’afegir-se pel d’obres
el pressupost, el projecte, si així és requerit per normes específiques i d’afectar
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a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra, l’informe de supervisió. (art.
111 TRLCSP).
c) Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga (art. 23.3 TRLCSP). Tampoc poden aquests contractes ser
objecte de revisió de preus (art. 89.2).
En suma, els contractes menors suposen una simplificació substancial del
procediment d’adjudicació dels contractes, la tramitació dels quals s’ha de
conciliar amb els requisits i principis que informen la contractació pública.
Precisament és el principi de celeritat i la simplificació de la tramitació de
l’expedient dels contractes menors i l’evitar d’innecessàriament aquelles
objeccions formulades pels serveis d’intervenció en aquells contractes menors
superiors als sis mil euros (IVA inclòs), en l’expedient de les quals hi figura
incorporada una sola oferta o proposició, i sense que això hagi de suposar una
falta d’atenció als principis de transparència, eficàcia i eficiència de la despesa,
el que fonamenta la present proposta d’acord, consistent en la modificació i
increment dels imports contemplats a la base 32a de les d’execució del
pressupost municipal.
Per tot això, la regidora delegada de contractació, hisenda i estadística que
subscriu, proposa a l'Ajuntament Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la base 32a de les d’execució
del pressupost municipal de 2015, la redacció de la qual o contingut serà del
següent tenor:

BASE 32ª: Contractes menors i procediment negociat sense publicitat.
Tindran la consideració de contractes menors aquells la quantia dels quals no
excedeixi dels següents imports:
- Els d’obres de quantia inferior als 50.000,00 euros (article 138 del TRLCSP ).
- Els de subministres de quantia inferior als 18.000,00 euros (article 138
TRLCSP ).
- Els de serveis de quantia inferior als 18.000,00 euros (article 138 TRLCSP).
La tramitació de l’expedient pels contractes menors haurà de realitzar-se de
conformitat amb allò que estableix l’article 111 del TRLCSP.
Es podrà emprar el procediment negociat sense publicitat prèvia per raons de la
quantia, quan el pressupost del contracte sigui no superior a:
- En el contracte d’obres podrà utilitzar-se el procediment negociat en les obres
de pressupost no superior als 200.000,00 euros (article 177 TRLCSP ).
- En els contractes de gestió de serveis podrà utilitzar-se el procediment
negociat quan el pressupost de despeses de primer establiment sigui no
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superior als 60.000,00 euros i la seva duració inferior als 5 anys. (article 177
TRLCSP ).
- En el contractes de subministraments i serveis procedeix la utilització del
procediment negociat quan es tracti de bens de quantia no superior als
60.000,00 euros. (article 177 TRLCSP ).
SEGON.- Exposar al públic la modificació de les bases d’execució per a
l’exercici de 2015, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils, a
efectes de la presentació de reclamacions pels interessats. Aquest acord es
considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici 2015 quan s’hagi
complert el que disposa l’article 169.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
TERCER.- Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan
competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.”
INTERVENCIONS:
La regidora d’Hisenda exposa que aquesta modificació de la base 32 del
pressupost és deguda al moment extraordinari que vivim, ja que tots els
contractes de béns, serveis, subministraments i obres hem afegit nou projectes
més d’inversions sostenibles, el que provoca que temporalment hi hagi una
sobrecàrrega de feina al Departament de Contractació, que impedeix tramitar
tots els expedients. Així hem optat per tramitar tots els obligatoris per llei i
eximir de tramitar tots els voluntaris, per veure si així escurçam o eliminam la
llista de contractes obligatoris sense fer, que any rere any apareixen als
informes d’intervenció. L’any 2014 hi ha vint esments a l’Ajuntament, tres als
patronats i 4 a EMSA. A més a més, totes les àrees ja ho saben internament
que sempre que sigui possible demanaran tres pressuposts.
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions, i la senyora Coloma
Terrasa demana la paraula pel seu grup per a que intervingui la senyora Laura
Serra.
La regidora senyora Laura Serra exposa que el seu grup s’abstindrà d’aquest
punt. Sabem que hi ha una sobrecàrrega a contractació perquè ho hem viscut,
per això es va modificar. El motiu de la nostra abstenció és perquè pensam que
demanant tres pressuposts, com hem fet fins ara, el que feim és donar més
oportunitats a les empreses, més objectivitat i també s’aconsegueixen efectes
més avantatjosos, donant així més benefici a aquest ajuntament. De la manera
que nosaltres ho hem fet, el que hem fet és guanyar en transparència i més
dificultós perquè la quantitat és molt petita, però pensam i trobam que és així.
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Està damunt la llei, que ho podeu fer, però nosaltres trobam que és així. I ens
abstindrem per aquest motiu.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta a la senyora Serra, que pensi que la llei
diu que pel cas de subministraments són 18 mil euros i en cas d’obres són 50
mil euros. Això on ens du? No vol dir que no s’hagin de demanar els
pressuposts. El que vol dir és que si la llei posa un límit a 17999 euros aquest
acord que es va prendre al seu dia i que eren sis mil euros, l’únic que fa és que
retarda, i a més a més, a més d’endarrerir no és sols un tema econòmic, sinó
que avui en dia tots els esments que es fan s’han d’enviar a Madrid. I clar, si
l’Ajuntament d’Alcúdia, amb el que portam passat, no sols del vostre consistori
sinó de qualsevol, el darrer any hi ha hagut vint esments el que és absurd és al
senyor Montoro o al ministre que hi hagi en cada moment haver d’enviar
esments d’intervenció, quan la llei no ens obliga. Per tant, nosaltres pensam
que el que hem de fer és ser àgils i quan abans poguem contractar millor. Com
que es té coneixement això no vol dir que s’amagui res en transparència en
absolut. La llei de bon govern ara obliga a publicar i presentar qualsevol
moviment econòmic i qualsevol moviment de gestió publicat. Per tant, no és un
problema de transparència, és un problema d’agilitat. Respectam l’abstenció,
“faltaría más”, però el cert i segur és que no és per evitar que hi hagi tres
pressuposts, és per guanyar temps, perquè ens falta temps per fer coses,
només per això, per complir i evitar esments si no fan falta.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria, 11 vots a favor (6 El Pi+4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia) i 6 abstencions
(4 PP+ 1 Unió per Alcúdia + 1 Guanyem Alcúdia), acorden aprovar la proposta
d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
9. Proposta d’acord aprovació de la modificació Pressupostaria 18/2015
per crèdit extraordinari finançat amb baixa.
Es presenta proposta de la regidora d’Hisenda de data 25 d’agost de 2015, 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.
Vistes les propostes dels regidors interessats.
Vist l’informe emès per la interventora en data de 25 d’agost de 2015.
PROPÒS, A aquest plenari:
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Primer.- Aprovar la modificació pressupostaria 18/2015, que consta de les parts
següents:
Crèdit Extraordinari
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:
Org. A desp.
TU
432

Eco.
DESCRIPCIÓ
623001 SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

AUGMENT
17.000,00

Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:
Org. A desp.
PA

336

Eco.
227065

DESCRIPCIÓ
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PAT.
HISTÒRIC

DECREMENT
17.000,00

Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169 del
Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per
un termini de 15 dies hàbils, durant el quals s'admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d'un mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions l'expedient s’entendrà definitivament aprovat.”
INTERVENCIONS:
La regidora d’Hisenda, senyora Joana Maria Bennàsser, exposa que es tracta
d’una modificació de crèdit passant 17 mil euros d’una partida de Patrimoni a
Turisme per una senyalització amb audio-guies i QR pel casc antic.
La senyora Coloma Terrasa vol felicitar i donar l’enhorabona per tirar endavant
un projecte que estava en marxa, que creiem que serà bo per Alcúdia i que
vàrem deixar pràcticament tot aprovat, faltava la dotació econòmica suficient
per a poder tirar endavant aquest projecte de codi QR que farà que les
persones que ens visitin puguin tenir informació de primera mà sobre els punts
d’interès turístic del nostre municipi. Per tant els felicitem que això és bo per
Alcúdia que hi hagi continuïtat per aquest projecte.
El senyor batle, Antoni Mir, agraeix la felicitació de la regidora portaveu del grup
popular. És veritat que aquest projecte estava en marxa, però feia tres anys
que estava en marxa. El que hem de fer és executar-lo, que és el que és
necessari. Agraïm que s’hagués iniciat i nosaltres l’executam.
VOTACIÓ:
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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. Proposta d’acord reconeixement Extrajudicial de crèdit 6/2015.
Es presenta la proposta de la regidora d’Hisenda de data 1 de setembre de
2015, la qual diu:
“Vista la relació de factures corresponent a l’exercici corrent 2015, de l’Ajuntament
d’Alcúdia, presentada a l’aprovació del Ple, amb un import de 27.209,07 euros.
Vist l’informe emès per la interventora, de data 1 de setembre de 2015.
PROPÒS:
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponent a l’exercici corrent 2015, de
l’Ajuntament d’Alcúdia, presentada a l’aprovació del Ple, amb un import de
27.209,07 euros i que s’adjunta com a annex.
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent.
Tercer.-Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient corresponent,
prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se als interessats.”
INTERVENCIONS:
La regidora Joana Maria Bennàsser exposa la proposta, dient que totes les
factures que duim a modificació de crèdit un total de 9 factures per un import de
27 mil euros i totes són factures sense crèdit d’aquest exercici.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
11. Proposta d’acord de delegació de competències del Ple a favor de la
Junta de Govern Local, en matèria de contractació.
Es presenta proposta de la regidora delegada de contractació de data 5
d’agost de 2015, la qual diu:
“En relació l’expedient de delegació de competències del Ple a la Junta de
Govern Local, en matèria d’obres, serveis i subministraments.
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Resultant que per la Batlia es va ordenar la incoació de l’oportú expedient.
Considerant que l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local permet delegar determinades atribucions del Ple de la
Corporació en la Batlia i a la Junta de Govern Local. En els mateixos termes es
pronuncien els articles 23.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria i
Règim Local, i 51.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Considerant que l’art. 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, preveu que la delegació ha d’acordar-se per l’Ajuntament
Ple, per majoria simple, i tindrà efecte des del dia següent al de la seva
adopció, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Considerant que l’acord de delegació ha de contenir l’àmbit dels assumptes
que abasta la delegació i les facultats concretes que es deleguen, així com les
condicions específiques d’exercici de les mateixes en la mesura en què es
concretin o apartin del règim general previst al Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (art. 51.3, en concordança
amb els arts. 114 a 118 ROF).
Considerant que la delegació d’atribucions s’entendrà per termini indefinit, llevat
que l’acord de delegació disposi altra cosa; i que s’entendrà acceptada
tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de
l’acord la Junta de Govern Local no fa manifestació expressa davant l’òrgan
delegant que no accepta la delegació i que la delegació no quedarà revocada
pel simple fet de produir-se un canvi en la composició de la Junta de Govern
Local (art. 114.1 i 2 i 118 ROF).
Considerant que la revocació o modificació de les delegacions haurà d’adoptarse amb les mateixes formalitats que les exigides per al seu atorgament (art.
114.3 ROF).
Considerant, així mateix, que l’òrgan delegant podrà abocar en qualsevol
moment la competència delegada segons la legislació vigent sobre
procediment administratiu comú, i que en el cas de revocar la delegació, l’òrgan
que ostenti la competència originària, podrà revisar les resolucions preses per
l’òrgan delegat en els mateixos casos i condicions establertes per a la revisió
d’ofici dels actes administratius; per així preveure-ho els articles 116 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 14 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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Considerant que l’art. 115 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, preveu que si no es disposa altra cosa, l’òrgan delegant
conservarà la facultat de rebre informació detallada de la gestió de la
competència delegada i dels actes o disposicions emanats en virtut de la
delegació, així com la de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de
transcendència.
Considerant que el mateix article disposa que els actes dictats per l’òrgan
delegat en l’exercici de les atribucions delegades s’entenen dictats per l’òrgan
delegant, corresponent, en conseqüència, a aquest la resolució dels recursos
de reposició que puguin interposar-se, llevat que en l’acord de delegació
expressament es confereixi la resolució dels recursos de reposició contra els
actes dictats per l’òrgan delegat.
Considerant que l’article 117 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, prohibeix delegar en un tercer les atribucions o potestats
rebudes per delegació d’altre òrgan.
Considerant que en l’actualitat i després de l’entrada en vigor del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, les competències per contractar dels distints
òrgans municipals, venen regulades per la Disposició Addicional Segona.
Considerant que de la Disposició Addicional Segona citada es desprèn que
corresponen al Ple, com a òrgan de contractació, les competències respecte
dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis
públics, contractes administratius especials, i contractes privats quan el seu
import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal o la
quantia de sis milions d’euros, i els de caràcter plurianual de durada superior a
quatre anys, o quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi els
límits indicats.
Considerant que L’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i
de Règim Local de les Illes Balears, estableix que són competències dels
òrgans municipals aquelles que regulen la legislació bàsica de règim local,
determinada fonamentalment, en aquesta matèria, per la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Considerant que l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
permet adquirir compromisos de despeses que hagin d’estendre’s a exercicis
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posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en
el propi exercici i que, a més, es trobin en algun dels casos regulats en el
mateix article. Afegeix que l’autorització o realització de les despeses de
caràcter plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos.
Considerant que el propi article 174.3 estableix que en alguns dels casos
regulats en el mateix el nombre d’exercicis a què poden aplicar-se les
despeses referides no serà superior a quatre i que la despesa que s’imputi a
cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que
resulti d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en què l’operació es va
comprometre els següents percentatges: en l’exercici immediat següent, el
70%; en el segon exercici, el 60%, i en el tercer i quart, el 50%. No obstant i en
casos excepcionals el Ple podrà ampliar el nombre d’anualitats així com elevar
els percentatges referits.
A la vista de tot això, i de conformitat amb l’informe de Secretaria General, es
proposa incloure a l’ordre del dia de la propera Comissió Informativa General
d’Assumptes del Ple l’expedient de referència per tal que, previ estudi i debat,
s’emeti el corresponent dictamen.
Per tot això, la regidora que subscriu, pels motius i fonaments anteriorment
transcrits i que es tenen aquí per reproduïts a tots els seus efectes, proposa a
l’Ajuntament Ple, l’adopció del següents ACORD:
PRIMER.- Delegar, tan àmpliament com en Dret procedeixi, en la Junta de
Govern Local, totes les facultats del Ple en matèria de contractació d’obres,
serveis i subministraments, inclosa la facultat d’ampliar el nombre d’anualitats
així com elevar els percentatges referits, regulada a l’article 174.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
SEGON.- Delegar, tan àmpliament com en Dret procedeixi, en la Junta de
Govern Local:
a) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui el Ple el competent per a
la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin prevists en els
pressuposts.
b) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, quan sigui superior a 3.005.105 €,
així com les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
b.1) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de
valor històric o artístic, i no estiguin prevists en el Pressupost.
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b.2) Quan estant prevists en el Pressupost, superin els mateixos percentatges i
quanties indicats per a les adquisicions de béns.
TERCER.- En els acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut
d’aquesta delegació es farà constar de forma expressa aquesta circumstància,
mitjançant la inclusió del següent text: “Resultant que la Junta de Govern Local,
és competent per a l’adopció del present acord, en virtut de la delegació
acordada per l’Ajuntament Ple en sessió de data ____”.
QUART.- Les facultats que podrà exercir la Junta de Govern Local en relació
amb les atribucions objecte de delegació seran les pròpies que corresponen a
l’òrgan delegant, i inclouen expressament la facultat de resoldre els recursos de
reposició interposats contra els actes dictats per l’òrgan delegat; no obstant
això, el Ple es reserva la facultat d’abocar en qualsevol moment la competència
sobre qualsevol assumpte o matèria objecte de delegació, tot i trobar-se en
tràmit de debat al si de la Junta de Govern Local.
CINQUÈ.- Les atribucions delegades hauran d’exercir-se per la Junta de
Govern Local en els terminis i dins dels límits d’aquesta delegació, sense que
siguin susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
SISÈ.- La Junta de Govern Local informarà al Ple de l’exercici de la delegació,
mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la Junta de Govern Local
a tots els Regidors de la Corporació.
SETÈ.- En allò no previst a l’acord que s’adopti el règim jurídic aplicable a la
delegació serà el previst, amb caràcter general, a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i al Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
VUITÈ.- La delegació s’atorga per termini indefinit, i s’entendrà acceptada
tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des del dia de celebració
de la primera sessió de la Junta de Govern Local aquesta no fa manifestació
expressa davant el Ple que no accepta la delegació.
NOVÈ.- Comunicar aquest acord als Caps dels diferents Negociats, Serveis
Àrees municipals i President de la Comissió Informativa, per al seu
coneixement i efecte, significant-los que, llevat de casos d’urgència que estimi
motivadament la Batlia, amb caràcter previ a la seva inclusió a l’ordre del dia,
els assumptes que hagin de sotmetre’s a la Junta de Govern Local com a
conseqüència d’aquesta delegació, hauran de ser prèviament dictaminats per la
Comissió Informativa General d’Assumptes del Ple.
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DESÈ.- Publicar l’acord plenari al “Butlletí Oficial de les Illes Balears” i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament, acordarà.”
INTERVENCIONS:
El senyor secretari Joan Seguí sintetitza en poques paraules la proposta
d’acord.
La regidora Joana Maria Bennàsser exposa que proposen traslladar les
competències de contractació del ple a la Junta de Govern Local. Les
competències del Ple en matèria de contractació són per casos molt especials,
com que l’import del contracte sigui superior a tres milions cinc mil d’euros, o
quan es tracti de béns immobles o béns mobles que siguin declarats de valor
històric o artístic. Per exemple, per l’expedient de la Depuradora, que és un
dels que superarà els tres milions d’euros, s’haurien de celebrar de 3 a cinc
plenaris, un per cada procés de l’expedient de contractació: per l’aprovació del
projecte, per les clàusules administratives i tècniques, per anomenar els
membres de la mesa, per aprovar les ofertes presentades, per adjudicar
contractes, etc. i d’altres si hi hagués modificació de contracte. Per això fins ara
teníem dues opcions, o tardar de tres a cinc mesos per fer coincidir cada una
d’aquestes fases amb un plenari, o bé convocar de tres a cinc plenaris
extraordinaris amb la despesa que això representa. Per això traslladam
aquestes competències a la Junta de Govern que és més àgil i barata.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que en nom del seu grup vol intevenir la
senyora Josefina Linares.
La regidora senyora Josefina Linares diu que ella ja ho va damanar a la
Comissió Informativa perquè no arrib a entendre l’agilitat. Si hi ha d’haver
comissió informativa s’ha de convocar tot el plenari i m’agradaria que
m’explicassiu on és l’agilitat. Ho heu explicat però jo no l’arrib a entendre. A
més, l’exemple que has posat no crec que ho reflecteixi.
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que l’exemple que ha exposat és
dels pocs que superen els tres milions d’euros, que són les competències que
té el ple. Jo el que he explicat és que pel projecte de la Depuradora, que és un
dels que es veuen afectats per aquesta modificació s’haurien de celebrar de
tres a cinc plens, amb la seva comissió informativa, el seu temps de 48 hores
mínimes entre la realització de la comissió informativa i el plenari,... Així tenim
dues opcions. O tardar cinc mesos a través de cinc plenaris ordinaris, o
convocar de 3 a 5 plenaris extraordinaris amb la despesa que això suposa, de
regidors, de personal de l’Ajuntament, i de despesa. Què feim? Ho duim a
Junta de Govern. Hi haurà la Comissió Informativa, com tú dius, i en cada una
d’aquestes passes estareu informats de tot. Però amb aquesta modificació la

65

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

Comissió Informativa el mateix dia pot convocar la Junta de Govern. No
necessitam aquestes 48 hores, només són cinc persones, així que és molt més
àgil i molt més barata. Així amb una setmana, 10-15 dies ho podem tenir
arreglat sobre una cosa que en condicions normals tardaríem cinc mesos per
no augmentar la despesa. No sé si he aclarit el dubte.
La senyora Linares exposa que no l’hi ha aclarit el dubte perquè després de la
Comissió Informativa als tres dies hi ha plenari, no al cap de cinc mesos.
La senyora Bennàsar diu que per a fer un sol expedient de contractació hem
d’esperar cinc mesos i s’haurien de fer cinc plens amb cinc comissions
informatives. I després pagar el ple, pagar cinc plens.
La senyora Linares diu que no veu el benefici ni l’agilitat, i que es tracta de
quantitats de doblers elevadíssimes per a que s’hagi d’agilitzar quan el plenari
es reuneix tres dies després d’una comissió informativa. Hi ha una comissió i
després hi ha un ple. I unes quantitats que superen el 3 per cent del pressupost
jo trob que en primer lloc el ple ha de tenir un vot. Si és per urgència –a més
posa que el batle pot decidir per ell en cas d’urgència- i sols ens mostrareu els
esborranys de les actes, jo aquí, la veritat, ni li veig la transparència política ni li
veig res. Jo trob que el que voleu és fer el que volgueu i llevar competències al
ple. A més a més, ho diu ben clar la disposició addicional segona i que ho ha
posat el secretari a l’informe de la proposta que heu passat. Aquesta disposició
addicional segona de la llei 3/2011 diu “aquests tipus de contractes només
corresponen al ple. Només es podran exercir per la junta de govern local pels
municipis de gran població.” És a dir, municipis de més de 250 mil habitants. És
un poc incoherent que duguem al punt número dos la baixada de la
classificació perquè no arribam a vint mil habitants i després posem aquesta
proposta que és pels casos en els quals superen els 250 mil habitants. Ja
sabem que es pot fer per l’article 22 de la llei de 1986 però a l’any 2011 ja es va
preveure això, precisament per aquests contractes tan superiors. No veig que
aquesta proposta reflecteixi tot el que dius o els exemples que has posats. La
transparència política que vosaltres voleu fer i tot això jo aquí no la veig gens,
perquè el ple no tindrà res, ni veu ni vot.
La senyora Joana Maria Bennàsar demana al secretari si vol fer algun
aclariment. També argumenta que a la comissió informativa sí tindrà veu el
plenari.
La senyora Josefina Linares recalca que no entèn perquè si tanmateix ha de
passar per comissió informativa, i al cap de tres dies de la comissió informativa
hi ha ple, no entén perquè s’ha de llevar aquesta competència al plenari.
La senyora Bennàsar diu que creu que sí que queda clara l’agilitat. D’estar de
tres a cinc mesos que puguis tardar per no haver d’augmentar els costos,
tardarem 15 dies. El que no podem fer al cas de la depuradora és després una
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vegada ho tengem tot, una vegada tinguem l’expedient de contractació per
treure l’obra a licitació tardem cinc mesos per a poder fer aquest expedient.
Això és el que no podem fer. Jo no veig per enlloc que vosaltres no quedeu
informats. Quedareu informats punt per punt el tràmit d’aquest expedient. I
després, serà molt més àgil.
La senyora Linares argumenta que no es tracta d’estar o no informats, sinó que
l’oposició no tindrà veu ni vot sobre aquestes quantitats.
La senyora Bennàsar diu que als plens tenen veu i vot.
La senyora Linares exposa que als plens no ho duran perquè de fet llevau la
competència al ple.
La senyora Bennàsar diu que ho poden dur al ple i que també hi ha l’apartat de
precs i preguntes i altres vies... jo crec que estam entrant a un debat...
El senyor batle, Antoni Mir, diu que ho intentarà explicar.
La senyora Linares diu que ja ho entén, no importa m’ho expliquin, ja m’ho ha
explicat bé la senyora Bennàsar. El que jo trob és que és una barbaritat. La
d’ara és una cosa, però és que aquí ho posau tot. Tot el que superi el 10 per
cent del pressupost, o els tres milions d’euros,... entra tot aquí, no només la
depuradora. Si em diguessis és una cosa excepcional que dus a la Junta de
Govern Local, encara aquí ho podria entendre i pot ser ens pareixeria bé, però
no tot. Són quantitats elevadíssimes que trob que tant els ciutadans com
l’oposició, que hi ha tres grups, han de poder tenir veu i vot. Això és el que
nosaltres opinam. La llei, els articles de la llei de l’any 1986 els sé. El que
succeeix és que aquesta altra llei és posterior i és de l’any 2011 i jo crec que ja
es va fer per això, per preveure que aquests contractes tan elevats es duguin al
ple.
El senyor batle exposa que s’intenta ésser àgil. La informació la teniu. Les
pegues que volgueu les teniu. Un projecte habitual d’obres du aquests punts:
acord del ple d’aprovació del projecte d’obres, ho has de dur a ple; acord de ple
d’aprovació del plec de clàusules administratives, tècniques i particulars;
convocatòria i pla financer plurianual; i aprovació de la despesa; un altre a ple;
acord de ple de la situació nominal dels membres de la mesa de contractació;
acord de ple de la relació de l’aprovació de la relació classificada de les ofertes
presentades formulades tal...; acord del ple de l’adjudicació del contracte; acord
del ple d’interpretar i modificar el contracte; és a dir, totes aquestes fases, si tú
sumes els plens que t’he dit, pot fer fins a sis plens. A no ser que el que
volguem sigui molt de pens com a més, però no té altra explicació. El que hem
de fer és ser àgils. El que no podem fer és que un projecte ens duri aquí dos
anys. I si ho podem fer aviat és més fàcil fer-ho aviat. Jo demano al secretari és
legal, no és legal, s’ajusta a la legalitat el que demanam?
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Per part de l’infraescrit es respon que és legal i la delegació s’ajusta a la
legalitat. Si s’acorda, la delegació s’ajusta a la legalitat.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que, si com ha dit el secretari és correcte,
la idea nostra és la d’agilitzar els tràmits i que no se’ns dormin els papers aquí
dins. Aquesta és la idea.
La senyora Josefina Linares manifesta que el Partit Popular pensa que aquest
cas mai s’ha donat. Aquest cas mai s’ha donat. Es tracta de quantitats
elevadíssimes. No és per la informació sinó és que la oposició li llevau
competències. Tant n’hi llevau al ple, com a nosaltres que no tenim ni veu ni
vot, com als ciutadans.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que les competències són les mateixes. Els
ciutadans al ple no voten, tu saps que no voten. I aquí tu pots votar. No té res a
veure. No llevam cap competència. Es tracta d’agilitzar tràmits. Si tu ho vols
veure així, no hem aconseguit explicar-t’ho, i em sap greu, però la idea és molt
clara. Es tracta de fer cinc plens, i cinc “a pagar” i enlloc d’això agilitzam el
tràmits i amb un ple en sortim. Per tant podem passar a votació.
La senyora Linares exposa que hi ha cinc comissions. A les comissions hi ha
unes dietes per assistència. La Junta de Govern Local té unes dietes per
assistència. Jo només record que el PI ens va dir que era una nòmina
encoberta i m’ho arribaré a creure que és així. Vull dir l’estalvi econòmic jo no el
veig.
La senyora Bennàsar diu que l’estalvi està en que es lleva el ple. Només fas
comissió informativa i Junta de Govern. Lleves el ple que són 17 persones.
El senyor batle argumenta que les dietes del ple han d’atendre a 17 persones.
La senyora Linares exposa que són quantitats molt elevades i que el seu grup
considera que han de passar pel ple. I per això volem dir que no volem
compartir aquesta decisió. Fins i tot no descartam poder posar un recurs.
El senyor batle diu que li pareix correcte i dona pas a la votació.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
majoria, 11 vots a favor (6 El Pi+ 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia) i 6 vots en
contra (4 PP + 1 Unió per Alcúdia + 1 Guanyem Alcúdia) acorden aprovar la
proposta d’acord abans descrita, amb els acords que hi són proposats.
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12. Proposta d’acord aprovació de la correcció d’error material del Plànol
5.2.1 i del 5.3 de las NNSS sector AN-4 de les NNSS (carrer Albercoquer)
Es presenta la proposta del Regidor delegat d’Urbanisme de data 25 d’agost
de 2015, la qual diu:
“Atès que les vigents normes subsidiàries de planejament del terme municipal
aprovades definitivament mitjançant la revisió de planejament l’1 de febrer de 2007
(BOIB núm. 33, de 03.03.07), van adoptar com a base cartogràfica l’actualització i
transposició a cartografia digital del planejament que s’havia aprovat prèvia i
definitivament el 18 de març de 2005 (BOIB núm. 55, de 09.04.05).
Atès que aquesta transposició de la cartografia paper a digital va arrossegar una sèrie
d’errors que s’han anat detectant amb el pas del temps i, d’entre els quals ara,
l’arquitecte municipal proposa corregir l’error detectat al final del vial rodat
corresponent al carrer Albercoquer, de la urbanització de Bonaire, el qual continua amb
una escala per als vianants. La rotonda es troba grafiada amb unes dimensions que no
són coincidents ni amb la realitat ni amb la de la cartografia realitzada en paper a
l’adaptació de les Nn Ss al POOT i a la LEN aprovada definitivament el 26 de gener de
2001. (BOIB núm. 69, de 09.06.01), tal com queda reflexada a l’informe tècnic obrant a
l’expedient lliurat per l’arquitecte municipal el 20 de juliol de 2015.
Atès el contingut de l’informe jurídic lliurat per l’assessora jurídica el 24 d’agost de
2015, el qual tot seguit, es transcriu:
“INFORME JURÍDIC.- Correcció d’error material del plànol 5.2.1 I 5.3 de les NNSS (carrer
albarcoquer) Bonaire. AN4
ANTECEDENTS.Recentment ha estat sol·licitada una llicència per edificar en una parcel·la urbana que confina
amb via pública, si be perquè la mateixa tingui la condició de solar es fa necessari que se
cedeixin gratuïtament a l'Ajuntament d’uns m2 de terreny per ser destinats a via pública, com a
conseqüència d'un eventual error existent en les NN.SS.
FONAMENTS DE DRET
1º).- En primer lloc cal fer constar que la parcel·la afectada té la classificació de sòl urbà.
Segons l'art. 32 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, de les Illes Balears LOUS-, entre els deures de les persones propietàries de sòl urbà, estableix:
“Article 32. Deures de les persones propietàries en sòl urbà
1. Les persones propietàries de sòl urbà han d’acabar o completar al seu càrrec la
urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solar i han
d’edificar els solars resultants en els terminis i d’acord amb les determinacions que
hagi fixat el planejament urbanístic.
_
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2. La compleció de la urbanització a què es refereix l’apartat anterior no requerirà
d’actuacions urbanístiques quan siguin suficients, per assolir la condició de solar, les
obres de connexió de les parcel·les a les instal·lacions ja en funcionament.”
_
En aquests casos, les persones propietàries estaran també obligades a cedir, si s’escau i de forma
prèvia a l’edificació, els terrenys destinats a viari.
L’ajuntament podrà ordenar la cessió dels terrenys i la urbanització de les voravies i la via
pública que correspongui a la persona propietària en qualsevol moment.
2.- D'altra banda, la problemàtica suscitada deriva d'un eventual error en l'alineació de la via
pública adjacent amb la parcel·la que ha de ser objecte de llicència d'edificació.
En relació amb l'eventual error d'alineació, cal ressaltar que la correcció d'errors materials i de
fet es contempla en l'art. 105.2º de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú –LRPJAC-, implicant una rectificació de plànol de l'acte o disposició administrativa que
reveli una equivocació evident per si mateixa i manifesta en el seu propi contingut, sense
necessitat de recórrer a la interpretació de normes tècniques o jurídiques; com ressalta la
jurisprudència, ha de tractar-se d'errors o equivocacions elementals, ostensibles, indiscutibles i
fàcilment deduïbles de les dades de l'expedient, i sense afectar al contingut, abast i efectes de la
regulació inicial presumptament errònia. En aquest sentit, es pronuncia la Sentència del TSJ
Madrid de 21 de desembre de 2007, on es posa de manifest una correcció d'un error en la grafia
d’una parcel·la d' un particular, en la qual resultava evident que per una equivocació s'havia
traslladat la trama i color de la zona d'espais lliures a aquesta parcel·la, error material que li
ocasionava un perjudici patrimonial a l'afectat (aquesta parcel·la era adjacent amb la zona
d'Espais Lliures, i l'extensió de la trama d'aquests espais a la parcel·la amb la qual limitava
havia generat l'error). En aquest cas, per el TSJ:
“…era evidente que lo que pretendía el Ayuntamiento, a pesar del nomen iuris del
expediente, de modificación puntual, se trataba de la corrección de errores materiales,
y la Administración Autonómica debió de resolverlo como tal, de acuerdo con la
previsión contenida en el art. 105 de la Ley de Procedimiento Común y no como una
modificación del planeamiento”.
Perquè sigui possible la rectificació d’errors la Jurisprudencia ha assenyalat (SSTS de 18 de
junio de 2001 ---casació 2947/1993 ---, amb cita de les de 18 de maig de 1967 , 15 d’octubre de
1984 , 31 d’octubre de 1984 , 16 de noviembre de 1984 , 30 de maig de 1985 , 18 de setembre
de 1985 , 31 de gener de 1989 , 13 de març de 1989 , 29 de març de 1989 , 9 d’octubre de 1989 ,
26 d’octubre de 1989 , 20 de disembre de 1989 , 27 de febrer de 1990 , 23 de desembre de 1991,
recurs 1307/1989 , 16 de noviembre de 1998 (LA LEY 11054/1998), recurs d’apelació núm.
8516/1992), el següent:
"... es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por
exteriorizarse prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica,
seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para
poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se
requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones
aritméticas o transcripciones de documentos;
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2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del expediente
administrativo en el que se advierte;
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas
jurídicas aplicables;
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error
material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de
calificación jurídica);
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o
revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo
sobres bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo
rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio,
encubrir una auténtica revisión; y
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo".
En el present cas, si realment es tracta d'un simple error material, tal i com indica l’Arquitecte
municipal en el seu informe de data 20 de juliol de 2015, sempre que sigui elemental i evident,
que resulti del propi planejament, podria acudir-se a la via de rectificació d'errors materials, sent
competent per a la seva aprovació l'Administració Insular (CIUM) que va acordar l'aprovació
definitiva del planejament general.
Procedeix, elevar al Ple de la Corporació l’expedient P-21-2015 de correcció d’error material
del plànol 5.2.1 i 5.3 de les Normes (Carrer d’albarcoquer) de Bonaire i en el seu cas, la
remissió al Consell de Mallorca perquè es procedeixi a acordar la revocació d’acord amb el que
determina l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú.
Alcúdia a 24 d’agost de 2015.- Els Serveis Jurídics: Eulalia Ochogavía.”

Atès que la competència per adoptar l’acord proposant la correcció al Consell Insular
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.
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 la documentació gràfica i escrita redactada per l’arquitecte municipal
per a corregir l’error material del plànols 5.2.1 i 5.3 de les normes subsidiàries de
planejament, carrer Albercoquer, (Bonaire).
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Segon.- Remetre l’expedient al Consell de Mallorca instant-ne acordi la proposta de
correcció referida, d’acord amb el que determina l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del Procediment
administratiu comú.”
INTERVENCIONS:
No hi ha intervencions.
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.
13. Proposta d’acord aprovació de la correcció d’error material del plànol
5.2.5 de les normes subsidiàries de planejament (carrer de la Malva).
Es presenta proposta del regidor delegat d’Urbanisme de data 25 d’agost de
2015, la qual diu:
“Atès que les vigents normes subsidiàries de planejament del terme municipal
aprovades definitivament mitjançant la revisió de planejament l’1 de febrer de 2007
(BOIB núm. 33, de 03.03.07), van adoptar com a base cartogràfica l’actualització i
transposició a cartografia digital del planejament que s’havia aprovat prèvia i
definitivament el 18 de març de 2005 (BOIB núm. 55, de 09.04.05).
Atès que aquesta transposició de la cartografia paper a digital va arrossegar una sèrie
d’errors que s’han anat detectant amb el pas del temps, entre els quals ara, l’arquitecte
municipal proposa corregir l’error detectat a l’alineació de la part interior de
l’aparcament del carrer de la Malva (Urb. Cel de Bonaire). Aquesta alineació no
coincideix amb el límit de parcel·la i, la voravia no segueix una paral·lela amb
l’esmentada alineació. No obstant, en el plànol de les Nn Ss de l’adaptació al POOT i a
LEN aprovada definitivament el 26 de gener de 2001 (BOIB núm. 69, de 09.06.01),
aquesta alineació amb l’aparcament del carrer de la Malva figura amb un límit paral·lel
a la vorera i coincident amb el límit de la propietat. A més, així es va executar quan es
va urbanitzar i coincideix amb la realitat.
Atès el contingut de l’informe jurídic lliurat per l’assessora jurídica el 24 d’agost de
2015, el qual tot seguit, es transcriu:
“INFORME JURÍDIC.- Correcció d’error material del plànol 5.2.5 de les NNSS (carrer
Malva) Cel de Bonaire.
ANTECEDENTS.-
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Recentment ha estat sol·licitada una llicència per edificar en una parcel·la urbana que confina
amb via pública, si be perquè la mateixa tingui la condició de solar es fa necessari que se
cedeixin gratuïtament a l'Ajuntament d’uns m2 de terreny per ser destinats a via pública, com a
conseqüència d'un eventual error existent en les NN.SS.
FONAMENTS DE DRET
1º).- En primer lloc cal fer constar que la parcel·la afectada té la classificació de sòl urbà.
Segons l'art. 32 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, de les Illes Balears LOUS-, entre els deures de les persones propietàries de sòl urbà, estableix:
“Article 32. Deures de les persones propietàries en sòl urbà
1. Les persones propietàries de sòl urbà han d’acabar o completar al seu càrrec la urbanització
necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solar i han d’edificar els solars
resultants en els terminis i d’acord amb les determinacions que hagi fixat el planejament
urbanístic.
_
2. La compleció de la urbanització a què es refereix l’apartat anterior no requerirà
d’actuacions urbanístiques quan siguin suficients, per assolir la condició de solar, les obres de
connexió de les parcel·les a les instal·lacions ja en funcionament.”
_En aquests casos, les persones propietàries estaran també obligades a cedir, si s’escau i de
forma prèvia a l’edificació, els terrenys destinats a viari.
L’ajuntament podrà ordenar la cessió dels terrenys i la urbanització de les voravies i la via
pública que correspongui a la persona propietària en qualsevol moment.
2.- D’altre banda, la problemàtica suscitada deriva d'un eventual error en l'alineació de la via
pública adjacent amb la parcel·la que ha de ser objecte de llicència d'edificació.
En relació amb l'eventual error d’alineació, cal ressaltar que la correcció d'errors materials i de
fet es contempla en l'art. 105.2º de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú –LRPJAC-, implicant una
rectificació de plànol de l'acte o disposició administrativa que reveli una equivocació evident
per si mateixa i manifesta en el seu propi contingut, sense necessitat de recórrer a la
interpretació de normes tècniques o jurídiques; com ressalta la jurisprudència, ha de tractar-se
d'errors o equivocacions elementals, ostensibles, indiscutibles i fàcilment deduïbles de les dades
de l'expedient, i sense afectar al contingut, abast i efectes de la regulació inicial presumptament
errònia. En aquest sentit, es pronuncia la Sentència del TSJ Madrid de 21 de desembre de 2007,
on es posa de manifest una correcció d'un error en la grafia d’una parcel·la d' un particular, en la
qual resultava evident que per una equivocació s'havia traslladat la trama i color de la zona
d'espais lliures a aquesta parcel·la, error material que li ocasionava un perjudici patrimonial a
l'afectat (aquesta parcel·la era adjacent amb la zona d'Espais Lliures, i l'extensió de la trama
d'aquests espais a la parcel·la amb la qual limitava havia generat l'error). En aquest cas, per el
TSJ:
“…era evidente que lo que pretendía el Ayuntamiento, a pesar del nomen iuris del expediente,
de modificación puntual, se trataba de la corrección de errores materiales, y la Administración
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Autonómica debió de resolverlo como tal, de acuerdo con la previsión contenida en el art. 105
de la Ley de Procedimiento Común y no como una modificación del planeamiento”.
Perquè sigui possible la rectificació d’errors la Jurisprudencia ha assenyalat (SSTS de 18 de
junio de 2001 ---casació 2947/1993 ---, amb cita de les de 18 de maig de 1967 , 15 d’octubre de
1984 , 31 d’octubre de 1984 , 16 de noviembre de 1984 , 30 de maig de 1985 , 18 de setembre
de 1985 , 31 de gener de 1989 , 13 de març de 1989 , 29 de març de 1989 , 9 d’octubre de 1989 ,
26 d’octubre de 1989 , 20 de disembre de 1989 , 27 de febrer de 1990 , 23 de desembre de 1991,
recurs 1307/1989 , 16 de noviembre de 1998 (LA LEY 11054/1998), recurs d’apelació núm.
8516/1992), el següent:
"... es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por
exteriorizarse prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica,
seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para
poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se
requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones
aritméticas o transcripciones de documentos;
2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del expediente
administrativo en el que se advierte;
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas
jurídicas aplicables;
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error
material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de
calificación jurídica);
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o
revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo
sobres bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo
rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio,
encubrir una auténtica revisión; y
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo".
En el present cas, si realment es tracta d'un simple error material, tal i com indica l’Arquitecte
municipal en el seu informe de data 20 de juliol de 2015, sempre que sigui elemental i evident,
que resulti del propi planejament, podria acudir-se a la via de rectificació d'errors materials, sent
competent per a la seva aprovació l'Administració Insular (CIUM) que va acordar l'aprovació
definitiva del planejament general.
Procedeix, elevar al Ple de la Corporació l’expedient p-24-2015 de correcció d’error material
del plànol 5.2.5 de les Normes (Carrer de la Malva) de la Urbanització Cel de Bonaire i en el
seu cas, la remissió al Consell de Mallorca perquè es procedeixi a acordar la rectificació de
l’esmentat error, d’acord amb el que determina l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de
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novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu
Comú.

Alcúdia a 24 d’agost de 2015.- Els Serveis Jurídics: Eulalia Ochogavía.”

Atès que la competència per adoptar l’acord proposant la correcció al Consell Insular
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.
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 la documentació gràfica i escrita redactada el juliol de 2015 per
l’arquitecte municipal per a rectificar l’error material detectat en el plànol 5.2.5 de les
Nn Ss pel que fa a l’alineació de la part interior de l’aparcament del carrer de la Malva
“Urbanització Cel de Bonaire”.
Segon.- Remetre l’expedient al Consell de Mallorca instant-ne acordi la proposta de
correcció referida, d’acord amb el que determina l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del Procediment
administratiu comú.”
INTERVENCIONS:
Sense intervencions.
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.
14. Proposta d’acord aprovació inicial de la modificació núm. 4 de les
NNSS relativa a l’adaptació a la modificació núm. 2 del Pla Territorial de
Mallorca.
Es presenta proposta del Regidor delegat d’Urbanisme de data 25 d’agost de
2015, la qual diu:
“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 modificacions que
afectaven a una sèrie d’errors materials, actualització de normativa i altres
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modificacions menors que adaptar les Normes Subsidiàries a necessitats d’interès
municipal i una tercera de transposició gràfica de la norma d’altres 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. També la modificació núm. 3 es troba definitivament aprovada el 28 de
novembre de 2014 (BOIB núm. 165, de 04.12.14).
Atès que, en data 13 de gener de 2011, el Consell Executiu del Consell Insular aprovà
definitivament la modificació núm. 2 del Pla territorial insular de Mallorca. (BOIB núm.
18 ext., de 04.02.11).
Atès que amb l’objecte d’adaptar les vigents normes subsidiàries de planejament del
terme a la modificació núm. 2 del Pla territorial insular de Mallorca, l’arquitecte
municipal ha redactat la Modificació núm. 4 de les normes subsidiàries de planejament
municipal.
Atès que l’àmbit de l’esmentada modificació núm. 4 de les Nn Ss afecta a la supressió
de les ART 10.2 i ART 10.6, i a la incorporació de l’AIP-V.
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 l’apartat 3.1 de la memòria es
justifica la conveniència i oportunitat de la modificació, a l’epígraf 3.3 de la mateixa
s’acredita l’interès públic, i en els 3.4 es relacionen i justifiquen les modificacions de les
normes urbanístiques i es materialitzen els canvis de normativa que comporten.
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 manifesta que, amb la finalitat d’adaptar planejament a la modificació
núm. 2 del PTM, la present modificació altera l’ordenació vigent en els supòsits
següents:
-

Supressió de les ART 10-2 i ART 10-6.
Incorporació de l’AIP-V.
Manteniment de l’ART 10.4.

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.
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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, que
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 adir:
“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.
Atès l’informe jurídic lliurat el 24 d’agost de 2915 per l’assessoria jurídica, conformat
pel secretari el 26 d’agost de 2015 el qual, tot seguit es transcriu:
“Informe jurídic.- Modificació puntual de les NNSS núm. 4
Atès que pels Serveis Tècnics municipals s’ha elaborat en el mes de juliol de 2015 el projecte
de modificació puntual núm. 4 de les vigents NNSS de planejament d’Alcúdia per tal
d’adaptar-se a la Modificació puntual núm. 2 del Pla Territorial de Mallorca.
Atès que una vegada examinat l’expedient administratiu, s’estima que els tràmits seguits fins a
la data, així com el contingut formal-documental del Projecte s’ajusta 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
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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’anterior 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 termini d’informació
pública per termini de 45 dies, mitjançant anunci en el BOIB i en uns del diaris de
major difusió, així com a la Seu electrònica de l’ajuntament en el que hi constarà la
documentació completa .
Durant el termini d’informació pública s’ha de sol·licitar informe als organismes o
entitats les competències de les quals es puguin veure afectades.
2.- A la vista del resultat de la informació pública, dels informes emesos i de la
tramitació ambiental, se introduiran les modificacions que procedeixin, sotmetentse 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 aquesta adaptació de planejament es troba en el supòsit de l’article 95 de la
Llei 11/2006, de14 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 yrespecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso,
en el plazo de un año desde laentrada en vigor de la presente ley. No obstante, si antes
de que concluya este plazo, las ComunidadesAutónomas aprueban nuevos textos
normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista en 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, 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
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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 membres del Ple, d’acord
amb el que disposa l’apartat ll) de l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Règim Local, y article 61 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal y de
règim local de les Illes Balears.

Alcúdia a 24 d’agost de 2015.- 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 puntual núm. 4 de les Normes
Subsidiàries del planejament municipal redactada per l’arquitecte municipal, relativa a
l’adaptació a la modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca. Aquesta
modificació consisteix en la supressió del planejament de l’ART-10.6 i de l’ART-10.2,
corresponents respectivament, als àmbits de l’antic sector urbanitzable AS-16, i
Complexe Bellevue i, de la zona de l’antiga central tèrmica de la qual, en el planejament
s’incorpora la AIP-V
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
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nou planejament inicialment en aprovat, en els termes establert en l’apartat 2 de l’article
141 d’aquest Reglament.
Quart.- Sol·licitar informe als organismes o entitats les competències de les quals es
puguin veure afectades, entre d’ells l’informe previ del Consell Insular de Mallorca
previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS.
INTERVENCIONS:
Sense intervencions.
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.
15. Proposta d’acord aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 5 de
les Normes Subsidiàries del planejament Municipal relativa a l’equipament
Municipal Diver de l’edifici Seu de l’Ajuntament.
Es presenta la proposta del Regidor delegat d’Urbanisme de data 25 d’agost
de 2015, la qual diu:
“Atès que l’Ajuntament d’Alcúdia té previst dur a terme una reforma de l’edifici
consistorial i obra nova a l’edifici administratiu annex (atès l’estat físic en que es
troben), que permetin adaptar-se a la normativa d’accessibilitat amb antelació a la data
prevista en la legislació estatal, a més de la seva adaptació al CTE i especialment a la
normativa contra incendis.
Atès, que amb aquest sentit, en el mes d’agost de 2015, els serveis tècnics municipals
han redactat una modificació de les normes subsidiàries de planejament que passa a
anomenar-se
modificació núm. 5 relativa a l’equipament municipal seu de
l’Ajuntament, a la memòria justificativa de la qual, se’n estableix l’àmbit i l’objecte de
la modificació (epígraf 02), la justificació, conveniència, oportunitat, i l’acreditació de
l’interès públic de les modificacions (epígraf 03).
Atès que a la referida memòria justificativa també es relaciona i justifiquen les
modificacions de les normes urbanístiques, les quals només afecten a l’Equipament
Públic Municipal (M) Seu de l’Ajuntament, el qual ho formen tres immobles, dos d’ells
de propietat municipal (situat el primer d’ells en el núm. 9 del carrer Major, i en el
núms. 3 i
3-A de la plaçeta de les verdures, el segon d’ells) i, un tercer immoble que s’emplaza en
el núm. 4 del carrer de la cisterna, aquest darrer de propietat privada que l’Ajuntament
explota en règim d’arrendament.
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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 contempla:
· L’augment de l’edificabilitat a l’equipament municipal divers (M),
· La modificació de l’altura en 50 cms. De l’interior de l’edifici annex a l’edifici de
plens, i
la correcció de dos errors consistents en:
· Ajustar la trama que separa l’altura de B+1P i de B+2P del plànol d’altures del nucli
antic.
· Ajustar el límit de la trama d’equipament municipal divers (M) que s’estenia per part
de les edificacions residencials veïnes.
(S’hi inclou un petit plànol on es defineix l’ordenació alterada per la modificació).
Atès l’informe jurídic emès el 26 d’agost de 2015 per l’assessoria jurídica municipal i,
conformat pel secretari de la corporació el mateix dia, el qual, es transcriu tot seguit:
“Informe jurídic.- Modificació puntual de les NNSS núm. 5
Atès que pels Serveis Tècnics municipals s’ha elaborat en el mes d’agost de 2015 el projecte
de modificació puntual núm. 5 de les vigents NNSS de planejament d’Alcúdia l’àmbit de la qual
és el corresponent a l’equipament municipal divers (M) de l’edifici seu administrativa i de
l’edifici consistorial de l’ajuntament.

Segons consta a l’esmentat projecte, l’objecte de la mateixa és l’ordenació conjunta dels
tres edificis que formen aquest equipament, incrementant l’edificabilitat per aconseguir
la supressió de barreres arquitectòniques i el seu funcionament administratiu. Així
mateix es corregeix un error detectat en el plànol d’alçades, aprovat amb la modificació
núm. 3 de 28 de novembre de 2014, respecte de la superfície de parcel·la afecta a
l’alçada de 3 plantes que, com en la resta de casos, hauria d’haver coincidit amb els
límits de propietat. També un altre error quant als límits interiors de l’equipament
municipal que, com a conseqüència d’un error en el Cadastre, la trama de l’equipament
municipal divers se superposa amb part d’una altra propietat veïna i que no forma part
de l’edifici consistorial. Finalment, es fixa una alçada diferent en l’interior de la illeta
que en la façana als efectes de poder igualar els nivells de les plantes amb les de
l’edifici consistorial catalogat de la sala de plens i aconseguir així la supressió de
barreres arquitectòniques.
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
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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 termini d’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.

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 aquesta adaptació de planejament es troba en el supòsit de l’article 95 de la
Llei 11/2006, de14 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
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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
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 26 d’agost de 2015.- Serveis Jurídics: Eulalia Ochogavía”.
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 d’innecessarietat,
no requereix ser sotmesa a avaluació ambiental estratègica. Tot això sense perjudici, que
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 adir:
“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.
Atès, el document ambiental obrant a l’expedient i, que ha estat redactat per l’entitat:
Olivar Gestió i Medi, S.L.
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 :
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Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 5 de les Normes
Subsidiàries del planejament municipal redactada l’agost de 2015 pels Serveis Tècnics
municipals, relativa a l’Equipament Municipal Divers seu de l’Ajuntament. Aquesta
modificació consisteix en l’ordenació conjunta dels tres edificis que formen aquest
equipament, els quals estan situats: en el núm. 9 del carrer Major, núm. 3 i núm. 3-A de
la placeta de les verdures i, a la planta pis 1ª de l’edifici situat en el núm. 4 del carrer de
la cisterna.
Segon.- .- Sotmetre a informació pública l’acord de aprovació inicial de la Modificació
referida, 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, i a la seu electrònica de l’Ajuntament 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.
Quart.- Sol·licitar informe als organismes o entitats les competències de les quals es
puguin veure afectades, entre d’ells l’informe previ del Consell Insular de Mallorca
previst a l’article 156 del Reglament de la LOUS.”
INTERVENCIONS:
No es produeixen intervencions.
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.
16. Proposta d’acord aprovació del compte General Municipal de 2014.
Es presenta proposta de Batlia de data 19 d’agost de 2015, la qual diu:
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“Vist l’expedient del compte general de l’exercici 2014 conformat per la intervenció
municipal, d’acord amb l’establert als articles els articles 208 a 212 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Vist l’informe de la interventora de 5 de juny de 2015 en relació a l’aprovació del
Comte General de l’exercici de 2014.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en data de 10 de
juny de 2015.
Atès que un cop efectuada l’exposició al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 89, de data 16/06/2015, no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.

Propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el Compte General dels Pressuposts corresponents a l’exercici de
2014 que comprenen, a més del de la Corporació, el dels Patronats Municipals
d’Esports, de Música i d’Alcúdia Ràdio, així com el de l’Empresa Municipal de Serveis
d’Alcúdia, S.A., format per la següent documentació:






Comptes anuals:
o Balanç de situació.
o Compte de resultat econòmic patrimonial.
o Estat de liquidació del pressupost.
o Memòria.
Documentació complementària:
o Actes de arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici.
o Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en
relació als seus saldos a fi d’exercici. En cas de discrepància
s’aporta l’estat de consolidació. No s’aporta l’acta d’arqueig ja
que a 31 de desembre no hi ha existències a caixa.
Els comptes de la societat municipal EMSA comprenen:
o Balanç de situació.
o Compte de Pèrdues i Guanys.
o Memòria.
o Estat de Canvis en el Patrimoni Net.

Segon.- Remetre el compte general aprovat pel Ple a la Sindicatura de comptes de les
Illes Balears per a la seva fiscalització, d’acord amb l’establert a l’article 212 del Reial
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decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.”
INTERVENCIONS:
La regidora d’Hisenda, Joana Maria Bennàsar exposa que duen a aprovació el
compte general 2014, com un acte de responsabilitat institucional, ja que la llei
d’Hisendes Locals preveu l’aprovació abans de l’1 d’octubre per poder ser
fiscalitzat per la Sindicatura de Comptes, sense que això suposi la conformitat
ni la responsabilitat de les actuacions reflectides en aquest pressupost ni
l’aprovació de la gestió feta amb els diners públics. Per a l’any 2016 ens trobam
amb una situació extrema, pressupostàriament xerrant, ja que després de la
gestió pressupostària de l’anterior equip de govern, de l’any 2011 a l’any 2015,
tenim 8 milions 634 mil 206 euros menys per a poder gastar en béns i serveis
pels ciutadans d’Alcúdia, o bé baixar els imposts als ciutadans amb tot el que
han pujat. Durant més de tres anys s’ha deixat de complir amb els pressuposts.
És a dir, amb els béns, serveis i inversió dels ciutadans d’Alcúdia. Des de les
inversions pressupostades per un valor de 5 milions 341 mil 924 euros s’han
executat només un milió 897 mil. S’ha deixat de fer més de 7 projectes l’any
2014. Entre ells, la plaça Carles V, restauració de la murada baluard del Rei i
de la Reina, molí de sang, aparcament de la Victòria, restauració de
l’ornabeque i el clavegueram de Sa Marina. A més a més de molts altres béns i
serveis pels ciutadans d’Alcúdia.
La senyora Coloma Terrasa diu que només vol fer un comentari. A la vostra
legislatura mai es va executar el 100 per 100 del pressupost. Esperem que si
ho feis tan bé que durant l’any 2015 i 2016 ho pogueu executar, que ja vos
donarem l’enhorabona. Un exemple molt clar és el que has citat, el
clavegueram de sa Marina, que no s’ha executat en més de tres legislatures.
Res més.
La senyora Bennàser diu que ja es conformaria no amb el 100 per 100,
m’hagués bastat que haguéssiu complit amb el 90 o 95 per cent del
pressupostat. 8 milions 694 mil euros en quatre anys això perjudica el passat i
el futur. I condiciona el futur, perquè vostè sap que la llei de la despesa ara no
ens permet ni invertir ni tenir marge de maniobra, ni augmentar imposts ni
augmentar despesa. I això pel fet que s’han deixat de gastar any rere any més
de tres i quatre milions d’euros que ara fan que no hi hagi marge. L’any que ve,
vosaltres ho sabeu perquè féreu un esborrany de pressupost per a poder enviar
a en Montoro, la inversió de l’Ajuntament serà zero. Perquè? Perquè just just
amb la baixada d’imposts que està prevista per a l’any que ve queda per a
pagar els béns i serveis, les compres i les nòmines. No queda per a res més.
La senyora Terrasa diu que veurem què fareu voltros. Esperem poder-vos
donar l’enhorabona. Mos vàren vendre una jugueta i no mos la varen poder
donar.
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La senyora Bennàser diu que ja mos veurem, ja ho veurem.
El senyor batle, exposa que al seu moment, quan nosaltres no compliguem,
aleshores llavors ens criticau i féis el que considereu oportú. El cert i segur és
que nou projectes sense realitzar ens pareixen exagerats. Avui mateix hem
sentit que una, amb tots els respectes, que heu retret que aquest projecte ja
estava començat. I el problema no és fer els projectes, sinó executar-los. El
que hem de fer és fer les obres. Sobre el paper és una qüestió, que no la fan
els polítics, els projectes els fan els tècnics. I quan el polític ha de decidir és
quan quedàveu enrocats. Nosaltres volem que s’executin. “Entonces” per
aquest motiu cream tot aquest tipus de mesures, i no ho dic amb ànim de
criticar. Ho dic senzillament perquè és ben hora que es comencin a executar
els projectes. I ja veurem. Si després no els feim, ens criticau i estareu en tot el
vostre dret, i noltros haurem de callar.
La senyora Terrasa exposa que ells no han volgut llevar mai les competències
al ple i per tant no hi ha hagut aquesta agilitat. Ara bé, ambé ho podeu dir, ja
que ho has dit, que vos heu trobat devers cinc projectes que només vos heu
hagut de seure i adjudicar-los. I d’això nosaltres no en vàrem trobar cap.
La senyora Bennàser diu que sí, però que tots aquests projectes que ens hem
trobat s’haurien d’haver fet dins l’any 2014 no dins l’any 2015. El clavegueram
de Sa Marina que s’ha adjudicat estava al pressupost de l’any 2014. De tots els
projectes que anteriorment he llegit, restauració de murades, molí de sang,
aparcament de la Victòria,... tot això s’ha fet ara, aquest mesa a mesa de
contractació. És veritat que estava pressupostat, però hauria d’haver estat fet
l’any 2014 no l’any 2015.
La senyora Terrasa demana: i els projectes quan es fan?
La senyora Bennàsser diu que es fan dins cada any. Noltros et puc assegurar
que enguany, de juny a desembre n’hem preparat nou i els tindrem executats,
si no és així el desembre ens ho reclames. Te cit a desembre. De juny a
desembre. Vosaltres amb un any i mig no els poguereu fer i els hem hagut de
fer en mig any, de dur noltros a mesa de contractació.
La senyora Terrasa exposa que repeteix a la senyora Bennàser que els
projectes s’havien de fer.
El senyor Mir exposa que repeteix que els projectes s’han de fer. Els projectes
els fan els tècnics. Però el més important és que s’executin. De res serveix fer
vint-i-set projectes si no n’executam cap. Perquè això, a més a més, el que fa
és perjudicar el pressupost i perjudicar als qui venen a rere. En conseqüència
el més important és fer les coses i no només fer paperets, sinó fer ses coses
com són. Ja ens enjudiciareu al seu moment, i ja ens direu mira no has fet
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aquests projectes, i quan no els haguem fets ens criticau estareu al vostre dret i
a més és la vostra obligació. De moment noltros el que fem és executar els
projectes que estaven a qui dins dormits i ara els hem hagut de d’espolsar i ho
feim. Prova d’això, sa Marina està fet. Prova d’això, arrancam la Victòria. Prova
d’això arrancam quatre projectes més i d’aquí a final d’any veurem si els hem
fet o no. Al seu moment ho sabrem.
La senyora Terrasa diu que dormit no hi estaven. Vos ho assegur. Per a poder
executar hi ha d’haver una feina prèvia feta i s’ha pogut dur endavant. Tant de
bo ho haguéssim trobat nosaltres.
El senyor batle diu a la senyora Terrasa que molt bé, no jugam a posar-nos
medalles, jugam a fer ses coses. Per tant, em pareix perfecte.
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.
17. Expedient elecció Jutge de Pau Substitut.
Atès l’expedient incoat per a l’elecció de Jutge de Pau substitut, els
antecedents del qual són els següents:
Per Provisió de Batlia de data 17 de juliol de 2015, es va acordar la incoació del
procediment per cobrir la proposta de nomenament de Jutge de Pau Substitut
del Municipi d’Alcúdia.
D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la
Corporació efectuar proposta de nomenament del Jutge de Pau Substitut per
acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres
entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.
Es va procedir a l’anunci al BOIB de les Illes Balears, de data 23 de juliol de
2015 de convocatòria per cobrir les places de Jutge de Pau Substitut del terme
municipal d’Alcúdia en el termini de 15 dies hàbils.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’ha presentat la següent:
Registre d’entrada número 6188 de data 11 d’agost de 2015 presentat per
Jesús Martínez Menéndez
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Correspon al ple de la corporació escollir un substitut i proposar el seu
nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia a través del
Jutjat de 1ª Instància i instrucció.
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, demana si hi ha intervencions al respecte i exposa
que el seu grup anuncia el vot, argumentant que és veritat que sols hi ha una
persona que s’hi ha presentat, emperò és una persona de la qual no tenim
antecedents suficients. No la coneixem suficientment com per dir si és o no és
apta per a tal càrrec. Nosaltres pensam que un càrrec de jutge de pau és un
càrrec que representa una institució suficientment important com per a tenir una
millor tria entre diverses persones, i en cas contrari, que la propera vegada que
es sotmeti a votació, tenir ja una valoració adequada de la persona que es
presenta. En aquest cas, votar a favor d’una persona de la qual no es tenen
antecedents suficients ens pareix arriscat. Per això el nostre grup, Proposta per
les Illes, ens abstindrem.
El senyor Pere Malondra, portaveu del grup socialista, manifesta que el seu
grup s’adhereix a les paraules exposades pel batle. Ens hagués agradat que
aquest senyor que s’ha presentat ens vengués a veure i asseure’ns i conèixerlo abans de prendre una decisió. Conèixer-lo, bàsicament. El nostre grup també
s’abstindrà per coherència, ja que no tenim res en contra ni a favor, simplement
que no el coneixem.
La senyora Coloma Terrasa, portaveu del grup Popular, exposa que un ciutadà
que s’ofereix a donar un servei al municipi, que ha presentat un currículum, que
ha presentat una informació sobre la seva intenció de posar-se a donar aquest
servei al municipi, crec que es mereix tot el respecte d’aquest plenari i per això
donar-li suport.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que el respecte li donam, el que passa és
que nosaltres tenim per costum votar el que coneixem. Un jutge ha de ser
imparcial, i consideram que aquesta qüestió és molt important. Per tant, com no
tenim suficients elements de judici ens abstindrem, i respectam per descomptat
a aquesta persona. En cas contrari ho votaríem en contra. Emperò no podem
votar una cosa que desconeixem. Ens agradaria parlar amb ell d’una forma
àmplia i per aquest motiu ens abstindrem, en cap cas hi votam en contra. No
voldríem que això s’interpretés com anar en contra de ningú. Sencillament és
això.
VOTACIÓ:
Sotmès a votació la proposta de anomenar a l’únic candidat, s’obté el següent
resultat, 6 vots a favor (4 PP + 1 Unió per Alcúdia + 1 Guanyem Alcúdia) i 11
abstencions (6 El Pi + 4 PSOE + 1 Gent per Alcúdia).
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En ser 17 el nombre de regidors de dret que integren i conformen el Ple
Municipal, resulta que el candidat proposat a Jutge de Pau Substitut, no ha
obtingut el vot favorable de la majoria absoluta legal ( 9 vots ).
El Sr. Batle-President atès el resultat de la votació proclama que resulta
improcedent que el Ple Municipal efectuí la proposta de nomenament, tota
vegada que el candidat no ha obtingut el vot favorable de la majoria absoluta
legal, i que sigui remès l’expedient a la Secretària del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, pel conducte reglamentari.
Així mateix, ordena que sigui iniciat nou procediment per a l’elecció del Jutge
de Pau substitut d’aquest terme municipal.
18. Propostes i Mocions d’urgència.
Prèvia declaració d’urgència acordada per Unanimitat que representa el Vot
favorable de la majoria absoluta legal, es va passar a tractar la següent moció:
18.1 MOCIÓ DE SUPORT A LES PERSONES REFUGIADES DE SÍRIA I
DECLARACIÓ D’ALCÚDIA COM A TERRA D’ACOLLIDA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Conflictes armats, guerres civils, persecucions, violència. Milions de vides
amenaçades per motius de religió, procedència ètnica, social, política, davant
catàstrofes naturals, sequeres, fam... Segons dades de Nacions Unides , cada
minut, vuit persones ho deixen tot per fugir de la guerra, la persecució.
A mitjans del 2014 es compatibilitzaren més de 51 milions de persones
desplaçades a tot el món. Si aquestes persones formassin una nació, seria la
26è més gran del món. Hi ha estudis que vaticinen que aquesta xifra pujarà a
53 milions durant el 2015. Estam davant xifres rècord. Estam davant una
situació sense precedents, superant les crisi similar com la dels anys 90 o els
desplaçaments forçats que va provocar la II Guerra Mundial.
Europa està vivint la pitjor crisi de refugiats des de la II Guerra Mundial. El
drama dels refugiats cap a la Unió Europea arribats per la Mediterrània i que
arriben a les 232.000 persones. Segons les previsions que es fan per aquest
any seran més de 800.000 les peticions d’asil. La pitjor dada en 30 anys, la
pitjor crisi des de la II Guerra Mundial. Són dades d’ACNUR, Oxfam
Internacional i Amnistia Internacional.
La immensa majoria dels refugiats i refugiades estan essent acollits en països
propers. Pakistan es situa com el país del món que més refugiats acull, amb
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1,6 milions de persones; seguit per Iran amb 857.000 persones; Jordània amb
641.900 persones i Turquia amb 609.900.
Europa no és aliena a aquesta situació. Espanya tampoc, però realment no
estam fent l’esforç humanitari que la situació exigeix i que estan reclamant les
organitzacions socials. Espanya va rebre 5.616 sol·licituds d’asil en 2014 (un
25% més que a l’any 2013 que varen ser 4.485). En relació amb la Unió
Europea, les sol·licituds en Espanya suposen el 0’9% del total que es reberen:
626.000. El país amb més sol·licituds de la UE fou Alemanya, amb un 32%
seguit de Suècia amb el 13%.
En els darrers mesos s’està començant a donar resposta des de la UE. Una
espècie de consciència s’està començant a despertar entre els estats a rel de
la dramàtica crisi que s’està vivint en la Mediterrània. Una situació que s’ha
agreujat debut principalment a dos motius: s’han eliminat pràcticament les
ajudes al desenvolupament amb els països d'origen i d’altra banda, la violència
insuportable que provoquen els nombrosos conflictes armats i les guerres en
les zones de Síria, Líbia, Mali i altres països africans.
Segons dades d’Amnistia Internacional, més de 3.500 persones varen perdre la
vida en el mar durant l’any 2014 mentre fugien de conflictes, persecució i
pobresa. Sols en els quatre primers mesos del 2015, al voltant de 1.700
persones han mort en el mar Mediterrània.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament d’Alcúdia acorda:
MOCIÓ

1. L’ajuntament d’Alcúdia insta el Govern espanyol a incrementar el suport,
tant financer com tècnic, al Pla de Resposta Regional de Nacions Unides
per a la crisi de Síria.
2. L’ajuntament d’Alcúdia sol·licita al Govern espanyol que promogui, en el
si de la Unió Europea, una resposta adequada a la crisi que s’està vivint,
mitjançant la posada en funcionament d'un Programa de Reassentament
generós.
3. L’ajuntament d’Alcúdia insta el Govern espanyol a incrementar les places
d’acollida de refugiats, amb prioritat per a dones i infants en risc,
persones amb necessitats mèdiques o amb discapacitats i altres amb
necessitats especials de protecció.
4. L’Ajuntament d’Alcúdia es solidaritza amb les famílies afectades i es
declara obert a col·laborar en la mesura de les seves possibilitats amb
els organismes oficials per pal·liar la crítica situació del poble sirià.
5. Notificar aquests acords a l’Institut Mallorquí Assumptes Socials (IMAS)
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INTERVENCIONS:
El batle, Antoni Mir, reitera que la proposta surt de tots, i que creu que
qualsevol actuació que s’hagi de fer sobre aquest tema s’ha de posar sobre la
taula i hem de parlar amb tots els partits polítics, perquè no és un tema de cap
partit sinó del poble i de l’Ajuntament d’Alcúdia.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la moció abans
descrita, amb els acords que hi són proposats.

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. 537/2015, de data 6 de maig de 2015 fins
a 1349/2015 de 3 de setembre de 2015.
La corporació se’n dóna per assabentada.
3. Precs i preguntes
Intervencions:
El senyor batle, Antoni Mir, sol·licitat si hi ha precs i preguntes.
La regidora senyora Carme García exposa que vol fer una pregunta i donar les
explicacions que jo hagi de donar, referent a la platja dels cans que, sobretot
per facebook, està tant de moda. Han sortit una sèrie de preguntes i crítiques i
m’agradaria donar explicacions. “Per lo vist” s’ha llevat la platja. Sobretot
perquè la regidora no m’ha demanat res que jo, vull recordar, estic a la
disposició de la senyora Agua Santas Lobo per tots els dubtes que pugui tenir i
sempre que vulgui em pot cridar, faltaria. Igual que ho vaig dir al seu moment a
altres membres de la corporació. La platja es va posar en marxa, la idea de la
platja per cans, i en concret es va triar que el lloc fos Alcanada per una sèrie de
motius, perquè allà baix de tot és poca la gent que hi anava. Es feren una sèrie
de reunions al departament de Sanitat i s’iniciaren els tràmits, i per això es va
posar la platja. Les reunions es feien primer tinent batle, jo, la secretària i el
tècnic. Nosaltres parlàrem amb Costes i Costes ens va dir que no hi havia cap
problema, que l’únic que havíem de presentar era el plànol, i ens feren el plànol

92

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

de la delimitació d’allà on anava la platja i és el que vàrem fer. Don per suposat
que la feina es va fer quan nosaltres la vàrem mandar, perquè està mandada
evidentment. I no entenc, si és que ha passat res, no sé. No sé exactament el
que ha passat.
La regidora Aguas Santas Lobo exposa que, hi ha hagut un conflicte entre
veïns i usuaris. Feia setmanes, inclús mesos, que hi havia conflictes entre
veïns i usuaris que anaven amb els seus cans a la platja. El que eren els
cartells estaven molt mal delimitats. Estaven a l’inici de la platja i clar, la gent
entenia que era solsament al final de la paltja. El problema del cartell era
evident i ha causat conflicte rere conflicte. Arrel d’alguna queixa, no denúncia
però sí queixes, decidim comprovar com estava l’estat dels papers de la platja.
Una vegada vist i comprovat que no estava en condicions entenguérem que no
era normal que la platja seguís endavant mentre no estiguin els papers al dia.
Aquest fou un dels motius pels quals la platja per cans es va tancar. Sobretot
per evitar problemes majors.
La senyora García diu que ho entén perfectament, però demana si el que vol
dir és que no es va tramitar el permís.
La senyora Aguas Santas exposa que en principi no han trobat res tramitat. Hi
havia el plànol, peòr res més.
La senyora García exposa que al cartell que es va posar a l’inici de la platja hi
havia un plànol indicant la delimitació d’on era, que era al final de tot.
La senyora Aguas Santas manifesta que el que no entén és com es va poder
inaugurar una platja per a cans sense la documentació necessària. Suposa que
en aquest cas la regidora García al seu moment hauria d’haver comprovat que
la documentació estava al dia.
La senyora García diu que ella té els correus electrònics on es veu que dona
l’ordre.
La senyora Aguas Santas exposa que el paper no hi és.
La senyora García expressa que a ells els digueren que ho podíem posar i
bastava que informassim i que ho donaven per fet. Llavors jo don per entès que
el tècnic va fer la seva feina, perquè evidentment la meva feina era fer els
projectes i les tramitacions són els tècnics els que les fan.
La senyora Aguas Santas manifesta que creu que fins un cert punt un ha de ser
responsable. La regidora és la responsable de la seva àrea.
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La senyora García diu que assumeix la seva responsabilitat. Vol dir això que
ara farem els papers i serà un platja? Això és el que més ens demanen. Per a
saber si continuarà essent platja de cans i si es tramitarà el permís.
La senyora Aguas Santas diu que per ella sí. Ara s’han iniciat els tràmits i que
creu que és una platja ideal, per condicions geogràfiques. Però ha de tenir tots
els permisos legals i ha d’estar ben delimitada, i amb uns cartells ben
aclaridors, i que indiquin quina és la zona de bany, ja que creu que és el que
més ha fallat i causat confusió. S’estan tramitant el permís i no sols per aquest
bocí de platja sinó també altres indrets, ja que un municipi com Alcúdia no es
pot quedar amb sols una platja per cans.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que la intenció no és llevar una platja de
cans, sinó que la intenció és regularitzar, compaginar els interessos de la gent
que li molesta el ca a la vora, amb els interessos de la gent que legítimament té
dret a que el seu ca també pugui nedar. El que succeeix és que les coses s’han
de fer més o menys bé. No hem de parlar de culpes perquè no és el cas en
absolut. Supòs que la intenció és bona. Però el cert i segur és que quan hi ha
una platja de cans s’ha de abalisar. Perquè el cans han de saber on han d’anar.
No pot esser que si no està abalisat el ca vagi i nedi just vora una persona on
precisament no és un lloc on per a estar-hi. Una cosa era al fons, però la gent
ho interpretava malament i anava al principi. I no és agradable a una persona
que no li agrada que el ca... a més pot passar una lanxa, matar el ca i ja la
tenim armada. No és que no es vulgui posar la platja de cans, simplement que
es regularitzi i es transformi amb autorització. La pregunta és, hi ha cap tipus
d’autorització? No? Idò anem a cercar-la i entre tots fer-ho bé. Això és tot.
La senyora García exposa que la zona estava totalment delimitada. Tenim el
plànol fet. Es varen posar uns pals i unes cordes i al plànol del principi
s’especificava amb una fletxa i exactament es va fer un cercle vermell, que jo
tenc les fotos, que era just davant el far.
El senyor batle manifesta a la senyora García que sap bé ella que no es
complia, els usuaris no ho complien. Per tant el que s’ha de fer és fer-ho bé i
demanar les autoritzacions i cap problema.
La senyora Carme García exposa que una altra de les preguntes a l’equip de
govern és si poden explicar un poc, o en concret a mi i a Unió per Alcúdia, a
meam a veure, perquè m’han dit que hi ha hagut una sèrie de problemes amb
un contracte d’un servei per discapacitats, i com ho sé de “radio calle” voldria
saber si és veritat o el que ha passat. A veure meam si té solució o com està
aquest tema.
El senyor batle demana si es refereix al programa COMPARTIM? La senyora
Joana Maria Bennàser ho explicarà.
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La regidora Joana Maria Bennàsar manifesta que es va revisar l’opció de
renovació que hi havia i es va decidir no renovar-ho. Trobàvem que el servei
estava molt bé, que per cert s’ha seguit donat aquest estiu als usuaris, per la
mateixa empresa de COMPARTIM. Però l’informe, que era l’altra part d’aquest
contracte. Una part era donar el divertiment d’aquests nins durant l’estiu i donar
activitats, i una altra part era elaborar un cens o informe per l’Ajuntament que
tenia dos anys de durada. Nosaltres consideràvem que amb els anys que ja
s’havia pagat i que ja s’havia fet amb els càlculs que ells ens donaren ja estava
més que pagat aquest informe i per aquest motiu es va decidir no renovar. Es
va arribar a un acord amb l’empresa en el qual ells seguirien amb els mateixos
usuaris amb els quals ells estaven realitzant l’activitat fins el final el mes
d’agost, i ens entregarien l’informe al termini de finalització que posaven els
antics plecs. Així que l’any que ve pel mes de juliol ens entregaran aquest
informe, que es tracta d’un cens de nins amb discapacitats, a l’Ajuntament.
La senyora García diu que ella discrepa en un parell de cosetes. Durant els
anys que s’havia fet no, sinó que sols s’ha fet durant un any aquest estudi i no
és només un cens de nins amb discapacitats, sinó que va molt més enllà. Jo
pens que les persones amb discapacitat al meu municipi estaven molt
beneficiats. És un estudi que jo pens que era un deute que tenia l’Ajuntament
d’Alcúdia envers aquestes persones amb discapacitat, i a l’hora de treure-lo a
concurs havíem fet feina conjunta amb escoles, sobretot amb l’institut del moll
que té un aula “hueco” que és per joves amb discapacitat. Però no només és
un cens per nins amb discapacitat sinó que és molt més. Un estudi per a saber
quantes persones tenim al nostre municipi amb discapacitat, i no sols per saber
el número sinó per saber molt més. Per a saber si es poden fer borses de
treball. Per exemple hi havia diferents llocs de feina.
La regidora senyora Bennàsar diu que hi ha borses de treball per a fer unes
ofertes concretes a aquesta gent i això s’entregarà. Jo no he dit en cap moment
que això no ens ho entreguin.
La regidora García exposa que li agradaria poder-ho explicar ella molt
breument. Tot era de cara a feines que hem trobat que estaven com a
pendents, no d’ara, sinó del municipi en general. Per exemple, va venir una
mare a dir-me que el seu nin que té devers 12 o 14 anys no podia participar a
Viu l’Estiu perquè tenia una discapacitat. Quan vaig anar a parlar amb el
regidor d’esports em va dir, saps que passa, que quan feim el plec de
condicions no contemplam això. I aquesta va ser la que ens va fer obrir una
mica els ulls, de dir no sabem quants nins, o bé tenen paràlisi cerebral, o bé
van amb cadira de rodes, o si altres joves tenen una necessitat,... Hi havia
diverses empreses que ens demanaven gent amb discapacitat per fer feina i
resulta que suposadament l’Ajuntament d’Alcúdia havia fet diferents projectes
dirigits a discapacitat i no teníem cap mena d’informació. Per això nosaltres
trobàvem que era una aposta molt important i que és un dels projectes als
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quals jo i el meu departament s’ha involucrat més. Jo m’agradaria, primer
demanar que es fes.
La senyora Bennàsar exposa que sempre ha dit que l’empresa ens ho
entregarà pel juliol.
La senyora García exposa que això era un projecte de futur, no només d’un any
o de dos, sinó que es seguís realitzant la feina. Que per exemple que d’aquí a
quatre anys totes les famílies que tenim fills amb discapacitat tinguéssim una
xarxa feta com té, per exemple, el municipi de Pollença.
La regidora Bennàsar manifesta que la senyora García li està parlant d’un
contracte de dos anys de durada. Jo crec que els dos anys es faran al juliol de
l’any 2016 aquesta empresa, el representant de Prodis de Pollença va venir i
vàm arribar a un acord i hi ha aquest acord signat com a modificat del
contracte. Ell s’ha compromés.
La senyora García diu que hi està d’acord però que el projecte ha d’anar molt
més enllà i jo t’explicaré perquè.
La senyora Bennàsar diu que això no ho contemplava aquest contracte, tot el
que vostè m’està dient. Tu m’has demanat per un contracte, el contracte de
Compartim.
La regidora García diu que això era perquè sols era el principi del que era
aquesta labor. I te diré el motiu perquè, perquè mira, aquí l’Ajuntament
d’Alcúdia, i he fet un mini resum però ho duc documentat i vos el puc passar,
aquí l’Ajuntament d’Alcúdia ha fet durant una sèrie d’anys, de l’any 2005 fins a
l’any 2007 hi va haver un projecte de discapacitats que després de molt de
temps, de quinze mesos, de setze mesos, al 2008 n’hi va haver un altre, un
altre al 2008 de 17 mesos, un altre de 5 mesos, un el 2009, un el 2010, després
un el 2011. És a dir, que hi ha hagut molts projectes. Quant nosaltres ens hem
assegut, dic noltros com a un grup de gent, pares sobretot, ens hem assegut a
veure a meam els resultats d’aquests projectes ens hem trobat, tenc un
informe, el tinc aquí, està signat, en el qual una empresa que és la que
realitzava aquest servei, demana que se li retorni l’aval d’aquest projecte de
discapacitat. Tenc un informe que diu “el que suscribe informa” que una vegada
finalitzat el servei no hi ha objecció ni inconvenient en que es faci la devolució.
En aquest moment aquest contracte, per a mi és molt important Toni, perdona
que me “enrolli”.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que jo no dic que no ho expliquis, el que passa
és que ningú ha dit que es llevi res, o sigui que és repetir... si és un projecte
que haguéssim llevat et diria val, però si no s’ha llevat res... Per suposat que ho
deix explicar, però no hem llevat res.
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La regidora García diu que una vegada li feren aquest informe per a tornar
aquest aval aquesta persona que va fer aquest projecte em va dir no, aquest
projecte no l’he fet mai. Mai s’ha fet aquest projecte i, a més a més, tinc la
reunió de dia 4 de setembre que he dut el “pen-drive” perquè nosaltres ho
gravàvem tot i es pot comprovar. No és de fa tant, és de l’any 2013 en el qual el
tècnic a la reunió en la qual també hi havia el primer tinent de batle diu, es
demanarà al secretari o a la interventora –cosa que vaig fer- l’opinió per tornar
l’aval a tal empresa de aquesta contractació per a minusvàlids, i que en realitat
no es va realitzar, perquè el tècnic diu que va ser per decisió política que no es
va fer aquest projecte. El secretari el que a mi em va aconsellar va ser que
demanàs el que eren les memòries. Jo vaig agafar, vaig fer la feina que tocava,
vaig demanar les memòries i em va contestar, que també ho tinc tot per escrit,
“he buscado dentro de los archivos y no tengo ninguna relación de este tema”.
És a dir, que a l’hora de trobar dades, feina feta de discapacitats i tot això,... no
ho he trobat. Jo si es va fer o no..., mentre jo hi era quan jo vaig entrar no es
feia. Sí és veritat que hi havia un contracte que ho posava. A jo m’agradaria
que mos ho prenguéssim un poquet en serio i que per favor, no només aquest
contracte, sinó que hi féssim molta de feina amb els discapacitats. Ara havíem
començat una xarxa molt important per a que nins, joves i no tan joves, que
esteien totalment desapercebuts, que no es veien dins Alcúdia, ara puguin fer
projectes i el temps d’oci és el mínim. Poder fer inserció laboral, poder anar a
fer tallers, famílies que estan aquí, meus, hi ha pogut anar. Jo vos demanaria
per favor que ho tinguésseu molt en compte.
La senyora Joana Maria Bennàsar exposa que en cap moment jo he dit que
aquest projecte no es vagi a fer. Aquest projecte es farà i s’entregarà al juliol de
l’any 2017. Aquests nins han tingut les mateixes activitats aquest estiu que
l’estiu passat. El que s’ha fet d’una manera distinta. L’any passat es va fer amb
un contracte que englobava les dues coses i enguany s’han fet unes activitats
amb factura i s’han pagat. Aquesta és la diferència. Nosaltres arribàrem a un
acord amb aquesta empresa consistent en rescindir el contracte i no renovar
per un any més. Perquè? Perquè a noltros ens estaven cobrant sempre pel
mateix nombre de nins, crec que eren vint, quan d’Alcúdia només n’hi anaven
cinc. Què trobàrem noltros? Consideràrem que la diferència que hi havia que
ens estaven cobrant amb aquest informe que tu dius ja estava més que
justificat i pagat. Per tant arribàrem a un acord amb l’empresa, l’empresa va
venir, va signar la rescisió. Però la feina s’ha feta. S’ha atès a aquests nins i
l’informe es farà i s’entregarà al juliol. No sé què vol més?
El senyor Antoni Mir, batle d’Alcúdia, exposa que per a posar un poc d’ordre, ja
que la senyora Lobo, regidora d’assumptes social també vol intervenir i fer una
roda per a que tothom pugui dir la seva.
La senyora Agua Santas Lobo, manifesta que amb respecte a Prodis “la verdad
es que estamos encantados con ellos. Tanto con Joan como con el presidente
he tenido varias reuniones, me ha explicado como funionaba, ahora estoy
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pendiente de visitar sus instalaciones. Sabemos que hay usuarios de Alcudia y
lo entendemos perfectamente. Además soy muy sensible a estos temas, y es
una prioridad para mí también, puedes estar bien segura que se va a hacer el
mejor trabajo posible. Seguiremos trabajando con Prodis. Esa es mi intención.
Creo que en ese aspecto tienes que estar muy tranquila”.
La senyora Carme García exposa que “a mi me sorprende que sólo haya cinco
usuarios de Alcudia, porque siempre había un número que era bastante más
elevado. Además, en el mes de junio habíamos dejado bastante atado con el
instituto del puerto el que los jóvenes que iban allí colaborarían y irían también
a este proyecto de cara a trabajar todos juntos. Y sólo allí había ocho niños”.
La senyora Aguas Santas manifesta que “no todos eran de Alcudia. De Alcudia
había seis niños si no estoy equivocada. De todas maneras, toda la información
está en el àrea”.
La senyora García diu que “cuando yo entré de regidora había gente que era
de Inca y va al proyecto que hacía otra empresa -que por cierto nos cobraba
dos mil i pico de euros, más caro, con menos actividades. Es decir, que la
empresa que antes teníamos (que por cierto, presentó el presupuesto dos
meses antes de se le concediera, que esto ya es bastante sorprendente) tenía
menos niños, menos actividades. En invierno nos hacían sólo una actividad por
mes. A parte de todo esto no pagaban la gasolina que utilizaban exactamente
igual.
La senyora Aguas Santas diu que “en cuestión de pagos también hemos tenido
unas averías, algunas averías que nos cobraban cincuenta euros a los niños,
cosa que encontrábamos que no era normal que se cobrara a los niños cuando
el ayuntamiento se hacía cargo de todos los gastos. ¿Porquè los padres tenían
que hacerse cargo de estos gastos y pagar cincuenta euros? No era eso, no
tienen porqué pagar”. No entendíamos porqué.
La senyora García diu que “tienen que pagar si hay un motivo. Al final este
dinero era para la fiesta de fin de curso”.
La senyora Aguas Santas diu que “ no tiene porquè haberlo. Si el ayuntamiento
se hacía cargo de los gastos no tienen porquè haber ningún motivo”. Y cada
niño lo pagaba y el ayuntamiento lo pagaba íntegramente.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa a la senyora García que estam al torn de
precs i preguntes. Una cosa és fer una pregunta i l’altre és voler fer un míting
de jo vaig fer o no vaig fer o tenia fet a l’any 2013,... Mira noltros l’any 2014 no
érem aquí. El que sí et puc dir, per acabar, perquè sinó no acabarem mai, és
que quant aquesta empresa ha accedit a rescindir el contracte i a que aquest
estudi el considerava pagat, i per tant aquests 13 mil euros s’estalvien i s’ha
entregar aquest projecte l’any que ve i si l’empresa accedeix és perquè hi ha
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hagut una negociació o perquè ells han vist com era la situació. Per tant una
cosa és una pregunta i l’altra és voler donar, que jo respect moltíssim la teva
feina no ho pos en dubte, però el que està clar és una pregunta no un míting.
Els mítings s’han de fer quan hi ha eleccions, no ara.
La senyora García diu que perdona Toni que et corregeixi, no és així. És dir
que jo tenc documentació aquí que durant vuit anys hi ha hagut un projecte de
discapacitat que s’han pagat i no estan demostrats enlloc. La feina no està feta
i jo demanaria per favor cap a aquest col·lectiu que ens hi posem “en serio”
perquè durant vuit anys hem pagat contracte de 30, 40 i 50 mil euros i no s’han
fet.
El senyor batle exposa que per nosaltres, igual que per tu, els discapacitats són
una priortat. Igual, ni més ni menys, no et vull dir que tu hagis fet molta feina,
però per a nosaltres, com a mínim igual. En conseqüència s’ha fet el contracte.
Aquesta gent va accedir a resoldre un contracte i a fer-ho d’una altra forma. El
que és absurd és que una empresa si hi ha vint nins que l’empren, i alcudiencs
n’hi ha cinc d’Alcúdia, nosaltres haguem de pagar per 10 o per 15, ja que
sempre pagàvem pel mateix nombre. I nosaltres l’únic que hem dit a aquesta
empresa és que si noltros tenim cinc nins d’aquí volem pagar per cinc nins
d’aquí, i això ho ha entès l’empresa. Si tens cap dubte, com això no és una
pregunta sinó una explicació de tot t’explicam el que sigui. Et reuneixes amb
n’Agüi, o si tens cap dubte. Una cosa és una pregunta i una altra l’explicació de
tota una gestió. Jo no dic ni que és bona ni que és dolenta, perquè noltros no
volem enjudiciar ningú, però crec que s’ha resolt i t’han contestat bé. T’ha
contestat na Joana Maria, t’ha contestat n’Agüi. Així que podem passar a la
següent pregunta perquè podem estar tot el vespre jo t’he dit, tu m’has dit,...
La senyora García diu que només per acabar. L’empresa que ho feia abans
cobrava molt més i els nins eren menys el d’Alcúdia. És el que no entenc.
El senyora batle argumenta que si l’empresa que dius tu, que és Prodis, ha
accedit a resoldre el contracte és perquè...
La senyora García exposa que és una altra empresa.
El senyor Mir manifesta que nosaltres podem contestar al tema de Prodis,
respecte a una altra empresa deu ser un altre consistori, no l’actual nostre. Per
tant parlau-mos de la nostra gestió d’aquest govern i és el que et respondrem.
La regidora García diu que aquí n’hi havia a l’anterior consistori. En Pere hi era.
El senyor batle sol·licita al senyor Malondra que no contesti una pregunta de fa
deu anys. I a la senyora García sol·licita que demani sobre qüestions de l’actual
consistori i no de fa deu anys. Carme tu el que vols és fer un míting i aquí un
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míting no és per fer-lo. Pregunta el que vulguis però no facis mítings perquè
això no és el lloc. A les eleccions farem els mítings que voldrem.
La senyora García exposa que la seva pregunta és: es va fer el projecte de
diiscapacitats que teníeu contractat durant cinc, sis set anys? Es va fer? Només
això?
El senyor batle diu que té la paraula Pere Malondra i que ja no donarà més
paraules al respecte d’aquest tema.
El senyor Pere Malondra manifesta que és curiós que hagi estat quatre anys al
govern i el primer o el segon ple que estàs a l’oposició venguis amb aquestes
històries. No ho acabam d’entendre. Has tingut moltes oportunitats, ho has
pogut explicar, fins i tot la regidora que hi havia en aquells moments
d’assumptes socials anterior a tu que encara hi era la passada legislatura
t’hagués pogut contestar.
La senyora García diu que hi va xerrar.
El senyor batle exposa que si ja hi va parlar i ho va aclarir perquè ho torna a
demanar ara que no hi és.
La senyora García diu que li va dir que no s’havia fet.
El senyor batle li respon que si li va dir perquè ho demanes? Per tornar-ho a
demanar una altra vegada? La setmana que ve ho tornes a demanar i així
anirem demanant i demanant. Siguem pràctics.
La senyora García diu que no es va fer aquest projecte durant set o vuit anys.
El senyor batle diu que això ho diu la senyora García. Demanam una altra cosa
i ja està. Hi ha altres preguntes?
La senyora Coloma Terrasa exposa que volia fer uns suggeriments, no li faré
cap míting.
El senyor batle manifesta que ho agraeix.
La senyora Terrasa manifesta que per una banda li demanam que promogui un
conveni amb la Conselleria d’Educació, ja sabem que heu tingut contactes, pel
finançament de l’Escola d’Hoteleria de l’IES Alcúdia. Ja tenen cedit el solar, i tal
vegada podríen estudiar l’avançament dels doblers i una signatura
d’indemnització o tenir un compromís. Li feim aquest suggeriment perquè s’ho
pensin i si troben que és adient ho tinguin en compte.
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El senyor batle agraeix el suggeriment però vol dir a la senyora Terrasa que ja
vam tenir una reunió amb la Conselleria, hi va anar la senyora Bàrbara
Rebassa, hi va anar Pere Malondra i hi vaig anar jo i ja parlàrem d’aquest tema
i ja es va oferir al conseller aquesta possibilitat. Per tant aquest suggeriment
conforme però ja l’hem fet.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que han vist que estan preparant ja els
pressuposts 2016 i també com a suggeriment li demanaríem que estudii la
incorporació de l’oficina de turisme a Ciudad Blanca, perquè el projecte està fet.
Per tant si ho troben adient també que pensin el suggeriment. I en segon terme
la rehabilitació de la murada renaixentista que també ens consta que el projecte
està fet i creiem que seria bo pel municipi. Són suggeriments que li volem fer. I
un prec també respecte els “badéns” de davant els carrer dels pins que fa tres
anys el vàrem arreglar i ara es comença a espenyar. Per tant, si hi poguessin
fer una actuació estaria bé perquè encara hi som a temps. Va anar bé, ha durat
tres anys però ara ja... I després comentar-li que la gent es queixa, es continua
queixant que té dificultats per transitar per dins el municipi, tant a Alcúdia com
al moll, que una vegada tinguem l’ordenança d’ocupació de via pública, per
saber quan es posarà en marxa la seva aplicació.
El senyor batle, Antoni Mir, comenta que respecte als suggeriments que ha fet
dels projectes he de tornar a repetir un poc el que ja he dit, i em sap greu
repetir-me. Però són coses que nosaltres ja també s’agraeixen, tant l’oficina de
Ciudad Blanca ja l’hem dita, el regidor de Turisme ja ho té en marxa, però en
qualsevol cas, projectes projectes projectes,... Nosaltres volem executar
aquests projectes, per tant ja estan en marxa per executar. I per tant el que no
poguem executar anirà al pressupost i ho farem. De totes formes s’agraeixen
els suggeriments. Tot el que siguin idees bones sempre és ben acollit, com bé
sap. En quant al gual del carrer dels pins, sap quina és perfectament la
situació. No sols és el problema dels “badéns” del carrer dels Pins. El problema
és que molts “badéns” no compleixen inclús la normativa perquè són més alts.
Sap vosté que els taxistes s’han queixat. També tenim una queixa dels
bombers, que hi ha “badéns” que són més alts uns que els altres i quan passa
el camió de bombers es descol·loca tot perquè són més alts i tenim amb estudi
arreglar tots aquests “badéns”. El que passa és que fa dos mesos o tres que
governam i evidentment no ho hem pogut fer, a pesar que fem tot el que
podem, no ho hem pogut fer tot. En qualsevol cas, s’agraeix. I respecte a
l’ordenança d’ocupació de via pública ja hem posat en marxa l’estudi, ja es
varen donar ordres, n’Estephan ha anat, dic n’Estephan perquè el coneixeu, ha
anat casa per casa, lloc per lloc, a veure les cadires i taules que hi havia.
Aquesta setmana es començarà a posar en el covo el que hi ha, i a retirar les
taules i cadires que no s’ajustin a la legalitat. Per tant, està en marxa i votarem.
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I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. batle aixeca la sessió, essent
les 22:15 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a secretari, don
fe.

Vist i plau
El Batle,

El Secretari,

Antoni Mir Llabrés

Joan Seguí Serra
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