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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 05
D’OCTUBRE DE 2015
NÚM: 12
DATA: 05/10/2015
CARÀCTER: ordinària
COMENÇA: 20:00 h.
ACABA: : 20:55 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 5 d’octubre de dos mil quinze quan són les 20:00 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 Rectificació d’error material de
l’ordenança núm. 07 reguladora de la taxa per la recollida, tractament,
transferència i transport de residus sòlids urbans.
3. Examen i aprovació Proposta d’acord sobre Rectificació d’error en les Bases
que regulen els ajuts per a l’adquisició de llibres de Text.
4. Examen i aprovació Proposta d’acord sobre la modificació de l’Ordenança
fiscal núm. 03 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
5. Examen i aprovació Proposta d’acord sobre la modificació de l’Ordenança
fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per ocupació d’ús públic amb taules i
cadires i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
6. Examen i aprovació Proposta d’acord sobre la modificació de l’Ordenança
fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les
voravies i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, prohibició
d’estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
7. Examen i aprovació Proposta d’acord sobre la modificació de l’Ordenança
fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per utilització dels serveis de temporada de
caràcter desmuntable a les platges.
8. Propostes i Mocions d’urgència.
8.1 Examen i aprovació ampliació de dies addicionals de permís per assumptes
propis i vacances per antiguitat, del personal de la corporació.
II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació.
1. Decrets de Batlia.
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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 7 de setembre 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 Rectificació d’error
material de l’ordenança núm. 07 reguladora de la taxa per la recollida,
tractament, transferència i transport de residus sòlids urbans.
Es presenta proposta de la Regidora delegada de l’Àrea de Contractació,
Hisenda i estadística de data 21 de setembre de 2015, la qual diu:
“L’article 7.7 de l’ordenança vigent reguladora de la taxa per la recollida,
tractament, transferència i transport de residus sòlids urbans diu:

“7. Les baixes s’hauran de cursar abans de la finalització de l’anualitat,
mitjançant notificació a l’Ajuntament, i tindran efectes a partir de la següent en
el que se tributarà pel concepte 28 del quadre de tarifes. Qui incompleixi
aquesta obligació, continuaran subjectes al pagament de l’exacció. La durada
de la baixa no podrà ser inferior a dotze mesos; en conseqüència, no s’entén
com a baixa, el tancament temporal, de qualsevol classe comerços i indústries
per un període inferior a l’abans assenyalat.”
El concepte 28 del quadre de tarifes de l’annex de l’ordenança esmentada és
refereix a “Transports marítims de viatgers”.
L’epígraf 27 del quadre de tarifes annex a l’ordenança regula l’import pel
concepte de “Locals buits”.
Resulta evident que la redacció donada a l’article 7.7 de l’ordenança fa
referència als locals buits, i aleshores el concepte pel que han de tributar és el
27.
Per tot això, la regidora delegada de Contractació, Hisenda i Estadística que
subscriu, proposa a l'Ajuntament Ple, l’adopció del següent ACORD:
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PRIMER.- Aprovar la rectificació d’error material detectada a l’article 7.7 de
l’ordenança reguladora de la taxa per la recollida, tractament, transferència i
transport de residus sòlids urbans i allà on diu:

7. Les baixes s’hauran de cursar abans de la finalització de l’anualitat,
mitjançant notificació a l´Ajuntament, i tindran efectes a partir de la següent en
el que se tributarà pel concepte 28 del quadre de tarifes. Qui incompleixi
aquesta obligació, continuaran subjectes al pagament de l’exacció. La durada
de la baixa no podrà ser inferior a dotze mesos; en conseqüència, no s’entén
com a baixa, el tancament temporal, de qualsevol classe comerços i indústries
per un període inferior a l’abans assenyalat.
Ha de dir:

7. Les baixes s’hauran de cursar abans de la finalització de l’anualitat,
mitjançant notificació a l’Ajuntament, i tindran efectes a partir de la següent en
el que se tributarà pel concepte 27 del quadre de tarifes. Qui incompleixi
aquesta obligació, continuaran subjectes al pagament de l’exacció. La durada
de la baixa no podrà ser inferior a dotze mesos; en conseqüència, no s’entén
com a baixa, el tancament temporal, de qualsevol classe comerços i indústries
per un període inferior a l’abans assenyalat.
SEGON.- Publicar la rectificació de l’error material detectat a l’ordenança
reguladora de la taxa per la recollida, tractament, transferència i transport de
residus sòlids urbans, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament”
INTERVENCIONS:
La regidora d’Hisenda, senyora Joana Maria Bennasar, exposa que es tracta
de rectificar l’error material de l’ordenança de la taxa de fems, a l’article 7.7, on
diu que les baixes s’hauran de cursar abans de la finalització de l’anualitat i
tindran efecte a partir de la següent anualitat, en el qual es tributarà per
concepte 28 del quadre de tarifes. Passarà ara a tributar per concepte 27 del
quatre de tarifes com a locals buits. Si voleu algun aclariment estic a la vostra
disposició.

VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
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3. Examen i aprovació Proposta d’acord sobre Rectificació d’error en les
Bases que regulen els ajuts per a l’adquisició de llibres de Text.
Es presenta proposta de la Regidora delegada d’Educació de data 24 de
setembre de 2015, la qual diu:
“Dia 7 de setembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia va aprovar les
bases que regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i
excepcionalment material escolar, publicades en el BOIB Núm 138 de 19 de
setembre de 2015, i que el seu article 1r en part diu el següent:
“L’objecte de la 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,
és a dir, Educació Primària, Educació Secundària-ESO– i PQPI”.
En relació als Programes de Qualificació Professional Inicial anomenats
PQPI, amb l’entrada en vigor de la nova Llei d’Educació LOMQE 8/2013 del 9
de desembre, aquesta formació va desaparèixer durant el curs 2014-15, essent
el curs 2013-2014 el darrer que es va impartir. Actualment s’ha substituït per la
Formació Professional Bàsica què no té caràcter obligatori, ni tampoc
condueix a l’obtenció del Graduat d’Educació Secundària Obligatòria.
Així doncs, i d’acord amb 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 que diu:
“Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos”, no té cap raó de ser que figurin a
l’objecte de la convocatòria els Programes de Qualificació Professional Inicial
(PQPI) perquè ja s’han extingit i per tant la redacció final hauria de dir:
“L’objecte de la 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,
és a dir, Educació Primària i Educació Secundària”.
Per tot això, la regidora delegada d’Educació que subscriu, proposa a
l'Ajuntament Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la rectificació d’error material detectad a les bases que
regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, i
excepcionalment material escolar, per al curs 2015/2016 i allà on diu:
“L’objecte de la 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
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al curs 2015-2016 a les famílies amb fills que cursen ensenyament obligatori,
és a dir, Educació Primària, Educació Secundària-ESO– i PQPI”.
Ha de dir:
“L’objecte de la 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,
és a dir, Educació Primària i Educació Secundària”.
SEGON.- Publicar la rectificació de l’error material detectat a les bases que
regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, i
excepcionalment material escolar, per al curs 2015-2016, mitjançant anuncis
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”
INTERVENCIONS:
La regidora d’educació, senyora Bàrbara Rebassa, exposa que sols es tracta
de modificar una paraula que se’ns va colar, sa veritat, i per això demanam
disculpes. Les beques posaven que eren per educació primària, per educació
secundària (ESO) i PQPI. I PQPI ja fa dos anys que no existeix, i aquesta
paraula s’ha de substituir per Formació Professional Bàsica. És a dir sols es
tracta de llevar del text la paraula PQPI.
La senyora Coloma Terrasa manifesta que vol fer una intervenció perquè a la
proposta, al final, el que anam a aprovar avui és que es donin ajudes per
adquisició de llibres de text a infants que cursin educació primària i educació
secundària tal com queda redactada la proposta. Abans afegíem PQPI que
eren uns programes de qualificació professional inicial. Avui en dia no existeix
ja PQPI però s’ha substituït per Formació Professional Bàsica. Aleshores no
era obligatori PQPI ni és obligatòria la Formació Professional Bàsica. Però sí
que estan en període d’escolaritat obligatòria els alumnes que cursen aquests
nivells. Abans es deia PQPI i ara es diu formació. Per tant el que fem si no ho
incloem a la proposta la Formació Professional Bàsica és excloure aquests
infants que estan en edat d’escolarització obligatòria però que fan uns
programes específics de formació. Aquests nins per edat haurien d’estar dins
ESO. No poden fer ni formació professional de grau mitjà ni altra cosa.
Simplement són alumnes que per les característiques i pel perfil, i per donar-los
una oportunitat, poden ser alumnes amb risc d’abandonament o perquè tenen
un perfil determinant, sempre amb l’autorització dels pares i de les famílies,
poden entrar dins aquest programa de formació professional bàsica. Però clar
que no és obligatori, perquè només ho fan un determinat número d’alumnes
que tenen un perfil determinat, i que a més és una ajuda i un incentiu per poder
tornar a reincorporar-se al ritme normal. Però són al·lots que estan en període
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d’escolaritat obligatòria. Per tant, jo demanaria que a la proposta s’inclogui
educació primària i educació secundària i formació professional bàsica.
El senyor batle, Antoni Mir, opina que li pareix que el raonament és correcte.
La senyora Bàrbara Rebassa, exposa que sí, que té raó, que va ser una errada
i després s’ha fet a corre-cuita, ràpidament perquè en principi es va posar
ensenyament obligatori. Però després, vistos els arguments, vist que són reals,
per mi no hi ha cap inconvenient en incloure aquesta paraula ja que l’esperit és
el d’incloure tota l’ensenyança obligatòria.
L’infrascrit exposa que es pot afegir aquesta esmena i que inclús es pot passar
a votació el text ja amb aquesta esmena inclosa. La proposta juntament amb
l’esmena. Es pot votar tot conjuntament no fa falta primer votar l’esmena i
després la proposta.

ESMENA: Per part de la portaveu Municipal del PP, en fonament a la
precedent Intervenció, formula la següent esmena, incloure a la correció el
següent text “Educació Primària, Educació Secundària i Formació Profesional
Bàsica”.
El Sr. Batle manifesta acceptar l’esmena i que passaria a votació juntament
amb la proposta.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits vist el dictament de la Comissió Informativa, i l’esmena
abans descrita, per Unanimitat acorden:
“PRIMER.- Aprovar la rectificació d’error material detectad a les bases que
regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, i
excepcionalment material escolar, per al curs 2015/2016 i allà on diu:
“L’objecte de la 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,
és a dir, Educació Primària, Educació Secundària-ESO– i PQPI”.
Ha de dir:
“L’objecte de la 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,
és a dir, Educació Primària, Educació Secundària i Formació Profesional
Bàsica”.

7

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

SEGON.- Publicar la rectificació de l’error material detectat a les bases que
regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, i
excepcionalment material escolar, per al curs 2015-2016, mitjançant anuncis
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”
4. Examen i aprovació Proposta d’acord sobre la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 03 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Es presenta proposta de la regidora delegada de Contractació, Hisenda i
Estadística de data 22 de setembre de 2015, la qual diu:
“La modificació que es planteja es basa en l’adaptació normativa de
l’ordenança fiscal a la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, el
Reglament general de la Llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl per illa de
Mallorca o la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, que incorpora els conceptes de
“comunicació prèvia o declaració responsable”.
També s’elimina la quota mínima de 320 euros al no estar contemplada aquesta
possibilitat al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Per això, la regidora delegada de Contractació, Hisenda i Estadística proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 03 reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, amb el següent tenor literal:
ORDENANÇA
FISCAL
REGULADORA
DE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

L'IMPOST

SOBRE

ARTICLE 1
Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
de conformitat amb els articles 59.2 i 100 al 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
l’Ajuntament d’Alcúdia estableix i exigeix l’impost de Construccions, instal·lacions i
obres que es regeix per la present ordenança fiscal, pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 i
per la Llei General Tributària.
ARTICLE 2
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Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dins el terme municipal
d’Alcúdia, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi
l’obtenció de la corresponent llicència urbanística, s’hagi obtingut o no l’esmentada
llicència, o per la que s’exigeixi la presentació de declaració responsable o comunicació
prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a
aquest municipi.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran
consistir en:
a) Obra de construcció d’edificacions i instal·lacions de qualsevol classe de nova
planta.
b) Obra de demolició.
c) Obres en edificis, tant aquells en què es modifiqui la disposició interior com
l’aspecte exterior.
d) Altres actuacions urbanístiques.
e) Alineacions i rasants.
f) Obra de fontaneria i clavegueram.
g) Obra als cementeris.
h) Qualsevol altre construcció, instal·lació o obra que requereixi llicència d’obres
urbanística o comunicació prèvia.
i) Qualsevol altres construccions, instal·lacions i obres que estableixi la Llei 2/2014,
de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, el Reglament general de la Llei 2/2014,
d’ordenació i ús del sòl per illa de Mallorca o la Llei 7/2013, de 26 de novembre,
de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
ARTICLE 3
Subjecte passiu

1.
Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les persones físiques,
persones jurídiques o entitats incloses a l’article 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, General Tributària, que siguin propietàries de la construcció, la instal·lació o
l’obra, tant si són propietàries de l’immoble en el qual es fa el treball com si no. Té la
consideració de propietari de la construcció, la instal·lació o l’obra qui hagi d’abonar les
despeses o el cost que impliqui dur-les a terme.
2.
En el cas que la construcció, la instal·lació o l’obra no sigui realitzada pel
subjecte passiu contribuent, tenen la condició de subjectes passius substituts del
contribuent els qui sol·licitin les llicències o presentin les corresponents declaracions
responsables o comunicacions prèvies o facin la construcció, la instal·lació o l’obra.
El substitut pot exigir al contribuent l’import de l’obligació tributària satisfeta.
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3.
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003,
general tributària.
4.
Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos de societats i entitats en general, en el
casos i amb l’abast que indica l’article 43 de la Llei 58/2003, general tributària.
ARTICLE 4
Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a aquest efectes, el cost d’execució
material d’aquella.
No formen part de la base imposable l’IVA ni altres imposts anàlegs propis de règims
especials, les taxes, preus públics i la resta de prestacions patrimonials de caràcter
públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni
tampoc els honoraris de professionals el benefici empresarial del contractista ni
qualsevol altre concepte que no integri estrictament, el cost d’execució material.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen.
3. El tipus de gravamen serà el 3,2 per 100.
4. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra,
encara que no s’hagi obtingut la corresponent llicencia o no s’hagi presentat la
corresponent declaració responsable o comunicació prèvia.
ARTICLE 5
Exempcions i bonificacions
1. Estan exempts del pagament de l’impost, la realització de qualsevol construcció,
instal·lació o obra de les quals siguin propietaris l’Estat, les comunitats autònomes o les
entitats locals que, estan subjectes a l’impost, es destinin directament a carreteres,
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves
aigües residuals, encara que la seva gestió es dugui a terme per organismes autònoms, tant
si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
2. S’aplicarà una bonificació del 95% a les obres de rehabilitació d’edificis dins el nucli
antic de la Ciutat d’Alcúdia (intramurs) que s’ajustin als criteris, requisits i contingut de
la normativa vigent aplicable en base a l’informe del tècnic municipal de Patrimoni. En
cas contrari no gaudiran de cap tipus de bonificació.
ARTICLE 6
Gestió
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1. Quan se concedeixi la llicència preceptiva o es presenti la comunicació prèvia o
declaració responsable, o quan no havent sol·licitat, concedit o denegat encara
l’esmentada llicència preceptiva, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, se practicarà
una liquidació provisional a compte i es determinarà la base imposable en funció del
pressupost presentat pels interessats, sempre que el mateix hagués estat visat pel col·legi
Oficial corresponent quant constitueixi un requisit preceptiu, si no fos així, la base
imposable la determinaran els tècnics municipals, d’acord amb el cost estimat del
projecte o d’acord amb el pressupost presentat pels interessats.
2. En tot cas els tècnics municipals a la vista de la documentació presentada podran
revisar el pressupost de l’obra que serà el que servirà de base per aplicar el tipus de
gravamen.
3. En el cas que s’iniciïn les obres gravades per l’impost sense que s’hagi sol·licitat i
concedit la llicència preceptiva o no s’hagi presentat la declaració responsable o
comunicació prèvia, les actuacions que pugin dur-se a terme en matèria d’infraccions
urbanístiques són independents de les previstes en aquesta ordenança sobre gestió i
infracció tributària.
4. La denegació, la caducitat o desistiment de la llicència urbanística o comunicació
prèvia produirà el dret a la devolució de les quotes ingressades, sempre que no s’hagin
fet les obres o instal·lacions corresponents.
5. Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra i tenint en compte el cost
real i efectiu de la mateixa, l’Ajuntament en comprovarà el cost real, bé mitjançant la
comprovació administrativa o bé mitjançant l’aplicació de coeficients d’actualització en
base als mòduls a efectes de visat establerts pels Col·legis Oficials d’Arquitectes
Superiors de les Balears o Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Balears, resultant el
cost final de les obres de la següent fórmula:
Mòdul final
C. f. = Pi x ------------------Mòdul inicial
C.f. : Cost final.
P.i. : Pressupost inicial a la data del primer visat del projecte.
Mòdul final: Mòdul final a la data de sol·licitud del certificat de final d’obres.
Mòdul inicial: Mòdul inicial a la data del primer visat del projecte.
Segons el resultat, podrà modificar la base imposable a què es refereix l’apartat anterior
practicant la corresponent liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu o retornantli, si escau, la quantitat corresponent.
ARTICLE 7
Inspecció i recaptació
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La inspecció i recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb allò que preveu la Llei
General Tributària i la resta de lleis de l'Estat reguladores de la matèria, i també les
disposicions dictades per al seu desenvolupament.
ARTICLE 8
Infraccions i sancions
En tot allò que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i també a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim
regulat a la Llei General Tributària i a les disposicions que la complementen i
desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple en
sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2015, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a
partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o de la data
marcada pel plenari de la corporació i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigent
SEGON.- Establir que la present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a
partir
del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
TERCER.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i, al menys, en un dels diaris de major difusió de la
Comunitat Autònoma perquè durant trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar reclamacions. En el cas de què no es presenti cap reclamació,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà el seu text íntegre.”
INTERVENCIONS:
La regidora senyora Joana Maria Bennasar exposa la proposta d’acord al
plenari. Després no es produeixen més 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.
5. Examen i aprovació Proposta d’acord sobre la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per ocupació d’ús públic
amb taules i cadires i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
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Es presenta proposta de la regidora delegada de Contractació, Hisenda i
Estadística de data 22 de setembre de 2015, que seguidament es transcriu:
“Atès que recientment ha estat aprovada per aquest Ajuntament l’ordenança municipal
reguladora de l’ocupació de la via pública, és necessari l’adaptació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació d’ús públic amb taules i cadires i altres elements
anàlegs amb finalitat lucrativa, incloent dins el fet imposable d’aquesta ordenança les
ocupacions regulades a l’article 29 “Ocupació per altres establiments comercials” de
l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de via pública.
Per això, la regidora delegada de Contractació, Hisenda i Estadística proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 14 reguladora
de la taxa per ocupació d’ús públic amb taules i cadires i altres elements anàlegs, amb el
següent tenor literal:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ D’ÚS
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, EXPOSITORS DE COMERÇOS I
ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS, AMB FINALITAT LUCRATIVA
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1

1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
conforme al que disposen els articles del 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupació d’ús públic amb taules i cadires,
expositors de comerços i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, que es regirà
per la present ordenança fiscal, les normes de la qual s’avenen amb el que es preveu a
l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Fet imposable.
ARTICLE 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa les utilitzacions privatives o aprofitaments
especials constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires,
expositors de comerços i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

Subjecte passiu
ARTICLE 3

1. Son subjectes passius contribuents les persones o entitats a favor de les quals
s’atorguin les llicències, o aquells que es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir
sense l’oportuna autorització.
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Quota Tributària.
ARTICLE 4

1. Quan per llicència municipal s’autoritzi la instal·lació de taules i cadires, expositors
de comerços i altres elements anàlegs, la quota tributària es determinarà d’acord amb les
tarifes contingudes a l’apartat següent, que té en compte la categoria del carrer on es
produeix l’aprofitament, així com la superfície ocupada expressada en metres quadrats.
2. Les tarifes de las taxa seran les següents, aplicades en funció de la categoria
de la via pública de que es tracti:
A) En vies de primera categoria

Per cada taula, que pugui contenir fins a quatre cadires.............................63,00
Per cada taula, que pugui contenir fins a sis cadires........... .......................94,00
Per cada taula, que pugui contenir fins a vuit cadires...............................125,00
Per cada cadira............................................................................................31,50
Expositors de comerços..............................................................................63,00 € /m2
Altres elements ..........................................................................................63,00 € /m2
B) En vies de segona categoria

Per cada taula, que pugui contenir fins a quatre cadires.............................40,00
Per cada taula, que pugui contenir fins a sis cadires........... .......................59,50
Per cada taula, que pugui contenir fins a vuit cadires.................................79,00
Per cada cadira............................................................................................20,00
Expositors de comerços...............................................................................39,50 € /m2
Altres elements ...........................................................................................39,50 € /m2
C) En vies de tercera categoria

Per cada taula, que pugui contenir fins a quatre cadires.............................29,00
Per cada taula, que pugui contenir fins a sis cadires........... .......................44,00
Per cada taula,que pugui contenir fins a vuit cadires..................................58,50
Per cada cadira............................................................................................14,50
Expositors de comerços.............................................................................. 29,50 € /m2
Altres elements ...........................................................................................29,50 € /m2

3. A l’efecte previst per l’aplicació de l’apartat anterior, es tindrà en compte això que
segueix:
a) Si el número de metres quadrats de l’aprofitament no fos sencer s’arrodonirà per
excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Si com a conseqüència de la col·locació de tendals, marquesines, separadors,
barbacoes i d’altres elements auxiliars es delimita una superfície major a l’ocupada
per taules i cadires, es prendrà aquesta com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments seran anuals.

14

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

Normes de Gestió
ARTICLE 5
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual, excepte en els supòsits d’inici
o cessament en l’aprofitament especial, en que s’estarà al que es disposa a l’article 6é.
d’aquesta Ordenança.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència, fer el
dipòsit previ corresponent i formular una declaració en la qual consti la superfície de
l’aprofitament i els elements que s’hi instal·laran, i també un plànol detallat de la
superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins el municipi.
3. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats, i es concediran les autoritzacions si no es troben diferències
amb les peticions de llicència; si se n’hi trobessin, aquestes es notificaran als interessats
i es giraran, si escau, les liquidacions complementàries que pertoquin; es concediran les
autoritzacions una vegada que els interessats hagin esmenat les diferències, i si escau,
una vegada que hagin fet els ingressos complementaris que pertoquin.
4. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol·licitar a aquest
Ajuntament la devolució de l'import ingressat.
5. No es consentirà l’ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin abonat
el dipòsit previ corresponent i hagin obtingut la corresponent llicència. L’incompliment
d’aquest manament podrà donar lloc a la no concessió de la llicència sense perjudici del
pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que pertoquin.
6. Totes les llicències que s’atorguin, encara que no hi consti expressament, tindran una
validesa temporal limitada, que no podrà ser superior al 31 de desembre de l’any en
curs. Es sol·licitarà de l’1 de gener al 31 de març (excepte nous establiments).
7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ésser cedides o
subarrendades a terceres persones.
Meritació

ARTICLE 6
1. Conformement a l’article 26 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa
es meritarà en el moment de sol·licitar l’ús privatiu o l’aprofitament especial, que no es
tramitarà si no s’ha efectuat el pagament corresponent.
2. Quan es produeixi l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la
taxa es meritarà en el moment d’inici de l’aprofitament.
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Declaració i ingrés
ARTICLE 8

1. El pagament de la taxa es realitzarà a través de liquidacions.

Infraccions i Sancions
ARTICLE 9

1. En tot quant fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també de
les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’avindrà amb el que
disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple en
sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2015, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a
partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o de la data
que es fixi pel plenari de la Corporació i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
ANNEX
TAXA PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB
TAULES, CADIRES I TRIBUNES, AMB FINALITAT LUCRATIVA
a) Les categories dels carrers son les següents:
Codi
300
359
350
511
43
238
202
203
539
372
253
186
329
213
228
395
193
509
472
512

Descripció del Carrer
ACACIES
AGRO
AGUILA
ALADERN
ALBELLONS
ALBERCOQUER
ALBERS
ALBONS
ALCUDIA DISEM.
ALEMANYA
ALFABEGUERA
ALMADRAVES
ALZINAR
ALZINES
AMETLERS
AMSTERDAM
ANCORES
ANDORRA
ANGLATERRA
ANSELM TURMEDA

Index
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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513
336
262
227
356
514
214
306
473
391
205
609
88
92
239
515
251
263
221
283
80
66
68
175
113
517
285
383
142
559
518
386
245
895
309
389
110
319
399
207
178
118
317
396
268
620
614

ANTONI MARIA ALCOVER
APOL.LO
ARBOCERA
ARGELAGA
ARGENTINA
ARITJA
ARXIDUC LLUIS SALVADOR
ASSUMPCIO
ASTORIA
ATENES
ATZAVARA
ATZEROLER
AUCANADA
AUCANADA DISEM
AURO
AUSIAS MARC
AVELLANER
AVETS
AZORIN
BALADRES
BARCA DE BOU
BARCARES
BARQUES
BARTOLOMÉ ESTEBAN
MURILLO
BATERIA CAP DEL PINAR
BEARN
BEGONIES
BELGICA
BELL LLOC
BERNA
BETA
BIARRITZ
BLAT
BLAVA
BOGOTA
BOLONYA
BONAIRE URB.
BONES AIRES AVD.
BORDEUS
BOSC
BOSCO
BRASALS
BRASILIA
BRISTOL
BUGUEMVIL.LEA
BUSQUERET
CA NA LLORETA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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282
363
452
216
164
256
506
65
200
893
260
443
541
458
542
365
543
544
290
424
426
425
225
613
545
304
22
99
457
546
378
258
111
337
475
292
38
286
63
87
611
898
375
23
547
348
474
485

CACTUS
CADERNERA
CALAFATS
CALETA
CAMAMIL.LA
CAMELIA
CAMI D'ALCANADA
CAMP DE MAR URB.
CAMP DEL MAR
CAMP GRAN
CAMPANETA
CAN BLAU
CAN QUARTERA
CAN SOCIES
CANAL FONDO
CANAL GRAN
CANAL NOU
CANET DEL ROSSELLO
CANYES
CAP DE MENORCA
CAP DEL PINAR
CAP GROS
CAPUTXINA
CAQUIER
CARAGOL DE MAR
CARAQUES
CARLES V
CARRETERA D'ARTA
CARRITX
CAS CARETLO
CASINO
CASTANYER
CEL DE BONAIRE URB.
CIBEL.LE
CIGNE
CIRERERS
CISTERNA
CLAVELLS
CLOT
CLUB NAUTIC
CODONYER
COGOMA
COLOMI
CONSTITUCIO
COPENHAGUEN
CORB MARI
CORN
CORNELI ATIC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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146
187
431
289
345
459
380
339
899
45
201
394
358
616
249
433
265
460
353
349
237
428
264
331
248
8888
355
267
121
357
476
519
180
177
520
619
521
617
448
188
279
223
250
347
270
278
522
241

CORRAL D'EN BENNASSAR
COSTA I LLOBERA
CRANC
DALIES
DIANA
DIE BALEAREN
DINAMARCA
EOL
ESCLATA-SANG
ESGLESIA
ESPINALER
ESTANY PETIT
ESTANY RODO
ESTORNELL
ESTRANYS
ESTRELLA DE MAR
EUCALIPTUS
FAIG
FAISA
FALCO
FALGUERA
FAR
FARIGOLA
FICUS
FIGUERES
FINQUES
FLAMENC
FONOLL
FORTALESA
FOTJA
FRANçA
FRANCESC DE BORJA MOLL
FRANCISCO DE GOYA
FRANCISCO DE ZURBARAN
FREIXE
FUMARELL
GABRIEL LLABRÉS
GAFARRÓ
GALL SALVATGE
GAMBANER
GARBALLONS
GARCIA LORCA
GARROVERS DELS
GAVINA
GERANIS
GESSAMI
GINESTA
GINJOLS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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897
288
477
181
313
318
352
222
310
185
312
523
254
393
266
39
466
182
427
377
287
524
461
218
525
338
307
98
96
311
234
429
409
811
232
608
280
526
261
379
328
607
6
224
109
100
105
537

GÍRGOLA
GLADIOLS
GRECIA
GRECO
GUAIANA
GUATEMALA
GUATLERA
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
HAITI
HAMS
HAVANA
HERCULES
HEURA
HOLANDA
HORTENSIA
HOSTAL
HUERTO LAS PALMERAS DISEM
IGNACIO ZULOAGA
ILLOT
ITALIA
IUQUES
JOAN ALCOVER
JONCS
JOSEP PLA
JOSEP VICENç FOIX
JUPITER
LA PAZ
LAGO ESPERANZA URB.
LAGO MENOR URB.
LIMA
LIS
LLAGOSTA
LLAUT
LLENEGA
LLI
LLIMONERA
LLIRIS
LLORENç RIBER
LLORER
LUXEMBURG
MAGNOLIES
MAGRANER
MAJOR
MAL PAS
MAL PAS CAMI VELL
MAL PAS, CAMI
MALPAS DISSEMINATS
MAL-PAS-BONAIRE CAMI .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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257
478
321
209
548
346
93
36
163
390
281
549
67
536
69
342
247
612
246
334
369
198
326
219
220
259
344
419
206
18
550
122
297
479
381
308
554
101
190
273
243
801
191
551
233
505
340
296

MALVA
MALVINES
MANAGUA
MANRESA
MANRESA CAMI
MAR DEL PLATA
MAR I ESTANY
MARE DE DEU DE LA VICTORIA
MAREPERLA
MARGALLONS
MARGARIDES
MARIA ANTONIA SALVA
MARINA, SA URB.
MARINA-MANRESA DISEM.
MARINERS
MART
MATA
MELICOTONER
MERAVELLES
MERCURI
MERLERA
MESTRES D'AIXA
MEXIC
MIGUEL DE CERVANTES
MIGUEL DE UNAMUNO
MIMOSA
MINERVA
MIRADORS
MIRAMAR
MOLL
MOLL COMERCIAL
MOLL VELL
MOLLET DE L'ALBUFERA
MONACO
MONTECARLO
MONTEVIDEU
MORER VERMELL
MORER VERMELL URB.
MORONELLS
MUNTANYA
MURTA
MURTERAR
NANCES
NAPOLS
NARCIS
NENUFARS
NEPTU
NIMFEA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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210
295
362
NOU CODI
392
422
274
343
291
189
115
293
44
600
351
130
504
48
606
398
277
896
480
74
366
217
174
95
434
527
804
79
242
605
535
538
117
384
481
382
610
89
322
420
552
508
367
315

NIXE
NOGUER
NORUEGA
NOU CARRER
OLIMP
OLIVERES
OMS
ORFEU
ORQUIDIES
PALANGRES
PALMA CTRA.
PALMERES
PARRA
PAS DE VULCA
PERDIU
PERE MAS I REUS
PERE QUART
PERE VENTAYOL
PERERA
PERPINYA
PETUNIES
PICORNELL
PINAR
PINS
PINSA
PIO BAROJA
PLATJA
PLAYA DE ALCUDIA URB.
PLAYA FRANCESA URB.
PLUTO
POBLADO BUTANO,
POBLAT BUTA
POLLS
POMERA
POMPEU FABRA
PORT D'ALCUDIA DISEM.
PORT POLLENçA
PORTUGAL
POTOSI
PRINCEP D'ASTURIES
PRUNERA
PTO. ALCUDIA CTRA.
PUERTO RICO
PUIG
PUIG, CAMI
PUNTA DE LA
PUPUT
QUITO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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430
529
530
192
314
470
397
423
27
229
272
269
364
252
615
435
140
194
305
179
276
553
215
323
31
57
324
316
327
332
303
1000
531
59
335
116
361
226
421
231
204
374
294
465
320
556
83
183

RAFEL
RALL
RAMON MUNTANER
REMS
RIO DE JANEIRO
ROGER DE LLORIA
ROMA
ROMANI
RONDA, CAMI
ROQUES
ROSELLES
ROSES
ROSSINYOL
ROURE
RUPIT
SA PUNTA URB.
SA TORRETA URB.
SALABRE
SALICORNIA
SALVADOR DALI
SALZES
SANT ANTONI
SANT JOAN
SANT SALVADOR
SANT SEBASTIA
SANT VICENÇ
SANTIAGO DE CHILE
SANTO DOMINGO
SAO PAULO
SATURN
SAVINES
SENSE LOCAL
SERDENYA
SERRA
SIRENES
SON FE DISEM
SUECIA
TACARITX
TALAIA
TALONERA
TAMARELLS
TAMARINDE
TARONGERS
TEATRE ROMA
TEGUCIGALPA
TEIX
TEODOR CANET
TINTORETTO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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299
800
370
90
894
604
373
212
236
333
126
618
438
532
341
107
106
176
197
482
108
557
376
230
558
368
46
49
411
533
235
271
196
621
184
195
298
500
622
385
284
85
78
602
580
70
162

TIRANT LO BLANC
TÒFONA
TORD
TORRE MAYOR URB.
TORRENT DE LA VALL
TORRENT DE LES
FONTANELLES
TORTORA
TOUS
TREVOL
TRITONS
TUCAN
TUDÓ
TULIPANS
ULISSES
URA
VALLE DEL COCODRILO URB.
VALLE MAL-PAS URB.
VELAZQUEZ
VELES
VELL CAN BAUME CAMI
VELL DE LA VICTORIA
VELL MARI
VENECIA
VENT
VENUS
VERDEROL
VERDET
VERDURES
VIA LACTIA
VIDALBA
VIOLER
VIOLETES
VOLANTI
VOLTOR
VORAMAR
XARXES
XIPRERS
XIPRERS DE VENTALL
XORIGUER
ZOO
FASSERS
24 DE FEBRER
BISBE PONT
CAP-ROIG
CARDENAL DESPUIG
CIUTADELLA
CORAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
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255
160
172
167
76
171
168
170
75
71
469
166
91
603
563
72
86
572
161
87
77
73
81
51
82
173
169
510
84
33
598
2
403
1
402
412
502
4
540
516
37
157
9
7
102
5
570

CURT
DOFI
ESPALMADOR
FUERTEVENTURA
GABRIEL ROCA
GOMERA
GRAN CANARIA
HIERRO
HOSTALERIA
ILLES BALEARS
ILLETES PLAÇA
LANZAROTE
LATZERETO
LLAMPUGA
LLORENÇ VILLALONGA
MAR
MARE DE DÉU DEL CARME
MARIA AURELIA CAMPMANY
MARISC
MARITIM
METGE REYNÉS
PESCADORS
POBLAT MARQUES DE
SUANCES
POLLENTIA
SANT PERE
TABARCA
TENERIFE
TORRENT
TORRETA
26 DE DESEMBRE
AGUSTÍN ARGÜELLES
AMOROS
ANGLADA CAMARASA
ANTONI QUÉS
ANTONI TORRES
ARC DE SANT MARTI
ASSEMBLEA
BARRI
BASTIO DE SANT FERRAN
BASTIO DE SANTA MARIA
BENNASSAR
CABRERA
CANYARET
CAPITA PERE PACS
CAS S'INGLES URB.
CASTELLET
CECIL METEL

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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410
12
40
10
158
413
156
568
120
240
154
62
151
34
454
16
408
17
148
462
404
19
153
20
453
414
534
3
155
52
417
416
47
569
21
25
450
50
24
14
35
15
8
13
528
26
53
507

CEL
CONVENT
CREU
CRISTOFOL COLOM
DRAGONERA
ECLIPSI
EIVISSA
EMBAT
ERA
ESTEL
FORMENTERA
FORQUES SES URB.
GREGAL
GUIXERIA
HORT DE LES BARRERES
INCA AVD.
JAFUDA CRESQUES
JAUME I
JAUME II
JAUME QUÉS
JOAN MIRO
JONQUERA
LLEBEIG
LLEDONER
LLEVANT
LLUNA
MARIA AGUILO
MARINA AVD.
MENORCA
MERCAT
MESTRAL
MIGJORN
MOLINOT
MOZART
NOU
PAU
PONENT
PORTA DE MALLORCA
PORTA ROJA
POU NOU
PRINCEPS D'ESPANYA
PROGRÉS
QUARTER DE LA CAVALLERIA
QUARTERA
RAFEL GINARD
RAMON LLULL
RECTORIA
RIVERA BAGUR

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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11
573
30
55
56
58
41
415
401
150
42
32
61
149
152
60

ROCA
SAFRÀ
SANT FRANCESC
SANT JAUME
SANT JORDI
SANTA ANNA
SINIA
SOL
TITO CITTADINI
TRAMUNTANA
UNIO
VALENTS
VENTAYOL URB.
VIDRIELL
XALOC
XARA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

b) La resta de carrers no compresos a l’annex anterior es classificaran com a de primera
categoria.
SEGON.- Establir que la present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a
partir del dia 1 de gener de 2016.
TERCER.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i, al menys, en un dels diaris de major difusió de la
Comunitat Autònoma perquè durant trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar reclamacions. En el cas de què no es presenti cap reclamació,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà el seu text íntegre.”
INTERVENCIONS:
La regidora senyora Joana Maria Bennasar exposa la proposta d’acord al
plenari. Després no es produeixen més intervencions.
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.
6. Examen i aprovació Proposta d’acord sobre la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per entrades de vehicles
a través de les voravies i les reserves de via pública per a aparcament
exclusiu, prohibició d’estacionament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe.

27

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

Es presenta proposta de la regidora delegada de Contractació, Hisenda i
estadística de data 22 de setembre de 2015, que seguidament es transcriu:
“Es proposa la rebaixa de la tarifa de l’epígraf 2 “Reserva de via pública mitjançant
concessió de dret de gual quan la finca o solar que sense que sigui portassa o garatge
públic, pugui contenir més de vint cotxes o carros o més de cinquanta motocicletes o
bicicletes (Per cotxe i any)” de 40 euros a 20 euros per les comunitats de veïns i els
particulars.
Per això, la regidora delegada de Contractació, Hisenda i Estadística proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16 reguladora de
la taxa per entrada de vehicles a través de les voravies i la reserva de via pública per a
aparcaments exclusius, prohibició d'estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol classe, amb el següent tenor literal:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA
PÚBLICA
PER
A
APARCAMENT
EXCLUSIU,
PROHIBICIÓ
D'ESTACIONAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL CLASSE
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1

1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
conforme al que es disposa als articles del 15 a 19 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004
pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per
entrades de vehicles a través de les voravies i la reserva de via pública per a
aparcaments exclusius, prohibició d'estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol classe, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
s'avenen amb el que es preveu a l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Fet imposable

ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o el aprofitament
especial dels terrenys d'ús públic local per les entrades de vehicles a través de les
voravies i les reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parades, prohibició
d'estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Subjecte passiu

ARTICLE 3
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, a favor dels quals
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s'atorguin les concessions o autoritzacions, o les que es beneficiïn de l'aprofitament, si
es va procedir sense l'autorització oportuna.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris de les finques i
locals als que donin accés les esmentades entrades de vehicles, els quals podran
repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Responsables

ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concurs, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003, general tributària.
Exempcions

ARTICLE 5
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la present taxa.
Quota tributària

ARTICLE 6
1. Les quotes a pagar seran les contingudes en l’annex de l’ordenança.
Normes de gestió
ARTICLE 7
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les Tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat assenyalats als respectius epígrafs.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió dels aprofitaments regulats en
aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, fer el
depòsit previ al qual es refereix l'article següent i formular una declaració amb la qual
haurà d'anar un plànol detallat de l'aprofitament i la situació d'aquest dins el municipi.
3. Els serveis tècnics d'aquest Ajuntament comprovaran i investigaran les declaracions
formulades pels interessats, i es concediran les autoritzacions si no troben diferències
amb les peticions de les llicències; si se n'hi trobassin, es notificaran aquestes als
interessats i es giraran , si escau, les liquidacions complementàries que pertoquin, i es
concediran les autoritzacions una vegada que els interessats hagin esmenades les
diferències i, si escau, una vegada que s'hagin realitzats els ingressos complementaris
que pertoquin.
4. En cas que se'ls denegui l'autorització, els interessats podran demanar a aquest
Ajuntament la devolució de l'import ingressat.
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5. Una vegada autoritzada l'ocupació s'entendrà prorrogada mentre que l'interessat no
presenti declaració de baixa.
6. La presentació de la baixa tendrà efecte a partir del dia primer del semestre natural
següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació
de continuar abonant la taxa.
Meritació i període impositiu
ARTICLE 8
1. Neix l'obligació de contribuir:
a) Si es tracta de concessions d'aprofitaments nous de la via pública, el moment de
demanar la llicència corresponent.
b) Si es tracta de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, dia
primer de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els
supòsits d'inici o cessament en l'aprofitament especial, en que s’aplicarà el següent:
b.1.) Quan s'iniciï l'activitat en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa
corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'activitat es dona en
el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
b.2.) Si es cessa en l'activitat durant el primer semestre de l'exercici procedirà la
devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament es dona durant el segon
semestre, no procedirà tornar cap quantitat.
Declaració i ingrés

ARTICLE 9
1. El pagament de la taxa es farà:
a) Si es tracta de concessions d'aprofitaments nous, mitjançant un ingrés directe en la
Dipositaria Municipal o allà on ho establís l'Ajuntament, però sempre abans de
retirar la llicència corresponent.
b) Si es tracta de concessions d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una vegada
que s'hagin inclòs en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals en
les Oficines de Recaptació Municipal.
Infraccions i sancions
ARTICLE 10

1. En tot quant faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també sobre
les sancions que els corresponguin a aquestes en cada cas, hom s'avindrà a allò que
disposen els articles 181 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple en
sessió celebrada el dia
,entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a
partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o de la data
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que es fixi pel plenari de la corporació i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigent
ANNEX
TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I LES
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT EXCLUSIU, PROHIBICIÓ
D'ESTACIONAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL CLASSE

QUADRE DE TARIFES
Epígraf 1
Reserva de via pública mitjançant concessió de dret de gual quan la finca o solar que
sense que sigui portassa o garatge públic pugui contenir fins a 4 cotxes, carros o fins a 10
motocicletes o bicicletes fins a quatre metres lineals (euros/any).

50,00

Per cada metre lineal o fracció que excedeixi dels quatre (euros/any).

11,50

Epígraf 2
a) Reserva de via pública mitjançant concessió de dret de gual quan la finca o solar que
sense que sigui portassa o garatge públic, pugui contenir entre cinc i vint cotxes o carros o
entre cinc i cinquanta motocicletes o bicicletes (Per cotxe i any)

16,00

b.1) Reserva de via pública mitjançant concessió de dret de gual quan la finca o solar que
sense que sigui portassa o garatge públic, pugui contenir més de vint cotxes o carros o
més de cinquanta motocicletes o bicicletes (Per cotxe i any a les comunitats de propietaris
i particulars)

20,00

b.2) Reserva de via pública mitjançant concessió de dret de gual quan la finca o solar que
sense que sigui portassa o garatge públic, pugui contenir més de vint cotxes o carros o
més de cinquanta motocicletes o bicicletes (Per cotxe i any per a la resta).

40,00

Epígraf 3
Entrada o pas a portasses de camions, tallers de reparació, lloguer de bicicletes, sigui
quina sigui la seva capacitat. Cada any

70,00

Si l'entrada o pas és garatge públic (Per cotxe i any)

15,00

Epígraf 4
Reserva permanent de via pública a vehicles particulars, i empreses de lloguer de
vehicles, amb llicència municipal prèvia, per metre lineal o fracció i any

75,00
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Epígraf 5

Per espai reservat per a parada d'autotaxis i carruatges, per vehicle i any.

45,00

Per espai reservat a parada d’ autobussos , per any.

Mínim, fins a 15 metres lineals

156,00

Per metre lineal o fracció que passi dels 15 mts

12,50

Per reserva de via pública fins a 20 metres lineals, per reparació de façanes , mudances o
similars, per dia.

52,00

Per reserva de via pública de 20 a 50 metres lineals, per reparació de façanes , mudances
o similars, per dia.

104,50

Epígraf 6
Per autorització de reserva permanent de via pública, per a càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe, fins a quatre metres lineals.

64,00

Per cada metre lineal o fracció que excedeixi dels quatre (euros/any).

17,00

Epígraf 7
Per autorització de prohibició d'estacionament, a instància de particular. Per cada metre
lineal o fracció i any.

20,00

Epígraf 8

Per entrega de placa d'autorització o prohibició, regulats en els epígrafs anteriors.

18,00

Per entrega d´altres plaques o senyals, per unitat.

156,00

SEGON.- Establir que la present ordenança entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a
partir del dia 1 de gener de 2016.
TERCER.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i, al menys, en un dels diaris de major difusió de la
Comunitat Autònoma perquè durant trenta dies els interessats puguin examinar
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l’expedient i presentar reclamacions. En el cas de què no es presenti cap reclamació,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà el seu text íntegre.”
INTERVENCIONS:
La regidora senyora Joana Maria Bennasar exposa la proposta d’acord al
plenari, indicant que es mantenen els preus dels guals a les grans superfícies i
es baixa la meitat els guals dels particulars que no en fan un ús comercial.
Després no es produeixen més intervencions.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que es tracta de baixar sols el preu dels
guals dels particulars ja que no és el mateix fer-ne un ús particular que
comercial.
No es produeixen més intervencions.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords
que hi són proposats.
7. Examen i aprovació Proposta d’acord sobre la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per utilització dels
serveis de temporada de caràcter desmuntable a les platges.
Es presenta proposta de la regidora delegada de Contractació, Hisenda i
estadística de data 25 de setembre de 2015, que seguidament es transcriu:
“Vist l’informe de l’arquitecte municipal sobre la utilitat teòrica per ocupació temporal
de les hamaques i caixes fortes a les platges.
Tenint en compte el número de visitants que reben les nostres platges i amb la intenció
de incrementar el nivell de seguretat a les mateixes, aquest equip de govern ha
considerat facilitar la utilització privativa, juntament amb les hamaques, de caixes fortes
a les platges.
Per tant, és necessari la inclusió d’un nou fet imposable per la utilització privativa o
aprofitament especial derivat de l’ocupació de les caixes fortes i adaptar la tarifa de
l’ocupació de les hamaques a l’informe de l’arquitecte tècnic i equiparar-la a la zona
costanera de Platges de Muro.
Per tot això, la regidora delegada de Contractació, Hisenda i Estadística proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per
utilització dels serveis de temporada, de caràcter desmuntable, a les platges, amb el
següent tenor literal.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE
TEMPORADA, DE CARÀCTER DESMUNTABLE, A LES PLATGES.

Fonament i naturalesa
ARTICLE 1

1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
conforme al que es disposa als articles del 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació d’hamaques i caixes fortes en la zona
marítima terrestre de la platja d’Alcúdia, que es regirà per la present ordenança fiscal,
les normes de la qual s’avenen amb el que es preveu a l’article 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004.
Fet imposable

ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable la utilització privativa o aprofitament especial derivat de
l’ocupació de les hamaques i caixes fortes.
Subjecte passiu
ARTICLE 3

1. Són subjectes passius contribuents les persones naturals o jurídiques que es beneficiïn
de l’aprofitament derivat de l’ús d’hamaques i caixes fortes.
Quota Tributària.
ARTICLE 4

1. La quota a pagar es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex
d'aquesta Ordenança.
Normes de Gestió i Meritació.
ARTICLE 5
1. La taxa es considerarà meritada simultàniament a la utilització dels béns objecte
d’aquesta Ordenança, i les quotes es recaptaran en el moment d’utilitzar o sol·licitar
la seva utilització, prèvia entrega de ticket-rebut, segellat per l'Ajuntament, en el que
figurarà l’import i la unitat/temps d’utilització.
2. En l’aplicació d’aquestes tarifes no s’admetrà cap exempció ni benefici tributari.
Infraccions i Sancions
ARTICLE 6
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1. En tot quant fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’avindrà amb el que disposen els
articles 178 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per l’Ajuntament en Ple en
sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2015, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a
partir del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o de la data
que es fixi pel plenari de la Corporació i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
ANNEX
TAXA PER L’OCUPACIÓ D’HAMAQUES I CAIXES FORTES
QUADRE DE TARIFES

Concepte

Import

Hamaques per dia

5,00

Caixes fortes per dia

1,00

SEGON.- Establir que la present modificació de les ordenances fiscals entrarà en vigor i
començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2016.

TERCER.- Publicar el present acord en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i, almenys, en un dels diaris de major difusió de la
comunitat autònoma perquè durant trenta dies els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar reclamacions. En el cas de què no es presenti cap reclamació
l’acord s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà el seu text íntegre.”
INTERVENCIONS:
La regidora senyora Joana Maria Bennasar exposa la proposta d’acord al
plenari. Després no es produeixen més intervencions.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que per a que quedi un poc més clar el preu
que paguen les platges veïnes de Muro i Can Picafort és de 5 euros per
hamaca i nosaltres que ho teníem a 4,5 euros ho posam igual. I a més a més
es realitza la implantació d’una caixa forta per tal d’evitar els robatoris quan els
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usuaris entraven dins l’aigua a nedar. Quan una parella anava a nedar ho
havien de fer per torns ja que si deixaven tovalloles, mòbils, targetes, t’ho
robaven tot. Hem observat el que han fet els municipis veïns que han posat
unes caixes fortes, així que nosaltres posam també caixes fortes al lloguer d’un
euro de cost pels usuaris, per a que els usuaris puguin guardar el que estimin
oportú dins aqueixa caixa forta. Evidentment no és gratuït, però el cost d’un
euro no és massa elevat, i això és el que es proposa.
La senyora Laura Serra manifesta que el senyor batle ja ha justificat perquè es
puja el preu de l’hamaca que és la primera pregunta que volia fer, i donat que
s’ha explicat que era per igualar el preu dels municipis veïns i recollint
l’argument que es puja el preu argumentant el preu dels municipis veïns faig un
prec que no estaria malament que mireu les taxes d’altres municipis com per
exemple a Muro la recuperació dels cans val 40 euros i aquí la tenim a 70
euros i ja que mirau altres preus no estaria malament que miréssiu altres taxes
fiscals.
La senyora Joana Maria Bennasar exposa que ho revisaran, però argumenta
que això s’hagués pogut fer abans.
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.
8. Propostes i Mocions d’urgència.
Es sotmet a votació la declaració d’urgència per a tractar el fons del següent
assumpte, la qual és aprovada per unanimitat que representa el vot favorable
de la majoria absoluta legal.
8.1 Examen i aprovació ampliació de dies addicionals de permís per
assumptes propis i vacances per antiguitat, del personal de la corporació.
Es presenta la proposta de batlia de data 5 d’octubre de 2015, que
seguidament es transcriu:
“Vist el que disposa la disposició addicional catorzena i la disposició addicional
quinzena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que
atorga a de les administracions públiques la potestat d’establir permisos per assumptes
particulars i dies de vacances addicionals per antiguitat per al seu personal.
Vist l’informe emès per la secretaria general de l’ajuntament de data 29 de setembre de
2015.
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Atès que el passat dia 2 d’octubre es va acordar, a la Mesa General de Negociació de
l’ajuntament, el restabliment dels esmentats permisos i dies addicionals eliminats pel
RDL 20/2012, de 13 juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Establir, a partir de 2015, dos dies addicionals de permís per assumptes
particulars a partir del dia següent al compliment del sisè trienni, i un dia addicional per
cada trienni a partir de l’octau.
Segon.- Ampliar, a partir de 2015, fins a un màxim de quatre el número de dies de
vacances anuals en relació als anys d’antiguitat en els següents termes i a partir del dia
següent al compliment dels respectius anys de serveis:





Per 15 anys de serveis: 23 dies hàbils.
Per 20 anys de serveis: 24 dies hàbils.
Per 25 anys de serveis: 25 dies hàbils.
Per 30 anys o més de serveis: 26 dies hàbils.
Tercer.- Establir com a data límit pel gaudi dels esmentats dies de permís per assumptes
propis i vacances per antiguitat, el 31 de març de 2016.
Quart.- Ordenar la màxima difusió d’aquesta resolució entre el personal de la
corporació.”
INTERVENCIONS:
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que el motiu de la urgència és que el decret
va sortir publicat aquest mes i per a que no tothom ho agafi al mateix temps es
va dur a la mesa negociadora de personal i varem quedar que ho faríem fins el
mes de març, és a dir, que hi hauria un espai de 5 mesos per a poder gaudir
aquests dies i així no tothom abandonàs el lloc de feina. Perquè a més a més
això està, segons la normativa, perquè no es ressenti el lloc de feina. Es va dur
a la mesa negociadora i va quedar aprovat així, però ho hem de dur a ple i per
tant ho duem a ple.
VOTACIÓ:
Seguidament els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord
abans descrita, amb els acords que hi són proposats.

II. CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
1. Decrets de Batlia
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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. 1.350/2015, de data 3 de setembre de
2015 fins a 1545/2015 de 2 d’octubre de 2015.
La corporació se’n dóna per assabentada.
3. Precs i preguntes
Intervencions:
La regidora senyora Carme García exposa que l’any passat es va arribar a un
acord amb les persones que manen els cavalls, els carruatges i es va posar
aigua a un dels punts a on no tenien aigua. I enguany, al mes de maig, havíem
acordat que en posaríem als llocs que hi ha al mercat, que la veritat és
obligatori que tinguin aigua aquests animals. I estava tot acordat, s’havia fet el
pressupost amb ACASA i tot. M’ha sorprès que no ho han fet, i més, un any
que ha estat declarat històric en calor. A veure meam si hi ha hagut algun
problema
El senyor batle, Antoni Mir, respon que no té informació al respecte.
La regidora senyora Aguas Santas Lobo exposa que no tenia constància de
que hi hagués cap demanda en aquest sentit. Sí que se’ls hi ha proporcionat
una presa d’aigua que està, pot ser, a vint metres per a que poguessin agafarla quan tinguessin necessitat. “Sé que teníamos que hacer una pequeña obra
pero no se ha podido hacer, porqué creo que no era el momento ni las fechas
más adecuadas para hacerla. Tenemos pendiente de hacer esta toma de agua
y otra toma de agua en Ciudad Blanca donde tampoco tienen agua, tan solo
bebederos pero que no tienen agua. I sí, sí que lo teníamos previsto. Pero no
han estado sin agua a veinte o treinta metros tenían agua, tenían que cruzar la
carretera pero tenían toma de agua con una manguera y una llave a posta para
que pudieran proporcionarle agua a los caballos en cualquier momento.
La senyora Carme García dona les gràcies per l’aclariment.
El senyor batle, Antoni Mir, demana a la senyora García quan es va acordar
això, el mes de maig?
La senyora García exposa que es va acordar, que té les reunions i els e-mails i
tot que està acordat. Ho vàrem acordar l’any 2013 amb el tècnic de sanitat,
perquè clar això llavors era obligatori i vam acordar que cada any faríem a un
dels llocs perquè era recomanable.
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El senyor batle, exposa que per aquest motiu demanava la data de l’acord
perquè si es va acordar l’any 2013 com nosaltres hem entrat a governar el mes
de juny de l’any 2015, suposava que amb un any hauríeu tingut temps, en dos
anys de deixar les coses fetes, almenys hi havia temps de fer-ho. Si vostè amb
dos anys no ha tingut temps de fer-ho, nosaltres amb tres mesos tampoc.
La senyora García vol fer l’aclariment que es va acordar l’any 2013 que per a
l’any següent es faria a davant els hotels Garden, i es va fer. I enguany quan
començaren a venir els de les galeres ens van dir, pensau que s’ha de fer el
d’aquí del mercat. I ens van dir que sí i fins i tot es va anar a ACASA i tot. Per
això m’ha sorprès que no ho posaven en funcionament. Només era això. És
veritat que vàrem tenir temps i per això en férem un i acordàrem fer-ne un altre,
i acordàrem que enguany faríem l’altre, no és per res més. Era curiositat que ho
he troba estrany.
El senyor batle diu que “queda aclarado”. Alguna cosa més?
La senyora Carme García exposa que vol demanar que “por lo visto” un dels
negocis d’Alcúdia que tenia un “puesto” al mercat, que venia refrescs i gelats
envasats se l’ha canviat de lloc perquè per que es veu hi ha una normativa, o
una llei o ordenança, no sé què, que no podia estar vora els contenidors de
“basura”. És així o estic equivocada?
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que hi un informe de sanitat en el qual
s’exposa que no és prudent vendre gelats a la vora d’un contenidor de
“basura”. Hi ha un informe de Sanitat i per tant se’l va canviar de lloc.
La senyora Carme García diu que li pareix molt bé, però li sorprèn que jo tinc
tres informes, del mateix tècnic suposo de Sanitat, que diuen que al mercat tot
estava correcte i que tothom complia amb les normatives sanitàries. Però hi
estic d’acord i em pareix bé. El que em sorprèn és que al mateix lloc que hi
havia aquest alcudienc que feia més de vint anys que tenia el lloc, durant les
festes i les fires no és que...
El senyor batle, Antoni Mir, insta a l’infrascrit a que consti en acta que la
senyora García ha dit que feia més de vint anys que tenia aquest lloc aquest
senyor. Per favor, que consti en acta.
La senyora García exposa que més o manco sí, perquè jo en tenia un veïnat.
El senyor batle diu que consti en acta, perquè si vostè diu que això feia vint
anys, que consti en acta i ho comprovarem si feia vint anys o quin temps feia.
Ja està, pot continuar.
La senyora García diu que l’ha sorprès que durant les festes de sant Jaume i a
la fira hi hagi hagut gent que ha muntat que no tan sols venia els productes
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envasats, sinó que també manipulava els productes. N’hi ha hagut uns que
venen olives a la menuda, amb els poals aferrats a la “basura”, també hi ha
hagut un bar, hi ha hagut una xurreria, una creperia,...
El senyor batle demana si aquests trasts estaven sobre la “basura”. Que consti
en acta que la senyora García diu que els llocs estaven situats sobre la
“basura”. I llavors veurem si és veritat o no és veritat. Ho acaba de dir, que
consti en acta.
La senyora García diu que els trasts estaven damunt els contenidors de fems.
El senyor batle demana: què ha dit la senyora García que es venia sobre els
contenidors de “basura”? Gelat sobre la “basura”?
La senyora García diu que han muntat els xiringuitos al damunt d’aquest mateix
lloc. Al damunt de la “basura”. Evidentment la “basura” està a baix senyor Mir.
A sobre dels contenidors.
El senyor batle diu que la senyora García ho acaba de dir que es venien gelats
sobre els contenidors, que consti en acte. Si és veritat o no ho investigarem.
La senyora García exposa que l’ha sorprès que uns puguin muntar en aquest
lloc i altres no. Només és això.
El senyor Antoni Mir exposa que no ha vist ningú que munti un trast sobre la
“basura” ni sobre cap contenidor. Però “vamos” ho investigarem, i si és així
mirarem a meam que ha passat.
La senyora García exposa que hi havia els contenidors de Can Ramis allà ben
davant, aferrat. Hi havia els de les olives i ben aferrat a rere hi havia un bar. Era
així, però vaja.
El senyor batle exposa que li vol dir a la senyora García, per si no ho sap, que
aquests contenidors estaven precintats en temps de la fira, i que convé que ho
sàpiga per una altra vegada. Jo t’ho dic. Estaven precintats. Més preguntes?
La senyora Carme García exposa que voldria saber si des de Sanitat s’han
comprat 10 cadires de rodes. “¿Las has comprado?”. La senyora Lobo assenta.
La senyora García exposa que “este pedido yo lo había hecho a otra empresa
en el mes de marzo y ahora he visto que se habían servido por otra empresa
que era más cara y me ha sorprendido”.
La senyora Aguas Santas Lobo manifesta que “no tenía constancia que
existiera otro presupuesto anterior, y no tengo ninguna documentación”.
La senyora García exposa que ella té el correu electrònic.
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La senyora Lobo diu que evidentment ella no té el seu correu electrònic y que
“esto lo entenderás”. “Lo que se ha primado ha sido sobretoto la calidad de las
sillas de ruedas más que el precio, porqué sé que algunas que tenemos en
Sanidad son inservibles. Encuentro que vale más invertir un poquito más de
dinero y que sean más duraderas y de mayor calidad, dada cuenta de el uso
que se le va a dar. No te lo tengo que contar a tí, que ya lo sabes. Creo que
vale la pena invertir un poquito más y tener más calidad.
La senyora Carme García diu que “eran exactamente el mismo modelo”.
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que no té constància d’això. “Yo no
puedo explicarte lo que yo no sé. Yo he comprado pensando que compraba lo
mejor”.
La senyora García diu que se pensava que era la comanda que havia fet el
mes de març i per això era la pregunta, i per això l’ha sorprès que ho fes a una
altra empresa.
La senyora Lobo diu que l’entén perfectament. Ells miraren veieren i pensaren
que hi havia poca quantitat de cadires en estoc i en compraren.
La senyora García diu que “es la misma cantidad que yo había pedido”.
La senyora Lobo diu que no tenia idea que hi hagués cap pressupost o
comanda feta.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que seria bo, en qualsevol cas, per a que
aquestes coses no passin, seria bo que quan un regidor deixa el seu càrrec de
responsabilitat informi al que entra i no que li oculti informació. Perquè pot ser
si la senyora García hagués informat a la senyora Lobo que hi ha una comanda
de cadires “a lo millor” això no hagués passat. El pròxim pic si s’informa, perquè
la senyora Lobo ha dit que no ho sabia. El més lògic seria que quan una
persona acaba una responsabilitat faci un traspàs i informi bé a la següent i no
que li amagui informació. Seria el desitjable.
La senyora Carme García manifesta que creu que ha estat una regidora que
això ho ha fet. A tots els regidors i en concret a ella la vaig cridar set o vuit
vegades.
El senyor batle, Antoni Mir, demana si sobre aquesta factura o comanda es va
informar.
La senyora García diu que sobre aquest concret no ho sap, però que n’hi havia
moltíssims i li vaig dir. Jo sols he demanat a veure si era la mateixa comanda o
no, no he demanat res més. M’ha sorprès la mateixa quantitat però a una altra
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empresa. Res més, només ho he demanat per aclarir. Però el traspàs puc
assegurar que ho vaig fer a tots els regidors i a més ho vaig fer per registre
d’entrada, cosa que a mi no em va fer ningú.
El senyor batle exposa que molt bé, si hi ha alguna qüestió més.
La senyora García diu que només vol fer un prec, ja que som un municipi que
presumim i som ecoturístic no estaria malament que als sopars solidaris,
sopars junts i tot això enlloc d’utilitzar el que utilitzam de “usar y tirar” quedaria
millor, sobretot a l’àrea de medi ambient, que hi col·laboràs si és possible que
emprassem plats reutilitzables. Per exemple al sopar solidari hi va haver gent
que venia amb el platet reutilitzable una altra vegada i es podria tenir en
compte.
El senyor batle diu que es recull el suggeriment.
La senyora Carme García pregunta que hi ha hagut vàries persones que li han
demanat a veure meam si jo sabia perquè als bancs d’aliments ara no es
donen ous. A veure si hi ha hagut alguna cosa en concret.
El senyor batle demana si està demanant seriosament en concret perquè no es
donen ous.
La senyora García exposa que l’ha sorprès el batle i explicaré perquè l’ha
sorprès. Hi ha una ONG que cada mes dona una sèrie de dotzenes d’ous per
ajudar, per contribuir. És una ONG que té aquí una persona a Alcúdia. I clar hi
havia gent. Per exemple si mos donava vint dotzenes d’ous hi havia vint
famílies que rebien una dotzena d’ous i les altres no, i estaven queixoses. Quan
jo era regidora, amb la tècnica i coordinadora, fèiem unes reunions juntament
amb el PAC dels metges i en una d’aquestes reunions el metge va insinuar a
veure si seria possible que donéssim algun aliment fresc, ja que tot són ciurons,
sopa,... a veure si es podria incloure algun aliment fresc. I com que ja ens
donaven aquests ous es va trobar que sí i com que la despesa era entre 80 i
100 euros mensuals entre tots es va decidir que sí. I era a meam a veure si hi
ha hagut cap problema o no.
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que en principi no hi ha hagut cap
problema. Que l’únic que va decidir és que “encontré que no era a lo mejor lo
más adecuado por problemas de conservación y por la seguridad alimentaria.
Nada más. Sí que hemos aumentado todo lo que són los kilos de alimento por
persona. Pero lo de los huevos ha sido una decisión mía. Encuentro que no era
adecuado, aunque sí llevas razón en el sentido de que seria aconsejable
alimentos frescos, he preferido quitarlo por evitar posibles problemas de
sanidad alimentaria.
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La senyora García exposa que “a mí me gustaría pedir una cosa, que no sé si
és posible. A lo mejor el secretario me podría informar, se lo puedo preguntar.
De la asignación que el ayuntamiento nos da a Unió per Alcúdia”, aquests
doblers els podríem destinar a comprar els ous i destinar-los al banc
d’aliments? No es pot fer? Bé idò mirarem de fer-ho d’una altra manera
perquè...
L’infrascrit exposa que els regidors perceben per les seves assistències.
Llavors una vegada que els han percebut, els doblers que han percebut ells fan
el que volen. Si els volen destinar a una cosa o a l’altra ja és un problema del
regidor que percep.
La senyora García demana a l’infrascrit que li ha demanat no en concepte de
regidora sinó en concepte de grup polític, de l’assignació trimestral.
L’infrascrit diu que és igual, que això pertany a la decisió seva.
La senyora García diu que considerava que era molt important i que si no reben
cap ajuda en forma d’aliment fresc. Si ho reben superbé, però si no en reben
trobam que contribuiríem a tornar a posar en marxa el banc d’aliments. Si és
possible. De totes maneres ho miraré.
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que vol que li quedi clar que no és un
tema de diners. És un tema de seguretat alimentària. “Así como otras cosas las
hemos dejado de traer, como por ejemplo bocadillos del día anterior que se
daban, o napolitanas del día anterior,... me parece lamentable. No me parece
digno. Por lo tanto dije que fuera. Pan congelado de hace meses no lo quiero
dar, fuera, nevera vacía. Había pan congelado del mes de abril. Encuentro que
eso es indigno. No creo que sea lo más adecuado ni digno para una persona”.
La senyora García diu que “todos los huevos tienen una fecha de caducidad.
Se pueden comprar cada semana”.
La senyora Lobo diu que “bueno, sí, sabes exactamente las neveras que
tenemos, que son ridículas para el servicio que se tiene que dar. A lo mejor
podremos dar huevos cuando tengamos unas instalaciones un poquito más
adecuadas”.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que de totes formes em pareix correctíssim
que si els doblers del grup els vols destinar a això es faci. Vull dir, me pareix
bé.
La senyora García diu que és que era una recomanació que els havien fet.
L’infrascrit informa que l’Ajuntament paga al grup.
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El senyor batle exposa que si els doblers l’Ajuntament dona al seu grup ella els
vol destinar als ous que no té cap problema. És lliure de fer-ho, no hi ha cap
problema.
La senyora García diu que si la senyora Lobo diu que hi ha problemes...
El senyor batle exposa que el problema que hi ha no és problema, és
simplement un tema sanitari. És a dir, hem trobat productes caducats, llet, que
quan hi vaig anar... fins i tot va venir aquella dona de l’hospital i va dir “aquí
dentro hay...” bé un dia crec que podem fer un ple monogràfic o una conversa
monogràfica damunt el que hi havia allà dins. Al seu moment en podem parlar.
La senyora García diu que perfecte i que la seva darrera pregunta és perquè el
parc dels cans està totalment abandonat. Voldria saber si la gent que fa treballs
per la comunitat els capvespres -ara ja no en fan, si els caps de setmanes no
en fan- era una de les coses que feia aquesta gent.
El senyor batle argumenta que el parc dels cans és important. Del parc dels
cans en principi jo el que puc dir és que el que m’estranya és que d’una cosa
que tu has votat a favor ho facis després al reves. És a dir, votares una moció
de col·locació del parc dels cans que està al butlletí oficial, està al meu despatx
i et puc donar una fotocòpia, que no es pot posar vora un parc infantil. El parc
dels cans del carrer Pol·lèntia està just a la vora i de fet es va haver de fer una
separació. Hi ha informes de sanitat que no és normal la seva ubicació. Perquè
a la vora d’un parc infantil on un infant juga i cau, i es fa una pelada i si hi ha
una merda de ca correrem. I ho dic a títol particular Carme jo ho faig i no
perquè puguis pensar que és vora ca meva, però saps que no és el lloc més
adequat. Nosaltres hem volgut ésser prudents, hem esperat a veure si hi ha
altres alternatives. Consideram que fan falta llocs per a cans, però això tu ho
votares en contra i ho feres i ho posares a un lloc just a on hi ha un parc infantil
i just vora una escola, que en cap cas és l’indret més adequat. Perquè el dia
que un infant caigui i amb una merda de ca agafi una infecció crec que
correrem tots. Tots no, el qui ho va col·locar. Una altra vegada primer demana
un informe de Sanitat, i això es diu Estudi de Idoneïtat, que no em sortia la
paraula, perquè fins que els tècnics no m’ho explicaren no ho vaig entendre. És
més, és que el lloc més inoportú és aquí. No sabem si és que no tenies altre
lloc, o les presses o no ho sabem. I a més, que vostè ho va votar en contra.
La senyora García diu que presses cap ni una. El tècnic de Sanitat em va dir
que no hi havia cap problema. El tècnic que ens va mirar a veure si era viable o
no el fer-lo tampoc. Es va fer allà perquè durant una sèrie de dies hi vàrem anar
–a més com els batle és veïnat ho sap- perquè tothom hi duia el ca abans que
hi hagués el parc dels cans. L’únic que férem fou tancar-lo per donar més
seguretat de la que hi havia abans. No per res més. Abans de posar el parc
amb una hora jo hi he vist dur 47 cans amb una hora en aquest indret. I anaven

44

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 tot. Pels “columpios”, pel pati dels nins,... i per això es va fer aquest tancat.
Segurament no és el millor lloc però millor del que estava jo pens que hi està.
El senyor batle diu que hi havia uns cartells que posaven “perros no”, i algú els
va llevar, no sé qui, tampoc podem acusar d’una cosa que no sabem. Però algú
els va llevar, però si vostè diu que hi ha un informe de Sanitat jo li deman, i que
consti en acta que li deman que aporti al pròxim ple l’informe de Sanitat.
La senyora García diu que no ho ha dit. Vostè diu moltes coses que jo no he
dit.
El senyor batle diu que ell ha entès que deia que el de Sanitat li havia dit que
allò era el lloc indicat. T’ho havia dit?
La senyora García exposa que li varen dir que no hi havia cap problema per
fer-lo allà.
El senyor batle demana si hi ha algun informe de Sanitat del que exposa envers
això.
La senyora García diu que totes les reunions les tenia enregistrades. Segur que
sí.
El senyor batle exposa que si hi ha un informe li agrairia que el dugués.
La senyora García diu que informe no, que no hi ha cap informe, però que no hi
havia cap problema.
El senyor batle diu que sí hi ha un informe que diu que allà no és l’indret més
adequat.
La senyora García diu que la darrera pregunta anava enllaçada amb aquest
tema, per veure si els treballs a la comunitat d’horabaixes i cap de setmana
s’han suspès o no.
La senyora Aguas Santas Lobo exposa que “todos los que venían a realizar
servicios a la comunidad, cuando entramos nostotros a governar creo que
había algunos y el técnico me informó de la situación. Usted era la que
constaba como representante o tutora, supongo, al menos estaba su nombre.
Había ocho o nueve personas si no recuerdo mal que hacían estos servicios.
Pero encontré que a la hora de hacer un control serio de estas personas era
prácticamente imposible para mí. Sé que en el cementerio, por ejemplo, había
dos personas que se encargaban unas horas alternas, i que evidentemente no
he tenido muy buenas referencias al respecto. Cuando hablo de referencias me
refiero que lo mismo los encontraban sentados y tumbados en el asiento de
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cuando llegaba la señora a regar, o incluído el señor que va normalmente al
cementerio. En fin, era un sinfín de circunstàncias”.
La senyora García diu “que eran los trabajadores del cementerio los que los
tenían que controlar”.
La senyora Lobo diu que no, “era usted la tutora y por tanto era usted la que
tenía que controlarlos. Había así siete u ocho personas y encontré que no era
lo adecuado, dado que no podíamos controlarlos de manera firme”.
La senyora García exposa que “es decir, los trabajos a la comunidad de las
tardes y fines de semana se han eliminado. Incluso los que iban a firmar a la
policía y todo también, también los habéis quitado, los que hacían parques y
todo”.
La senyora Lobo diu que sí, “los hemos quitado. Ahora estamos pendientes de
dos personas. Hemos solicidado dos personas para tener un control en
condiciones. No tener ocho y no poder hacer un control y un seguimiento
adecuado”.
La senyora GArcía diu que “yo he ido a controlarlos perfectamente. Pasaba”.
La senyora Lobo diu que “yo tengo otras muchísimas cosas que hacer que no
controlar a un señor aquí, a otro señor aquí a una hora determinada. Prefiero
tener a dos personas pero bien controlado. No ocho personas desperdigadas y
firmar sin saber lo que se firmaba”.
La senyora García diu que “no es tan difícil. ¿Firmar sin saber lo que se
firmaba?”
La senyora Lobo diu que sí, que “se firmaban las horas que se hacen sin saber
claramente que las estaban haciendo. Porque eso sí que pasaba. Sí, sí,
pasaba. Es imposible que se pudiera controlar a esta gente. No había tiempo
material para hacerlo. Yo soy incapaz de poder controlar en cinco o seis horas
de poder controlar a ocho personas que van dias alternos. Tienes que estar
esperando que venga ese señor a las ocho de la mañana y que salga”
La senyora García diu que “esto lo he hecho muchas veces”.
La senyora Lobo diu que “no me lo puedo creer Carmen”.
La senyora García exposa que “entonces se han suspendido. Recordar que el
ayuntamiento de Alcúdia cuando nosotros entramos a gobernar era el único
ayuntamiento de la isla que no tenía este acuerdo”.
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La senyora Lobo diu que “no es que lo hayamos quitado, es que queremos
menos, però de calidad y bien hecho. Que esas personas se sientan bien”.
La senyora García diu que “usted quiere decir que no los controlábamos bien,
¿no?”.
La senyora Lobo diu que “yo creo que no, realmente creo que no”.
La senyora Coloma Terrasa demana la paraula per a la senyora Laura Serra.
La senyora Laura Serra exposa que vol fer una pregunta ja que han sabut que
Can Joanet està tancat temporalment. Voldríem saber el perquè.
El senyor Pere Malondra exposa que Can Joanet està tancat temporalment
perquè no tenim personal per a poder tenir-ho obert. Jo crec que també sou
conscients, perquè vostè va ser la regidora els darrers anys, que teníem una
treballadora que des de sempre havia estat contractada per EMSA, estava
destinada a Can Joanet pels serveis que donàvem des de Can Joanet. El que
passa és que com bé sabeu hem posat en marxa la Línea Verda, que era un
projecte que havíeu encarregat fa estona, i que teníeu aturat precisament, jo
crec, per falta de personal. I tenint en compte que tot el que fa referència a
Participació Ciutadana s’ha de dirigir més a tot el que és la llei de
transparència, de bon govern, etc. etc., hem trobat oportú posar en marxa la
línea verda, perquè trobam que és un servei molt bo pel ciutadà, jo crec que la
coneixeu tots, perquè de fet cada vegada hi ha més usuaris de la línea verda, i
clar, el personal és el que és, les limitacions són les que són, i hem optat per
tenir oberta la seu del moll, donat que és la única oficina que tenim al moll tot el
dia i com a conseqüència s’ha ressentit Can Joanet.
La senyora Laura Serra vol fer un recordatori al partit Socialista quan jo era
regidora d’aquesta àrea, que me deien que no entenien que perquè a altres
àrees es contractava gent i en aquesta àrea no hi havia manera de contractar
ningú. Jo volia fer la pregunta.
El senyor Pere Malondra exposa que vol contestar. Com bé saps, i si no ho sap
seria un poc penós, nosaltres tenim contractes de serveis, per exemple,
l’agenda de desenvolupament local, el dinamitzador juvenil,... Vosaltres sou els
que vàreu fer que acabessin el contracte i no es va treure de nou. Nosaltres
ens hem trobat aquesta situació. Com bé jo vos deia quan estava a l’oposició,
gràcies a la vostra manca de gestió heu fet que el pressupost de despesa ara
sigui el que és. A mi m’hagués agradat trobar un pressupost de despesa de
trenta un milions d’euros que és el que tenim ara i no de vint-i-sis. Però això és
pel fet que vosaltres no féreu la gestió, no per la nostra. Si vosaltres haguéssiu
fet la contracta de serveis, o si haguéssiu seguit amb el contracte de serveis,
com a mínim aquests doblers s’haguessin gastat i ara nosaltres els tindríem per
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a poder fer-la. Això és el problema, que no ho vàreu fer i ara noltros els doblers
no els tenim per a poder- fer.
La senyora Laura Serra exposa que vostè sap les limitacions no són
acròniques. Ses limitacions són unes lleis que no et deixen contractar personal
si no és una àrea de determinada urgència, que era el nostre problema. En
aquest cas el nostre problema és que quan jo vaig arribar, el febrer de l’any
2012 acabaren de fer feina aquestes dues persones que jo tenia en contracte
de serveis, contractació externa. No hi va haver manera de poder-ho fer-lo.
Només després va sortir un programa que vam poder tornar agafar un ADL per
nou mesos i res més. No hi hagut manera de poder comptar amb ningú però
perquè les limitacions són de personal, no econòmicament. No teníem
problema econòmic en aquell moment. Només es podia contractar amb
urgència sanitat i policia. Res més. No mos deixaven contractar res més. Les
limitacions eren personals i no econòmiques en aquell moment.
El senyor Pere Malondra manifesta que ell creu que la senyora Serra
s’equivoca i que tal vegada ens ho podrien contestar els tècnics, però un
contracte de serveis es pot fer sense cap problema. El que no pots fer és
contractar personal. Amb això no us vaig fer la contrària mai. Però un contracte
de serveis que era la manera com estaven contractades aquestes dues
persones que et dic no hi havia cap problema. Per això et dic que si no ho
sabies em preocupa perquè has estat quatre anys sense “enterarte” del que
tocava.
La senyora Laura Serra diu que ho va intentar de totes les maneres. L’única
contractació que vaig poder fer va ser un programa que va sortir ADL i ho vam
poder contractar 9 mesos, res més.
El senyor Pere Malondra diu que una contractació de serveis externa es pot fer
sense cap problema. L’has de justificar, etc., etc., però això no és cap problema
per tirar la feina endavant.
La senyora Laura Serra exposa que li diu al senyor Malondra que no ho van
poder fer.
El senyor Malondra manifesta que això era el que jo vos deia que havíeu de fer
al moment que jo estava a l’oposició i em queixava que no ho féssiu.
La senyora Serra manifesta que li agradaria que el secretari de la corporació ho
digués perquè jo durant quatre anys he intentat posar “pernal” a aquesta àrea i
no hi ha hagut manera, ni contractació externa ni de cap manera. Es va intentar
fer una borsa de feina i tampoc. No hi ha hagut manera de fer-ho de cap
manera. Ara resulta que sí. No sé. Jo també lluitava, jo lluitava per tenir el
personal. I una altra cosa. Si tu dius que es pot, perquè no fas tu ara una
contractació externa i enlloc tanques Can Joanet?
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El senyor Malondra diu que com que veu que no l’ha escoltat ho tornarà a
repetir. Ja m’hagués agradat que voltros l’any 2012 haguéssiu executat el
pressupost. M’hagués encantat, perquè avui tindríem un pressupost de
despesa de prop de 30 milions d’euros. Com que no el vàreu executar, i a més
ho sabeu, sistemàticament a partir de l’any 2012 no ho vàreu executar, ara per
culpa de la llei de la despesa, -que a més a més he de dir que ho va posar el
vostre partit al govern central-, per culpa d’això i per culpa que voltros no vàreu
executar el pressupost, ara tenim un pressupost de despesa que és de 26
milions d’euros i un pressuposts d’ingressos que són 31 milions d’euros. Per
culpa de la vostra manca d’execució del pressupost. Ja m’hagués agradat, torn
a repetir, que haguéssiu executat el pressupost, perquè nosaltres ara, avui,
haguéssim tingut més doblers per gastar. Sí, gràcies a la vostra mala gestió
nosaltres ho pagam ara.
La senyora Serra diu que igualment crec que la limitació, apart de l’econòmica
que té el senyor Malondra té ara, té la limitació amb la contractació de
personal. No podria contractar ningú a aquesta àrea.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que si els pareix facin una intervenció cada
un, primer un i després l’altre, i acabarem aquest tema, perquè no podem estar
“toma- y daca, toma y daca”, si vos pareix. Fer una darrera intervenció cada un
i donar el tema per acabat.
La senyora Laura Serra diu que el que sabem és que Can Joanet està tancat, i
que a causa d’això s’han hagut de suprimir uns serveis, com tu saps.
El senyor Pere Malondra exposa que li sap molt greu que en quatre anys no
s’assabentàs del que passava. Tant al pressupost com a Can Joanet.
La senyora Serra diu que sí que s’assabentava i bastant, i vaig lluitar molt per
tenir personal.
El senyor Pere Malondra diu que ja ho veu com se “enteraba”.
La senyora Serra diu que ja veurem tu si ho pots fer amb aquestes limitacions
que tens.
El senyora batle diu als dos regidors que no s’exposin temes personals, ni un ni
l’altre, i anem a temes polítics.
La senyora Serra diu que el problema el tens tu ara, no el tinc jo. Això primer, i
segon, s’han eliminat serveis que la gent reclama. I només volia dir una cosa.
Els serveis eliminats amb el tema del SOIB. I el segon volia saber si només es
podrà demanar la targeta MT el capvespre, perquè tinc una queixa de gent que
ha anat el matí a la seu del moll, ha volgut fer una petició de la targeta MT i li
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han dit que no, que només es podia fer la recollida, que les peticions s’han de
fer els capvespres. El perquè m’ho podeu dir?
El senyor Pere Malondra exposa que no li consta. Que fa bé en dir-ho perquè
ho comprovarà. La MT es pot demanar el matí i el capvespre a la seu del moll.
Amb això no hi ha d’haver cap problema. No m’ha arribat aquesta queixa però
ha fet bé en dir-ho perquè ho esbrinaré.
La senyora Serra diu que ja que s’han hagut de traslladar els serveis almenys
que tinguin servei el matí i el capvespre, perquè algú el matí no hi pot anar.
El senyor Malondra diu que en això li dona la raó, i de fet no em consta que no
s’hi pugui anar el matí.
La senyora Laura Serra exposa que vol fer una altra pregunta referent al
mercat de segona mà que no sé si em poden contestar. Des de l’Àrea de
Participació Ciutadana el darrer mercat de segona mà que es va fer va ser el
mes de juny i es feia cada 15 dies els dissabtes. No tenia cap cost per
l’Ajuntament i hi havia una gran participació de gent. I també m’han arribat
queixes que està paralitzat i que ningú els sap dir quan ho tornaran a enllaçar o
començar. M’agradaria saber què pensau fer, si ho voleu fer o no. Però tenia
una gran acceptació i era totalment gratuït. Era una gent que s’apuntava, li
deixaves el lloc a Can Ramis i ells s’ho muntaven, posaven taules, i sense cap
tipus de vigilància ni res. Vull dir, tothom era responsable.
El senyor Pere Malondra exposa que sí es feia des de Participació Ciutadana i
no entenc ben bé perquè, perquè entenem que això pertany a Fires i Mercats, i
per això es va passar a l’Àrea de Fires i Mercats. Jo crec que la senyora
Pericàs està fent feina en aquest tema i tot d’una que ho tingui clar... Tingués
en compte que hi ha el traspàs d’un equip de govern a un altra, ella et podrà
contestar.
La senyora Catalina Pericàs manifesta que sí hi ha molta gent que ens ho ha
demanat i estam estudiant veure de quina manera ho posam en marxa. També
pensam fer-lo els dissabtes matí.
La senyora Laura Serra troba que malgrat el nom fos el de mercadet de segona
mà li correspon a Participació Ciutadana perquè participaven els ciutadans
d’Alcúdia, i no ho considerava un mercat sinó una forma de participació
ciutadana. Aquesta és la meva forma de pensar. Després una altra cosa, no sé
qui la du ara mateix. A finals de setembre, abans de començar l’escola, es feia
una festa infantil-juvenil que es deia Cau l’Estiu, per part de l’equip de govern
que estàvem abans. Era una festa infantil que va agafar molta acceptació i es
feia el cap de setmana abans de començar l’escola. Volíem saber si es farà, si
no es farà, qui ho durà, qui no ho durà, si és tema d’esports o no esports,...
Voldria saber el perquè.
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El senyor Joaquín Cantalapiedra exposa que ell tenia notícia que existia
aquesta activitat. De fet, part d’aquesta activitat s’ha ficat dins la fira, que han
estat les activitats que hi va haver pels al·lots i la participació dels pares dels
llocs infantils. Però no hi havia una activitat concreta que fos Cau l’Estiu. Sí es
van fer totes les activitats pertinents del Viu l’Estiu, però no tenim una activitat
concreta de fer. De cara a l’any que ve totes aquestes coses, tant un possible
replantejament del funcionament del Viu l’Estiu com a l’hora de començar els
al·lots a escola s’estudiarà de quina manera podem fer una mica de festa de
final d’estiu. Es tornarà a reprendre però hem de cercar la manera més adient.
Ho hem volgut incloure una mica dins la fira, malgrat no li hem donat cap nom
específic, però ha estat una mica això.
La senyora Laura Serra diu que la Fira igualment té animació infantil, era per
fer alguna cosa diferent abans de començar l’escola. Idò bé, ara que m’ho dius
ho durà l’àrea d’esports, no?
El senyor Joaquín Cantalapiedra diu que sí, que ell du Joventut, duc Esports,...
La senyora Coloma Terrasa demana la paraula per la senyora Josefina Linares.
La senyora Josefina Linares exposa si li podien dir, ja que ho va demanar per
registre d’entrada, si li podien dir el número d’aturats que havien agafat per la
subvenció per a contractar aturats de llarga durada i de més de 45 anys.
El senyor batle, Antoni Mir, diu que ells demanaren dels aturats de llarga
durada 10 persones i mos n’enviaren 8. De les 8 persones que tenim. N’hi
havia 64, de les 64 hi va haver una “criba” i dels 64 ens n’enviaren 8. I dels 8 hi
havia 6 homes i dues dones, i com que tenen una finalitat concreta, que està en
projecte, per tant n’hi ha hagut vuit persones.
La senyora Linares diu que de una durada de 88 de llarga durada...
El senyor Batle diu que no de una llista de 64 persones aturades de llarga
durada, hi havia 10 places que havíem sol·licitat. Tu saps que hi ha una
selecció i d’aquests mos n’enviaren 8. Ni tan sols ens enviaren el que nosaltres
volíem que eren 10.
La senyora Linares diu que n’hi havia 11 de pressupostats, i ens donaren 11
aturats.
El senyor batle diu que sols ens en donaren 8.
La senyora Josefina Linares exposa que teníem una subvenció per 11 aturats.
El senyor Antoni Mir respon que si sols n’enviaren 8...
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La senyora Linares demana si és que sols demanaren una determinada
categoria o se’n demanaren d’altres.
El senyor batle manifesta que vostè sap que aquesta gent no pot fer el que vol
sinó que s’ha de fer un projecte, i pel que volíem.... Per exemple, hi havia dues
dones que nosaltres no les podíem enviar a fer torrents nets. Si tu els hi vols
enviar els hi envies, nosaltres no. Nosaltres vam dir que aquestes dones facin
un altre tipus de feina. Per les tasques que hi havia ha de ser la persona
adequada, i només vam poder emplenar a vuit.
La senyora Linares manifesta que ha vist que a l’any 2014 hi havia 88 persones
i m’estranya que sols s’hagin pogut col·locar a vuit.
El senyor batle diu que telefoni al “desempleo” i demani perquè és que no
enviau més gent? Pot ser a tu t’ho expliquen, a nosaltres ens enviaren això, no
és una cosa que nosaltres puguem fer el que vulguem com bé saps. “Ojalá” a
nosaltres en poguessin enviar 50. El que passa és que no podem.
La senyora Josefina Linares exposa que també vol fer un prec perquè el
regidor Joan Gaspar Vallori en va fer un al aleshores regidor d’esports al
novembre de 2013 perquè licitàs en temps el plec de contractació de les
escoles esportives, i que no tornàs a passar que dues escoles esportives no
comencessin dia primer d’octubre. Tenim constància, perquè es va licitar
dissabte passat, que no dues, sinó tres escoles esportives encara no han sortit.
A més, també vull dir que vàreu donar el fulletó d’activitats esportives als
ciutadans i escolars i posa el nom de l’escola esportiva. Què vol dir això? Que
els hi donareu a dit, o que ja sabíeu que guanyaria aquesta gent.
El senyor Joaquín Cantalapiedra diu que no. Aquí, per suposat, no es dona res
a dit. No s’ha fet mai, o vull suposar que no s’ha fet mai, i tampoc es farà ara.
És veritat que aquests plecs han sortit una miqueta tard. És el cas de
l’equitació, el tennis i la fisio-esportivitat. Crec que dins aquesta setmana que
ve estarà fet i, efectivament, hem de reconèixer que ha sortit lleugerament tard.
Es va posar damunt el programa perquè suposàvem que es presentaria gent a
la licitació. I en el cas que no es presentin haurem de rectificar i dir que no es
faran les activitats. Però la idea és continuar amb aquestes activitats.
La senyora Josefina Linares manifesta que el que he exposat és que al fulletó
d’activitats que heu donat posa el club que ho ha de fer, al tennis, a l’equitació i
al físico-esportiva. No sé si ha estat un error o el què.
El senyor Joaquín Cantalapiedra diu que he de reconèixer que ha estat un error
i, efectivament, si hi ha una cosa que no està licitada, ho comprovaré. Gràcies
per a dir-ho, però no m’havia assabentat i ho comprovaré. Si s’ha posat el nom
i no està licitada és un error i deman disculpes per part del Patronat d’Esports
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que ho hem fet malament. Això es licitarà i es traurà a concurs com s’ha fet
sempre.
La senyora Linares diu que si comunicaran a aquests que volen fer aquestes
escoles esportives el licitador o l’adjudicatari.
El senyor Cantalapiedra diu que sí, per suposat.
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que en qualsevol cas, ja que la senyora
Josefina Linares acaba de dir que nosaltres hem actuat amb retràs, demana al
senyor secretari si ells també poden fer preguntes. I ho dic per una senzilla raó.
L’infrascrit manifesta que l’equip de govern pot demanar aclariments.
El senyor batle, Antoni Mir, manifesta que vol demanar un aclariment, perquè
ha tingut entrada dia dos d’octubre, és a dir, és calent, un escrit del Govern de
les Illes Balears allà on diu que Alcúdia ha perdut 88 mil euros del soterrament
de contenidors de residus sòlids per haver presentat la documentació fora de
termini. Clar, perdre 88 mil euros, no sé si l’escola esportiva té importància 15
dies abans o 15 dies després, però perdre 88 mil euros, ho trob més greu. Trob
que això sí que preocupa. Presentar una documentació fora de termini i perdre
88 mil euros piquen. I aquí hi ha el document si ho vols consultar.
La senyora Linares exposa que no té res a veure una cosa amb l’altra.
El senyor batle diu que li estranya, per si hi ha algun aclariment sobre això.
La senyora Josefina Linares manifesta que no té res a veure una cosa amb
l’altra. Jo només he fet un prec perquè la gent demanava, pares que com jo
mateixa dum els infants a tennis cada any, i enguany he vist un senyor que és
un pare i m’ha demanat què ha passat? L’he de dur a Belleviue no l’he de dur a
Belleviue? Saps? Aquest ha estat un problema, un prec. Igual que el de la
subvenció ho he demanat m’ho heu explicat i ja està. No sé que té a veure una
cosa amb l’altra. Tampoc ho duia jo i no sé...
El senyor batle, Antoni Mir, exposa que la senyora Linares ha parlat o demanat
que hi havia hagut un retràs en les bases. I jo dic que, parlant de retards,
demanava un aclariment, i a posta he demanat a l’infrascrit si ho podia fer, per
saber perquè s’han perdut aquests 88 mil euros, perquè heu entregat la
documentació fora de termini. Qui és responsable d’això? Això és el que deman
jo.
La senyora Josefina Linares diu que això no és compte meu, jo no estic
governant, vosaltres estau governant.
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El senyor batle exposa que no, que perdoni, l’any 2013 per mi governaves tu.
Jo encara no hi era.
La senyora Linares diu que val, però si el que no podem fer és dir res en aquest
ple i mos toca callar. Perquè, què té a veure una cosa amb l’altra? No he retret,
he dit que se’ns ha informat i un pare ens va dir exactament això. I que no hi ha
cap problema. A nosaltres ens va passar igual que vos passa a voltros. Ho
entenem perfectament.
El senyor batle manifesta que només vol una explicació, res més. No hi ha
explicació? Si no hi ha explicació ja està. Has demanat una explicació i el
senyor Joaquín Cantalapiedra te l’ha donada. I jo en deman una altra. A què es
degut això altra?
La senyora Linares exposa que no ho sap, que no era la seva delegació i no ho
sap.
El senyor batle diu: governaves i no ho sap? Governaves i no ho saps. Val, ja
està, perfecte. Si no ho saps, no ho saps.
La senyora Josefina Linares manifesta que el senyor batle governa i tampoc
sabia l’assumpte de les escoles esportives. Jo no era batle, era regidora i
delegada d’unes competències.
El senyor batle demana si hi ha alguna pregunta del públic o alguna intervenció
referent als temes del plenari d’avui.

I no havent-hi altres qüestions per tractar el Sr. batle aixeca la sessió, essent
les 20:55 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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