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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 
27 DE MARÇ DE 2015 
 
NÚM: 03 
DATA: 27/03/2015 
CARÀCTER: extraordinària  
COMENÇA: 12:10 h. 
ACABA: : 13:00  minuts    
Lloc: Sala de sessions 
 
 
 
Assistents: 
 
 
Batlessa:     Coloma Terrasa Ventayol 
 
Tinents de Batlessa :  Laura Serra Martín   
     Maria del Carme Garcia Cerdà  

Àngela Amer Mir 
     Martí Ferrer Totxo  

Josefina Linares Capó 
      
Regidors:    Mateu Salort Bonafè 
     Juan Luis González Gomila   
     Miquel A. Llompart Hernàndez 

Joaquín Cantalapiedra Aloy 
Beatriz Oneto Carmona 

     Domingo Bonnín Daniel 
Pere J. Malondra Sànchez    

 Sofia Fernández Roldán 
     Guadalupe Alaminos García 
     Joan Gaspar Vallori Guayta  
     
Excusa la seva presencia:  Gaspar Vera Mills 
  
INTERVENTORA:   Caterina Crespí Serra 
 
SECRETARI:   Joan Seguí Serra 
 
 
 
 
 
 
A Alcúdia, el dia 27 de març de dos mil quinze quan són les 12:10 hores, es 
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els regidors a dalt 
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anotats, a fi de dur a terme una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, 
sota la presidència de la batlessa Sra. Coloma Terrasa Ventayol 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, la Sra. Batlessa declara oberta la sessió.  
 
Seguidament es passen a debatre els punts de l’ordre del dia següents: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
I. Part resolutòria 
 
1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple de dia 
18 de desembre de 2014. 
 
2. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple 
de dia 21 de gener de 2015. 
 
3. Examen i aprovació proposta ratificar acta de la recepció de les obres 
d’urbanització del sector AS-21 de les NNSS de CA NA LLORETA. 
 
4. Examen proposta d’acord d’aprovació del Reglament Municipal del Servei de 
Teleassistència domiciliària. 
 
5. Examen proposta d’aprovació de les Bases que regulen la convocatòria de 
beques per a nins discapacitats d’escola infantils 2015. 
  
6. Examen proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2015. 
  
7. Examen ratificar decret d’aprovació del Marc Pressupostari 2016-2018. 
  
8. Examen proposta d’acord d’aprovació de la modificació pressupostaria 
3/2015 per crèdit suplement de crèdit. 
 
9. Examen proposta d’acord d’aprovació de la modificació pressupostaria 
4/2015 per crèdit extraordinari finançat amb baixa. 
 
10. Examen proposta de declaració institucional del 8 de Març, dia internacional 
de la Dona. 
 
11. Examen Moció conjunta que presenten els grups Municipals sobre la línea 
d’Alta Tensió que uneix les Sub-Estacions de Sant Martí i del Port d’Alcúdia. 
 
12. Propostes i Mocions d’urgència. 
 



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

 

 3 

II. Control i seguiment d’altres òrgans de la Corporació. 
 
1. Decrets de Batlia. 
 
2. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l’Ajuntament Ple 
de dia 18 de desembre de 2014. 
  
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la senyora batlessa 
comença la sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de formular 
cap observació a l’acta de dia 18 de desembre de 2014. 
 
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió i s’aprova per 
unanimitat. 
 
2. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de l’Ajuntament 
Ple de dia 21 de gener de 2015. 
 
Conformement amb el que disposa l’article 91 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la senyora batlessa  
demana si qualque membre dels assistents ha de formular cap observació a 
l’acta de dia 21 de gener de 2015. 
 
No havent-hi observacions, se sotmet a votació l’acta de la sessió i s’aprova per 
unanimitat. 
 
3. Examen i aprovació proposta ratificar acta de la recepció de les obres 
d’urbanització del sector AS-21 de les NNSS de CA NA LLORETA. 
 
Es presenta la proposta del regidor-delegat d’Urbanisme de data 18 de març de 
2015, la qual diu: 
 
“ATÈS l’escrit R.E. 9233 presentat el 29 d’octubre de 2007 per CRAZY GAMES, 
S.L., entitat promotora del projecte d’urbanització del sector AS-21 de les Nn SS 
(polígon industrial “Ca Na Lloreta”, mitjançant el qual presenta un seguit de 
documentació tècnica (acta d’acceptacions definitives de les empreses 
subministradores d’aigua, telefonia, electricitat, certificats de final d’obres de 
l’arquitecte i enginyer dels projectes, etc), en sol�licitud de final de les obres 
d’urbanització de l’esmentat polígon. 
 
ATÈS l’informe tècnic lliurat per el 20-NOV-07 per l’enginyer municipal. 
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ATÈS que en data 08-JUL-08 amb l’escrit RE 6573 CRAZY GAMES, S.L. 
presenta còpia de l’acta de cessió i recepció tècnica de les instal�lacions, xarxes 
mitja tensió i CCDD de data 01.07.08. 
 
ATÈS en data 07-AGO-08 amb l’escrit RE 7399 CRAZY GAMES, S.L. presenta 
còpia de l’acta de cessió i recepció tècnica de les instal�lacions, xarxes baixa 
tensió de data 24.07.08 i, la resolució de la D.G. d’Indústria de la posada en 
servei de les instal�lacions elèctriques  de les Estacions transformadores i 
xarxes de mitja tensió de data 29.07.08. 
 
ATESA la documentació relativa als contractes de pòlisses d’abonament amb 
Gesa-Endesa pel subministre d’energia a l’enllumenat de la urbanització, 
bombes d’impulsió d’aigües pluvials i fecals, presentada amb l’1-OCT-08 i el 28-
OCT-08 amb el R.E. núm. 9228 i R.E. núm. 10198, respectivament per part de 
CRAZY GAMES, S.L. 
 
ATÈS l’aval bancari presentat per CRAZY GAMES, S.A. el 17-MAR-09 (R.E. 
núm. 2285) en compliment  del que prescriu l’article 13.2 de la llei 10/1990, de 
23 d’octubre, de Disciplina Urbanística corresponent al 6% del cost de la 
contribució econòmica per dur a terme l’execució i posada en servei de la 
subestació Na Lloreta 66/15 kV i la connexió de la mateixa a les xarxes de 
subministrament d’energia elèctrica del polígon. 
 
ATÈS l’escrit R.E. núm. 6324 presentat el 13-JUL-09 per CRAZY GAMES, S.L. 
instant-ne novament la recepció de les obres d’urbanització realitzades a falta 
de l’execució de la subestació, la qual manifesten no els correspon executar, per 
a la qual cosa presenten un conveni signat amb Endesa Distribución Elèctrica 
SL Unipersonal el 29 de juny de 2009. 
 
ATESOS els informes lliurats pels serveis tècnics municipals en data 3 i 9 
d’agost 2009, respectivament, i l’informe de dia 3 de setembre de 2009 dels 
serveis jurídics. 
 
ATÈS l’escrit d’al�legacions R.E. núm. 9539 presentat per CRAZY GAMES, S.L. 
en data 27 d’octubre de 2009, entre la documentació aportada amb el qual hi 
figura: -document acreditatiu lliurat per l’entitat constructora CONSTRUCCIONS, 
EXCAVACIONS I ASFALTS, S.A. “COEXA” com mentre les obres s’han 
executat compliment el projecte d’urbanització aprovat i les instruccions de la 
direcció facultativa, i també  com annex núm. 5 un Pla de vigilància ambiental on 
es concreta la creació i funcionament de l’òrgan de control baix la direcció 
municipal, manteniment i demés detalls propis de Pla. 
 
ATÈS el Pla de vigilància ambiental dels vertits de les aigües pluvials ‘NOV-09’ 
presentat amb l’escrit R.E. núm. 10707 el 23-NOV-09 per a substituir l’abans 
presentat. 
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ATÈS que posteriorment en data 15-MAR-10 (R.E. núm. 2141) l’entitat 
promotora CRAZY GAMES, S.L. presenta escrit instant la recepció PARCIAL de  
l’urbanització d’acord amb el plànol que adjunten d’unes illetes coloreades en 
grog i, amb el subministrament del servei elèctric de la urbanització i que 
consideren suficient. 
 
ATÈS l’informe tècnic lliurat el 28 d’abril de 2010 per l’enginyer municipal sobre 
aquesta sol�licitud de recepció parcial.  
 
ATÈS que posteriorment el 6 de maig de 2010 l’entitat CRAZY GAMES, S.L. 
presentà un escrit instant substituir la sol�licitud de recepció parcial de les illetes 
colorejades en grog en el plànol presentat amb l’escrit R.E.2141, per la recepció 
parcial de les illetes colorejades en el nou plànol que adjunten en el referit escrit. 
 
ATÈS l’informe  favorable emès pel director del Parc natural de S’Albufera el 30 
de juliol de 2011 pel que fa al Pla de vigilància ambiental dels abocaments de 
les aigües pluvials del projecte d’urbanització. 
 
ATÈS l’escrit R.E. 9609 del 2-DES-11 mitjançant el qual el president de la 
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ens dóna trasllat de l’acord 
adoptat pel Subcomité de Xarxa Natura 2000 pel qual es considera que 
l’abocament de les aigües pluvials del sector AS21 no afecta de forma 
apreciable als hàbitats naturals i les espècies d’interès comunitari pels quals es 
va declarar l’espai protegit Xarxa Natura ES0000038 – s’Albufera d’Alcúdia. 
 
ATÈS el certificat de finalització de pagament del conveni de subministrament a 
les instal�lacions, així com el certificat de disponibilitat de potència eventual en 
tant no es finalitzi la construcció de les instal�lacions objecte del conveni de 
subministrament, lliurats ambdós documents en data 9-JUL-12 per part 
d’Endesa Distribución. 
 
ATÈS que mitjançant l’escrit R.E. núm. 7614 l’11 d’octubre de 2012 l’entitat 
CRAZY GAMES, S.L. presenta nova documentació d’ENDESA DISTRIBUCIÓN 
acreditativa de la data de finalització de la subestació (juliol 2013). 
 
ATESOS  els informes tècnics lliurats pels serveis tècnics municipals els dies 19 
de novembre de 2012 i, 3 de desembre de 2012, així com l’informe emès pels 
serveis jurídics el 20 de desembre de 2012.  
 
ATÈS l’escrit R.E. núm. 4086 de CRAZY GAMES, S.L. mitjançant el qual 
adjunten una circular del director d’operació dels sistema de Balears de RED 
ELECTRICA DE ESPAÑA en la qual s’assenyala que en el mes d’abril de 2013 
es varen iniciar els treballs de la construcció de la subestació San Martí 220/66 
kV, un cop s’han superat els tràmits administratius i obtingut les autoritzacions 
necessàries, i que la duració prevista de les obres es d’uns 14/16 mesos. 
 



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

 

 6 

ATÈS l’escrit R.E. núm. 347 de 19 de gener de 2015 mitjançant el qual l’entitat 
promotora CRAZY GAMES, S.L. presenta documentació relativa a: 
 
� Justificants dels pagaments a Endesa Distribución fins a la finalització dels 
treballs d’acord a com s’assenyala en el conveni d’execució d’instal�lacions per 
al subministrament elèctric en mitja tensió al polígon, signat el 10 de gener de 
2014 entre l’entitat promotora i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. 
� Certificats de direció i finalització d’instal�lacions elèctriques de servei públic de 
mitja tensió de 14-GEN-15 i, de les proves satisfactòries  de línia elèctrica 
soterrada  66/15 KV d’alta tensió. 
 
ATÈS l’escrit R.E. núm. 348 de data 19 de gener de 2015, mitjançant la qual 
CRAZY GAMES, S.L. presenta: 
�Sol�licitud a la D.G. d’Indústria i Energia de còpia de les pertinents 
autoritzacions de posta en servei de la Conselleria d’Indústria i Energia a GESA 
Endesa i a Red Elèctrica Espanyola, pel que fa a les subestacions “Sant Martí” i 
“Na Lloreta”. 
� Còpia de les resolucions dels dies 22 i 30 de desembre de 2014 de la D.G. 
d’Indústria i Energia, sobre l’autorització de la posada en servei de nova 
subestació Sant Martí 220/66 kV (Exp. TR 15/11) i, nova subestació de 
distribució “Na Lloreta” 66/15 kV (Exp. TR 13/11). 
 
ATÈS que mitjançant decret de batlia núm. 241 de 9 de març de 2015, i de 
conformitat amb els informes tècnics municipals, s’han autoritzat les 
modificacions durant els transcurs de les obres del projecte d’urbanització del 
sector AS21 de les normes subsidiàries “Ca Na Lloreta”. 
 
ATÈS que prèvia visita d’inspecció efectuada per l’arquitecte i per l’enginyer 
municipal el 27 de febrer de 2015, el mateix dia han lliurat conjuntament informe 
favorable a aixecar l’adient acta de recepció provisional de les obres 
d’urbanització del sector AS-21 de les NS, el qual,  n’és part integrant d’aquest 
acord. 
 
ATESA l’acta de recepció provisional aixecada prèvia en data 9 de març de 
2015 prèvia visita a l’obra, pel que fa a les obres d’urbanització, instal�lacions i 
dotacions de la urbanització del sector AS21 de les normes subsidiàries “Ca Na 
Lloreta”, la qual, tot seguit es transcriu: 
 
“ACTA DE RECEPCIÓ PROVISIONAL CORRESPONENT  A LA 
URBANITZACIÓ DEL SECTOR AS21 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT MUNICIPAL (POLÍGON INDUSTRIAL “CA NA LLORETA”). 
 
A  Alcúdia, a  9 de març de 2015. 
 
REUNITS: 
 



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

 

 7 

D’una part, la Sra. Coloma Terrasa Ventayol, Batlessa de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, assistida pels serveis tècnics municipals: Antoni Ramis Ramos i 
Jaume Grimalt Estelrich, i pel secretari de la Corporació, Joan Seguí Serra que 
dona fe. 
 
I de l’altra, la Sra. Magdalena Llompart Gual amb DNI núm. 43073862-Z, en 
qualitat d’administradora  de l’entitat CRAZY GAMES, S.L. amb CIF B07308364 
com a promotora única del sector AS21 de les NNSS (Polígon industrial “Ca Na 
Lloreta”. 
EXPOSEN: 
 

1. Que l’entitat promotora CRAZY GAMES S.L. ha executat les obres 
d’urbanització, instal�lacions i dotacions previstes en el projecte 
d’urbanització del sector AS21  aprovat definitivament amb prescripcions 
per decret de batlia núm. 234 de data 17 de febrer de 2006 i, 
modificacions no substancials en el transcurs de les obres aprovades per 
decret de batlia núm. 241 de data 6 de març de 2015. 

2. Amb l’objecte de constatar l’estat d’execució i la seva adequació al 
projecte d’urbanització aprovat, de conformitat amb el que determina 
l’article 116 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de 
les Illes Balears, i l’article 7 del decret 38/1987, de 4 de juny, sobre 
recepció d’urbanitzacions pels ajuntaments, per part dels serveis tècnics i 
jurídic municipals en data de 27 de febrer de 2015 i 4 de març de 2015 
han emès informes favorables amb prescripcions, acreditant com mentre 
els béns i serveis han estat executat conformement amb el pla parcial i el 
projecte d’urbanització aprovats. 

 
Ambdues parts, en la representació que exerceixen, i en compliment dels 
preceptes legals d’aplicació,  es reconeixen mútuament plena capacitat legal i 
competència per formalitzar el present instrument i a l’efecte, 
 
ATORGUEN 
 
PRIMER.-  L’entitat promotora de les obres d’urbanització del sector AS21 de 
les vigents NNSS  CRAZY GAMES, S.L.  cedeix a l’Ajuntament d’Alcúdia, les 
obres d’urbanització, instal�lacions i dotacions descrites en l’esmentat pla parcial 
i projecte d’urbanització aprovats en el seu dia, així com els terrenys de cessió 
obligatòria i gratuïta prevists en el projecte de compensació aprovat per 
resolució de batlia núm. 1570 de dia 20 de setembre de 2007. (BOIB núm. 146 
de 2/10/2007). 
 
SEGON.- En conseqüència l’Ajuntament té per rebudes provisionalment les 
esmentades obres d’urbanització, instal�lacions i dotacions de la urbanització 
del sector AS21 de les NNSS (polígon industrial “Ca Na Lloreta”).   Les 
despeses de conservació d’aquesta correran a càrrec de l’entitat promotora, 
mentre no es produeixi la constitució de l’entitat urbanística col�laboradora de 
conservació prevista a la norma 4.02.09 de les vigents normes subsidiàries, i a 
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l’art. 67 i següents del Reglament de Gestió Urbanística  aprovat amb RD 
3288/78, de 25 d’agost, que haurà de ser legalment constituïda dins el termini 
màxim d’un any des de la signatura de la present acta de recepció. 
 
TERCER.- De conformitat amb el que determina l’article 116.2 de la Llei 2/2014, 
de la Llei d’ordenació i ús del sòl a les Illes Balears, amb la signatura de la 
present acta de recepció començarà el termini de garantia d’UN ANY, durant el 
qual, l’entitat promotora respondrà de tots els defectes i vicis de construcció que 
siguin apreciats, i procedirà a la seva reparació o esmena. En cas 
d’incompliment d’aquesta obligació, l’Ajuntament podrà executar la garantia 
prestada per assegurar les obres d’urbanització, sense perjudici de l’aplicació 
del règim sobre els vicis ocults previst a la legislació sobre contractes del sector 
públic. 
 
I en prova de conformitat, els que intervenen, signen la present per duplicat 
exemplar, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament, de la qual cosa, com 
a Secretari don fe.    
 
La Batlessa, signat: Coloma Terrasa Ventayol.- El representat de l’entitat 
promotora/cessionari, signat: Magdalena Llompart Gual.- El secretari, que don 
fe, signat Joan Seguí Serra.” 
 
ATÈS l’informe emès per l’assesoria jurídica en data 6 de març de 2015, el qual, 
així mateix n’és part integrant del present acord. 
 
RESULTANT que de conformitat a l’article 7.2 del Decret 38/1987, de 4 de juny, 
sobre recepció d’urbanitzacions pels Ajuntaments, correspon al Plenari de 
l’Ajuntament les competències per a ratificar l’acta de recepció dins el termini no 
superior a un mes des de la signatura d’aquesta. 
 
PER TOT AIXÒ, d’acord amb el contingut de l’informe tècnic emès 
conjuntament el dia 27 de febrer de 2015 per l’arquitecte i l’enginyer municipal, i 
també amb l’informe dels serveis jurídics de dia  6 de març de 2015, es proposa 
elevar a la consideració del Plenari municipal el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Ratificar l’acta de recepció de les obres d’urbanització, instal�lacions i 
dotacions descrites en projecte d’urbanització del sector AS-21 de les Nn Ss de 
planejament municipal (polígon industrial “Ca Na Lloreta” aprovat definitivament 
amb prescripcions per decret de batlia núm. 234 de data 17 de febrer de 2006 
(modificacions no substancials en el transcurs de les obres aprovades per 
decret de batlia núm. 241 de data 6 de març de 2015), la qual fou signada en 
data 9 de març de 2015 per la batlessa i pel Secretari de la Corporació,  i també 
per part del representant legal de la part cessionària. 
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� Acceptar l’entrega dels terrenys de cessió obligatória i gratuïta prevists en el 
projecte de compensació aprovat mitjançant decret de batlia núm. 1570, de 20 
de setembre 2007 (BOIB núm. 146 de 02.10.07). I en conseqüència, 
recepcionar provisionalment les esmentades obres d’urbanització, instal�lacions 
i dotacions de l’esmentat sector; les despeses de  conservació de la qual seran 
a càrrec de CRAZY GAMES, S.L. mentre no es produeixi la constitució de 
l’entitat urbanística  col�laboradora de conservació prevista a la norma 4.2.09 de 
les vigents NNSS i a l’art. 67 i següents del Reglament de gestió urbanística 
aprovat mitjançant RD 3288/78, de 25 d’agost, la qual haurà de ser legalment 
constituïda dins el termini màxim d’un any des de la signatura de l’acta de 
recepció. 
 
� De conformitat amb el que determina l’article 116.2 de la Llei 2/2014, de la Llei 
d’ordenació i ús del sòl a les Illes Balears, amb la signatura de la present acta 
de recepció començarà el termini de garantia d’UN ANY, durant el qual, l’entitat 
promotora respondrà de tots els defectes i vicis de construcció que siguin 
apreciats, i procedirà a la seva reparació o esmena. En cas d’incompliment 
d’aquesta obligació, l’Ajuntament podrà executar la garantia prestada per 
assegurar les obres d’urbanització, sense perjudici de l’aplicació del règim sobre 
els vicis ocults previst a la legislació sobre contractes del sector públic. 
 
Segon.-.  Incloure els bens cedits  a l’inventari de bens d’acord amb el que 
preveu la Legislació de Règim Local. (Llei 7/1985 Reguladora de Bases de 
Règim Local). 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord i l’acta de recepció al Registre de la Propietat 
als efectes assenyalats a l’article 3.3 del referit Decret 38/1987. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les parts interessades.  
 
No obstant, el Ple amb superior criteri, acordarà el que estimi adient.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor Pere Malondra, portaveu del grup socialista, troba adient que la 
batlessa expliqui, ja que avui aprovarem un altra punt que té a veure amb el 
soterrament de la línea d’alta tensió, i deixar clar que no té res a veure el 
soterrament del cable d’alta tensió no té res a veure amb el funcionament de la 
subestació de sant Martí per donar corrent al polígon de Ca Na Lloreta. Si la 
gent no ho sap i amb les notícies que apareixen als diaris pot donar a terme a 
confusions. El soterrament del cable d’alta tensió és per a unir la subestació de 
sant Martí amb la subestació d’Alcanada i en cap cas té res a veure el polígon 
amb aquest soterrament. Estaria bé que la batlessa ho aclarís de forma clara. 
 
La senyora batlessa, Coloma Terrasa, del Partit Popular, manifesta que queda 
aclarit. A l’any 2007 l’empresa que estava desenvolupant la urbanització del 
sector AS21 del polígon industrial Ca Na Lloreta, al seu moment sol�licità el final 
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d’obra, el 29 d’octubre de 2007 a l’Ajuntament. Durant una sèrie d’anys 
l’Ajuntament ha vengut denegant la finalització d’obra perquè necessitaven tenir 
energia suficient per alimentar les instal�lacions del polígon. Aleshores van 
haver de construir una subestació. En aquest moment això no té res a veure 
amb les obres que en aquest moment està realitzant Red Eléctrica. Però sí era 
imprescindible que el polígon tingués garantit el subministrament elèctric. Una 
vegada solucionades les deficiències, s’han fet les visites tècniques oportunes 
per part dels tècnics de l’Ajuntament, i s’ha procedit a la recepció provisional del 
polígon després de moltíssims d’anys d’estar en aquesta situació. La recepció 
provisional s’ha signat el dia 9 de març i a partir d’ara aquest polígon ja pot 
donar llicències per poder funcionar adequadament. Aquest punt no és res més 
que això, ratificar aquesta proposta signada i procedir a la recepció de les obres. 
 
El senyor Miquel Llompart, portaveu del grup Partit per les Illes, exposa que la 
tramitació i recepció del polígon ha estat llarga, que hi ha fet feina diversos 
equips de govern, i en certa manera congratular-nos tots que el polígon ja es 
pugui posar en marxa. Hi ha molta gent que té solars allà i vol començar 
activitats i dinamitzar aquella zona. No té res a veure, com ha dit el senyor 
Malondra, amb les obres de soterrament de les línees d’alta tensió, però sí que 
ens trobam els mateixos actors protagonistes. Red Eléctrica al seu moment va 
imposar a l’Ajuntament que al polígon de Ca Na Lloreta hi hagués una 
subestació i per aquest motiu durant tants anys els alcudiencs no tenim un 
polígon industrial perquè Red Eléctrica va imposar una subestació a un 
promotor i el tema s’ha allargat durant anys. Per això podem veure una miqueta 
la manera d’actuar d’aquests organismes estatals que tanmateix no es 
presenten a cap eleccions. Dit això, els alcudiencs hem d’estar contents, perquè 
ara tindrem un polígon i l’Ajuntament podrà començar a donar llicències i 
començar a dinamitzar, perquè ja feia molt de temps que era necessari. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat,  acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
4. Examen proposta d’acord d’aprovació del Reglament Municipal del 
Servei de Teleassistència domiciliària. 
 
Es presenta proposta de la regidora delegada de Benestar Social de data 16 
de març de 2015, la qual diu: 

“La Teleassistència Domiciliària (TA) és un recurs tecnològic de caràcter social 
que, fent ús de la tecnologia adequada, ofereix de manera permanent a la 
persona usuària la resposta immediata davant determinades circumstàncies, bé 
directament o bé mobilitzant altres recursos, humans o materials, propis de la 
persona usuària o els existents a la comunitat, amb la finalitat d’afavorir la 
permanència de la persona  usuària en el seu entorn quotidià. La finalitat és 
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procurar la seva seguretat i confiança en moments de crisis personals, socials o 
sanitàries i promoure el contacte amb el seu entorn sociofamiliar. 
 
La prestació d’aquest servei de caràcter municipal ve donant-se des de l’any 1994 
en  
el municipi d’Alcúdia. 
 
Per tot això es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords; 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el reglament municipal del servei de 
teleassistència domiciliària de l’ajuntament d’Alcúdia que transcrit literalment 
diu; 
 
“El Servei de Teleassistència Domiciliària (d’ara endavant TAD) constitueix una 
modalitat del servei d’atenció domiciliària que, amb la tecnologia adequada, 
permet detectar situacions d’emergència, donar una resposta ràpida a aquestes 
situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior. 
Aquest tipus de servei es dirigeix a persones en situació de dependència, 
persones grans que viuen soles i persones amb discapacitat. 
Amb el servei de TAD es proporciona un contacte permanent amb l’exterior així 
com l’accés als serveis de la comunitat, s’ofereix una resposta immediata en cas 
d’emergència, es dóna seguretat i suport a la persona usuària i s’evita o es 
retarda la seva institucionalització. 
L’Ajuntament d’Alcúdia, en execució de les competències legalment atribuïdes 
en l’àmbit dels serveis socials i en compliment del que disposa la normativa de 
règim local vigent aplicable en matèria de cooperació entre administracions per 
garantir la prestació integral i adequada d’aquests tipus de serveis, presta el 
servei de TAD per tal d’oferir una atenció integral i especialitzada amb aquestes 
finalitats i respecte d’aquest col�lectiu de persones. 
Conscient de la necessitat d’oferir aquest servei al municipi d’Alcúdia d’una 
forma adequada i eficaç, l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant aquest reglament, 
pretén recollir de forma clara i precisa el conjunt de normes que n'han de regular 
el funcionament, pels seus coneixements i aplicació, a fi de garantir la correcta 
prestació del servei. 
 
 

Capítol I 
Disposicions generals 

Article 1 
Objecte 
1.1. Aquest reglament té per objecte regular el Servei de Teleassistència 
Domiciliària (TAD) de l’Ajuntament d’Alcúdia, que es presta en aquest moment i 
es té previst que es presti a través de qualsevol de les formes de gestió 
indirecta previstes en la normativa aplicable. 
1.2. L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament és el municipi d’Alcúdia. 
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Article 2 
Descripció del servei 
2.1. La teleassistència domiciliària (TAD) és un servei de caràcter social que, 
amb l’ús de la tecnologia adequada, ofereix de forma permanent a la persona 
usuària una resposta immediata davant determinades eventualitats, directament 
o mobilitzant altres recursos humans o materials de la persona usuària o de la 
comunitat, amb la finalitat d’afavorir la permanència de la persona usuària en 
l’entorn quotidià, de procurar-ne la seguretat i la confiança en moments de crisis 
personals, socials o sanitàries, i de promoure’n el contacte amb l’entorn 
sociofamiliar. 
2.2. Per a la correcta prestació d’aquest servei, s'han d'instal�lar prèviament: 
a) Un terminal a l’habitatge de la persona usuària, titular de la línia, connectat 
mitjançant la línia telefònica fixa a una central receptora, anomenada centre 
d’atenció (a partir d’ara CA), dotada del suport tecnològic, de comunicacions i 
dels recursos humans necessaris per a la prestació del servei, amb la qual es 
comunica en cas d’urgència mitjançant l’activació d’un polsador. 
b) Una unitat de control remot (a partir d’ara UCR), com a mínim, que porta la 
persona 
usuària i té la capacitat d’activar el terminal a distància des de qualsevol lloc de 
la casa. 
2.3. El servei de TAD ha d'actuar, en aquest sentit, davant situacions 
d’emergència 
sobrevinguda mitjançant recursos propis de les persones usuàries o de la 
comunitat per resoldre la situació. 
D’altra banda, el CA ha de mantenir un contacte periòdic amb les persones 
usuàries per tal de fer-ne un seguiment permanent, mantenir actualitzades les 
seves dades i intervenir, si les circumstàncies ho fan necessari. 
Així mateix, les persones usuàries poden comunicar-se amb el CA quan ho 
considerin 
convenient. 
 
Article 3 
Objectius del servei 
3.1. L’objectiu bàsic del servei és mantenir i potenciar l’autonomia de la persona 
atesa, i la de la seva família o unitat de convivència, perquè la persona pugui 
romandre al seu domicili el major temps possible i mantenir així el control de la 
seva pròpia vida. 
3.2. Per això, els objectius que fonamenten i als quals s’ha de dirigir el servei, 
segons les possibilitats reals de cada persona, són: 
a) Estimular i potenciar l’autonomia personal. 
b) Mantenir les persones en el seu medi habitual, servint de suport a les 
persones 
cuidadores i prevenint o evitant internaments innecessaris o no desitjats, i els 
consegüents costs personals, socials i econòmics. 
c) Assegurar la intervenció en cas de crisis personals, socials o sanitàries. 
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Article 4 
Accions del servei 
Per tal d’assolir els objectius del servei, mitjançant aquest s’ha de garantir: 
a) Una comunicació interpersonal, bidireccional, davant qualsevol necessitat, les 
vint-i-quatre (24) hores del dia, tots els dies de l’any. 
b) L’atenció immediata i adequada davant situacions d’emergència a través de 
personal especialitzat. 
c) La mobilització de recursos davant situacions d’emergència sanitària, 
domiciliària o social. 
d) La prevenció, a través de la detecció precoç de les situacions de risc que es 
puguin donar. 
e) La seguretat i tranquil�litat a les persones usuàries i als seus familiars de 
contacte en garantir l’atenció en casos d’emergència. 
f) El seguiment permanentment de la persona usuària des del CA, mitjançant 
cridades 
telefòniques periòdiques (de familiarització, de cortesia, de felicitació, de 
seguiment 
quinzenal, de recordatori, de finalització,...) amb la finalitat de ser presents en la 
seva vida quotidiana, potenciar hàbits de vida saludable i actualitzar les dades 
del seu expedient sociosanitari. 
g) La gestió d’agendes específiques subscrites entre l’entitat prestatària del 
servei i la 
persona usuària, a petició d’aquesta, de la seva família o de persones properes, 
que 
permetin recordar les preses de medicació, activitats o cites. 
h) La realització de cridades informatives sobre campanyes específiques que 
siguin d’interès per a les persones usuàries del servei (recomanacions per 
l’onada de calor o fred,...), amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 

Capítol II 
Usuaris del servei 

Article 5  
Destinataris del servei 
Poden ser usuaris del servei totes aquelles persones que resideixen al municipi 
d’Alcúdia i que, d’acord amb l’informe de valoració dels tècnics municipals 
previst en l’article 8 següent, compleixin els requisits generals d’accés i les 
condicions d’idoneïtat per ser-ne beneficiàries i sempre que es trobin en alguna 
de les situacions de risc següents: 
a) Persones majors que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o 
bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques 
d’edat o discapacitat. 
b) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
c) Persones amb resolució de grau de dependència. 
d) Persones amb malalties cròniques que viuen soles i amb poc suport social o 
familiar. 
e) Persones amb dificultats de mobilitat o que pateixin caigudes freqüents. 
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f) Altres situacions de persones que pateixen malalties degeneratives i/o 
invalidants sota valoració de la Treballadora Social de referència. 
 
Article 6 
Requisits generals d’accés 
Els requisits per poder accedir al servei són: 
a) Estar empadronats i viure al municipi d’Alcúdia. 
b) Disposar de línia telefònica fixa en el domicili. 
c) Tenir cobertes les necessitats bàsiques d’habitatge, alimentació, higiene 
personal i del domicili. 
d) No patir cap malaltia mental greu, incloses les demències, ja que el maneig 
del sistema requereix un cert nivell de comprensió i discerniment, sempre que 
aquesta malaltia els impedeixi fer ús de la tecnologia inherent al sistema. 
Aquestes persones no poden ser titulars del servei, encara que sí que poden 
ser-ne usuàries amb el suport d'una altra persona titular. 
e) No patir deficiències notòries de l’audició ni d’expressió oral, ja que el sistema 
possibilita l’atenció basant-se, principalment, en la comunicació verbal entre la 
persona usuària i el Centre d’Atenció, sempre que aquestes persones no 
disposin dels mitjans tecnològics adients per fer ús del sistema. 
 
Article 7 
Tipologia de persones usuàries 
Tenen la condició de persona usuària les següents: 
a) Titular del servei: és la persona que compleix els requisits necessaris per ser 
usuària del servei de TAD, al domicili de la qual s’instal�larà un terminal i a la 
qual es lliurarà una unitat de control remot (UCR). 
b) Beneficiari/ària amb unitat de control remot (UCR) addicional: és la persona 
que conviu amb el titular del servei i que, alhora, compleix els requisits per ser-
ne usuari i manifesta que també necessita el servei. Aquesta segona persona 
usuària també disposarà d’una UCR addicional per al seu ús exclusiu i 
substituirà la persona titular en el cas que aquesta causi baixa. 
c) Beneficiari/ària sense unitat de control remot (UCR) addicional: és la persona 
que conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei 
proporciona però que no té capacitat física o psíquica per poder sol�licitar per si 
mateixa aquesta atenció i, per tant, no pot fer ús de la UCR. Aquest tipus 
d’usuari ha de ser donat de baixa quan causi baixa el titular, excepte que passi 
a dependre d’una altra persona titular amb la qual també convisqui. 
 

Capítol III 
Del procediment de concessió, baixa i suspensió del servei 

Article 8 
Criteris i procediment d’accés 
L’accés de les persones usuàries al servei de TAD es produeix a través dels 
serveis socials comunitaris bàsics, d'acord amb el procediment que s’estableix a 
continuació. 
 
8.1. Sol�licitud 
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La persona interessada a obtenir la prestació del servei TAD, o el seu 
representant, ha de presentar la sol�licitud, segons el model que estableixi 
l’Ajuntament d’Alcúdia, als serveis socials comunitaris bàsics del seu municipi. 
La sol�licitud s’ha de presentar acompanyada de la documentació següent: 
 

- Fotocòpia del DNI del l’usuari. 
1. Targeta sanitària. 
2. Certificat de convivència de l’usuari. 
3. Acceptació voluntària i conscient del Servei TA mitjançant signatura en 

els apartats  corresponents del document de sol�licitud d'alta. 
4. Dades de contacte del familiar 
5. Full de medicació del beneficiari 
6. Dades bancàries per a la domiciliació dels rebuts. 
7. Consentiment de dades. 
-  Certificat de discapacitat, si escau. 

 
Els serveis socials comunitaris bàsics han de comprovar la veracitat de les 
dades aportades i es reserven el dret d’exigir aclariments o altres documents 
complementaris. 
 
8.2. Valoració 
Un cop admesa la sol�licitud, els professionals dels serveis socials comunitaris 
bàsics 
municipals han de concertar una entrevista o una visita al domicili de la persona 
usuària potencial per tal de verificar les circumstàncies socials i familiars, així 
com per poder valorar la necessitat de comptar o no amb el servei. 
La sol�licitud, juntament amb la documentació pertinent i l’informe de valoració 
dels tècnics municipals, s'ha de remetre a l’empresa adjudicatària.  
 
8.3. Proposta de resolució 
Els expedients de concessió del servei de TAD els ha de resoldre l’Ajuntament 
d’Alcúdia, a la vista de l’informe dels serveis socials comunitaris bàsics i de la 
proposta formulada pel/la tècnic/a, proposta que, com a mínim, s'ha de 
pronunciar sobre els aspectes següents: 
a) Si la persona usuària compleix els requisits per ser admesa al servei o si, 
contràriament, es proposa la denegació motivada de la sol�licitud. 
b) En cas d’admissió, determinar quina serà el tipus d’usuari que s’assigni al 
beneficiari, i en quines condicions materials i tècniques es prestarà el servei. 
 
8.4. Resolució 
Elaborada la proposta tècnica anterior, aquesta s’ha d'elevar a batlia o regidor/a 
delegat/da competent en matèria de serveis socials perquè dicti una resolució 
motivada. La resolució s'ha de posar en coneixement de l’entitat prestadora del 
servei. Així mateix, en els casos de denegació, també s'ha de comunicar a la 
persona sol�licitant. Contra aquesta resolució es poden interposar els recursos 
que legalment corresponguin. El procediment administratiu conclou amb la 
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signatura de l’Acord del Servei corresponent entre la persona usuària i l’entitat 
prestadora del servei. 
 
8.5. Llista d’espera 
En el supòsit que, per manca de capacitat del servei o de disponibilitat 
pressupostària, 
aquest no es pugui oferir temporalment, les sol�licituds que es presentin d’acord 
amb el procediment anterior restaran pendents de tramitació fins que les 
disponibilitats del servei permetin valorar-les. 
A aquest efecte, el/la tècnic/a en treball social encarregat de la instrucció dels 
expedients ha d'elaborar una llista d’espera per rigorós torn de petició. 
 
8.6. Supòsits d’urgència 
Es considera supòsit d’urgència tota situació excepcional en la qual la persona 
sol�licitant es pot beneficiar del servei sense haver d’esperar la corresponent 
resolució segons el tràmit normalitzat. L’atorgament d’aquest benefici resta 
condicionat a l’existència de plaça vacant. 
Amb aquests supòsits es preveu qualsevol circumstància que, pel seu especial 
risc social, per crisi greu o malaltia, requereixi la prestació immediata del servei. 
En qualsevol cas, les persones que en resultin beneficiades han de complir els 
requisits que es recullen en aquest reglament. 
La valoració de la urgència l’ha d'efectuar el/la treballador/a social referent de 
l’expedient, acompanyat amb l’informe social justificatiu i la documentació que 
s’acompanyi, amb el vistiplau de batlia o regidor/a delegat. 
En aquests supòsits, l’entitat prestadora del servei ha de donar d’alta la persona 
sol�licitant en el termini màxim de quaranta-vuit (48) hores des que l’Ajuntament 
d’Alcúdia ho comuniqui i d’acord amb el procediment que es recull en l’article 11 
d’aquest reglament. 
No obstant això, aquesta mesura té caràcter provisional fins que no es ratifiqui 
per resolució de batlia o regidor/a competent en matèria de serveis socials de 
l’Ajuntament. 
 
Article 9 
Alta en el servei 
9.1. Recepcionada la documentació corresponent a la sol�licitud a l’Ajuntament 
d’Alcúdia  i valorada la idoneïtat del servei, la persona usuària o familiar 
representant han de subscriure un document contractual (Acord del Servei, 
annexa 1) que reculli les condicions de la seva prestació. 
9.2. L’alta de les persones usuàries en el servei es produeixen des del moment 
que 
s'instal�li el terminal en el seu domicili. 
L’entitat prestadora del servei ha de donar d’alta a la persona en el termini 
màxim de deu dies (10) naturals des de la data de la recepció de la resolució 
emesa per batlia o regidor/a delegat per la qual es concedeix el servei. 
9.3. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ha de proporcionar a l'entitat les dades 
de contacte de la persona usuària, per tal de fixar la data i l'hora per instal�lar el 
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terminal i la UCR necessaris per al funcionament del servei, d’acord amb el 
procediment següent: 
a) L’entitat prestadora del servei ha d'efectuar una visita al domicili de la 
persona sol�licitant, durant la qual s’ha d'emplenar un document recollint les 
dades generals i específiques de la persona usuària i, instal�lar-hi el terminal i la 
UCR corresponents; moment en què es produeix l'alta en el servei.  
b) L’entitat prestadora del servei ha de comunicar l’alta a l’Àrea de Benestar 
Social. 
La franja horària de visites domiciliàries per a la instal�lació, el manteniment i la 
coordinació és de dilluns a divendres de nou (9:00) a devuit (18:00) hores. 
9.4. L'entitat prestadora del servei ha de registrar les actualitzacions que puguin 
produir-se en cas de modificacions substancials en les condicions de prestació 
del servei, mentre aquest romangui en alta i el temps legalment establert 
posteriorment a la baixa. El departament competent en matèria de serveis 
socials podrà requerir-li aquest document als efectes d'estudi, explotació 
estadística i seguiment de la prestació del servei. 
 
Article 10 
Suspensió temporal 
10.1. La suspensió temporal del servei es pot produir per absència temporal de 
la persona usuària en el domicili, motivada per hospitalització, sortida de 
vacances, estada temporal en centre residencial o altres motius similars que 
determinin la interrupció de la comunicació entre la persona atesa i el CA, sense 
que això suposi la retirada de l'equipament. 
La persona interessada ha de notificar l'absència a l'entitat prestadora del 
servei, i el període màxim de suspensió del servei corresponent, excepte per 
causes degudament justificades, no pot ser superior a tres (3) mesos continuats. 
La persona usuària causarà baixa definitiva si se supera el període màxim 
establert. 
En casos excepcionals s'ha d'establir un termini concret de tornada. Finalitzat 
aquest 
període, si persisteixen les circumstàncies que van motivar l'alta en el servei, 
s'ha de 
reactivar l'atenció en les condicions en les quals es prestava. 
10.2. La suspensió del servei no afecta el deure de l’usuari d’abonar el preu 
corresponent. 
10.3. Les persones usuàries del servei de TAD han d'estar degudament 
informades del procediment que s'ha de seguir per activar la suspensió temporal 
i, si escau, reactivar la prestació del servei. 
10.4. L'entitat prestadora del servei ha de comunicar al departament de serveis 
socials les peticions de suspensió i de reactivació que rebi. 
 
Article 11 
Revisió de la situació de la persona usuària 
11.1. Quan els serveis socials comunitaris o l’entitat prestadora del servei 
tenguin coneixement de la modificació de les circumstàncies que van servir de 
base per a la concessió del servei, s'ha de revisar l’expedient. 
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11.2. El tècnic dels serveis socials, un cop revisada la documentació que en el 
seu cas s’hagi presentat o requerit, ha d'elevar la corresponent proposta a la 
batlia o Regidor/a delegat/da competent en matèria de serveis socials perquè 
emeti una resolució en el sentit que correspongui. 
 
Article 12 
Baixa del servei 
12.1. La persona usuària causarà baixa per alguna de les causes següents: 
a) A petició pròpia. 
b) Per defunció. 
c) Per desaparició de les causes que motivaren la concessió. 
d) Per incompliment reiterat de les seves obligacions. 
e) Per no emprar correctament el servei de conformitat amb les indicacions de 
l’entitat 
prestadora o per obstaculitzar el seguiment i la comprovació del funcionament 
del sistema. 
f) Per traslladar el domicili fora de l’illa. 
g) Per falsejar o ocultar dades i documents. 
h) Per manca de pagament del preu públic o de la quantitat estipulada. 
12.2. Els expedients de baixa els ha de resoldre el departament competent en 
matèria de serveis socials de l’Ajuntament, mitjançant resolució motivada de la 
batlia o regidor/a delgat/da a la vista dels informes i la proposta formulada pel 
tècnic de l’expedient. 
12.3. La resolució s'ha de posar en coneixement de l’entitat prestadora del 
servei. Així mateix,excepte en el supòsit de defunció, la resolució també s'ha de 
comunicar a la persona usuària. Contra aquesta resolució es poden interposar 
els recursos que legalment corresponguin. 
12.4. L’entitat prestadora del servei, un cop rebuda la comunicació, s'ha de 
posar en contacte amb la persona usuària per tal de fixar dia i hora per retirar el 
terminal, dia en el qual se signarà un document acreditatiu de la retirada de 
l’equip. 
12.5. Finalment, l’entitat prestadora del servei ha de comunicar la baixa en el 
servei al Departament de Benestar Social. 

 
Capítol IV 

Del finançament del servei 
Article 13 
Finançament 
El servei de TAD és un servei que, de conformitat amb la normativa vigent 
aplicable en 
matèria de règim local, es pot finançar mitjançant l’establiment i la gestió d’un 
preu, ja que comprèn la realització d’un servei que afecta o beneficia l’usuari de 
manera particular. Per aquest motiu, el servei es finança de la manera següent: 
a) D’una banda, per les aportacions efectuades per les persones usuàries 
mitjançant 
l’abonament del preu aprovat segons l’ordenança fiscal municipal.  
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b) D’altra banda, per fons propis a càrrec dels pressupostos municipals, 
condicionats en qualsevol cas a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
Tot això sens perjudici de l’establiment de convenis, acords o altres fórmules 
amb altres administracions, en el marc de la legislació en matèria de serveis 
socials, que puguin concretar aportacions a favor de l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 

Capítol V 
Drets i deures de les persones usuàries 

Article 14 
Informació de les persones usuàries 
Els usuaris del servei de TAD resten obligats a notificar a l’Àrea de Benestar 
Social de l’Ajuntament o a l’entitat prestadora del servei qualsevol variació de 
les circumstàncies que hagin servit de base per a la concessió del servei, 
especialment respecte de la seva situació econòmica per tal d’actualitzar la 
situació i, si escau, l’import del preu que corresponent a abonar. 
 
Article 15 
Drets de les persones usuàries 
L’Ajuntament d’Alcúdia i l'entitat prestadora del servei han de garantir el 
respecte als 
drets de les persones usuàries del servei, en concret: 
a) Dret a accedir al servei en condicions d’igualtat sense discriminació per raó 
de lloc de naixement, idioma, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació 
familiar, edat, 
discapacitat, religió, ideologia, opinió o qualsevol altra condició personal o 
social. 
b) Dret a rebre informació suficient i verídica, en termes comprensibles, sobre la 
prestació del servei i els requisits per accedir-hi, així com a disposar dels ajuts i 
suports necessaris per comprendre la informació que els donin si tenen 
dificultats derivades del desconeixement de la llengua o altres raons que ho 
justifiquin. 
c) Dret a rebre la valoració de la seva situació i, si escau, la valoració de les 
necessitats socials dels familiars o de les persones que en tenen cura, en un 
llenguatge clar i entenedor. 
d) Dret a ser informades del procés d’intervenció i a participar en l’elecció de les 
prestacions entre les opcions que se’ls presentin, sempre que aquests fets no 
vagin en contra del desenvolupament normal de l’atenció ni perjudiquin 
qualsevol de les parts que intervenen. 
e) Dret a rebre informació prèvia en relació amb qualsevol intervenció que els 
afecti, per tal que hi puguin donar consentiment específic i lliure. 
f) Dret a renunciar a la prestació del servei concedit en els termes establerts per 
la legislació vigent. 
g) Dret a la confidencialitat respecte de la informació que coneguin l’entitat 
prestadora del servei i l’Ajuntament d’Alcúdia, d’acord amb la legislació de 
protecció de dades de caràcter personal. 
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h) Dret a accedir, en qualsevol moment, al seu expedient individual, d’acord 
amb el que estableix la legislació vigent i en tot el que no vulneri el dret a la 
intimitat de terceres persones. 
i) Dret a l’assignació de personal professional de referència, en els termes 
establerts 
reglamentàriament. 
j) Dret a rebre serveis de qualitat i a conèixer els estàndards establerts a aquest 
efecte. 
k) Dret a fer suggeriments i reclamacions. 
l) Dret a la continuïtat de la prestació del servei en les condicions establertes o 
convingudes. 
m) Dret a ser orientades cap a altres recursos alternatius que siguin necessaris. 
n) Dret a rebre un tracte correcte i respectuós per part dels professionals que 
intervenen en el servei. 
o) Dret a sol�licitar la suspensió temporal del servei per absència justificada del 
domicili 
durant un període màxim de tres (3) mesos. 
p) La resta de drets que estableix la normativa que regula els centres i serveis. 
Els drets de les persones usuàries tenen com a límit els dels altres i l’acceptació 
de les 
normes que regeixen la prestació del servei. 
 
Article 16 
Deures de les persones usuàries 
Les persones usuàries del servei tenen els deures següents: 
a) Complir les normes, els requisits, les condicions i els procediments establerts 
per a la prestació del servei. 
b) Facilitar informació verídica sobre les circumstàncies personals, familiars i 
econòmiques, així com comunicar les variacions que es produeixin. 
c) Contribuir al finançament del cost del servei, en funció de la seva capacitat 
econòmica i patrimonial. 
d) Informar sobre qualsevol canvi que es produeixi quant a la seva situació 
personal, 
familiar, social i econòmica, que pugui donar lloc a modificar, suspendre o 
extingir la 
prestació. 
e) Comunicar al CA, amb antelació suficient, qualsevol absència temporal del 
domicili que impedeixi la prestació del servei. 
f) Comunicar per escrit que no desitja continuar rebent el servei i facilitar el 
lliurament del terminal i de la UCR. 
g) Manipular adequadament i amb responsabilitat els aparells cedits per a la 
prestació del servei (terminal i UCR). 
h) Permetre als professionals del servei l'accés al domicili per revisar, fer el 
manteniment, reposar i retirar la tecnologia quan sigui necessari. 
i) Adoptar una actitud col�laboradora en el desenvolupament del servei i 
respectar la dignitat i els drets del personal, com a treballadors i com a 
persones. 
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j) Signar el corresponent contracte assistencial (annexa 1)amb l’entitat 
prestadora del servei. 
k) Complir les disposicions contingudes en aquest el reglament. 
l) La resta de deures que estableixi la normativa que regula els centres i serveis. 
 
Article 17 
Canals de participació 
S’entén per dret de participació de les persones usuàries o dels seus familiars el 
de prendre part activa en les decisions que afectin, directament o indirectament, 
l’organització i el funcionament del servei de TAD. En garantia d’aquest dret, 
poden participar en: 
a) L’avaluació de les seves necessitats, tot definint quines són aquestes segons 
la seva opinió. 
b) L’organització i el funcionament del servei del qual són usuaris. 
c) Avaluació periòdica del servei. 
El canal de participació de les persones usuàries o dels seus familiars són els 
serveis socials comunitaris bàsics o l’entitat prestadora del servei. 
 
Article 18 
Suggeriments i reclamacions 
Els usuaris i les famílies tenen la possibilitat de participar directament en el 
funcionament del servei, de forma continuada o puntualment, mitjançant la 
presentació de suggeriments i reclamacions. S’entén per suggeriment tota 
proposta de modificar algun aspecte de la dotació, l’organització, el 
funcionament o les pràctiques professionals del servei, amb la finalitat de 
millorar la qualitat de l’atenció a l’usuari. S’entén per reclamació o queixa tota 
sol�licitud encaminada a modificar algun aspecte de la dotació, l’organització, el 
funcionament o les pràctiques professionals del servei, en considerar que 
l’aspecte que es pretén modificar perjudica, directament o indirectament, 
l’exercici dels drets dels usuaris. 
Els usuaris, per tal de poder exercir el seu dret a participar, suggerir o reclamar, 
disposen de fulls de reclamació (instàncies) que resten a la seva disposició en 
els serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments, així com en l’entitat 
prestadora del servei. 
Les reclamacions i els suggeriments han d’incloure les dades necessàries per 
tal de poder donar el tràmit establert. 
Les reclamacions i els suggeriments s'han de trametre a l’Àrea de Benestar 
Social  de l’Ajuntament d’Alcúdia, que els ha de resoldre. 
La resposta a les reclamacions i els suggeriments s'ha de notificar per escrit, al 
més aviat possible, a les persones que n'hagin presentat. 
 

Capítol VI 
Règim d’infraccions i sancions 

Article 19 
Règim d’infraccions i sancions 
19.1. L’incompliment de les normes establertes en aquest reglament constitueix 
una infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció. 
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19.2. Són responsables directes de les infraccions d’aquest reglament les 
persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió. 
19.3. La declaració de responsabilitat per infraccions i imposició de la sanció 
que correspongui, no exonera de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis 
causats. 
19.4. El procediment sancionador que han d’aplicar els òrgans competents per 
iniciar, instruir i resoldre els expedients sancionadors en matèria de serveis 
socials és el que estableix la normativa del procediment aplicable en els àmbits 
de competència de les administracions públiques locals. 
Aquest procediment s’ha d’aplicar respectant els principis generals en matèria 
sancionadora que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord 
amb el que estableix la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes 
Balears. 
L’òrgan competent per imposar les sancions és la batlia o regidor/a delegat/da. 
19.5 Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus d’acord amb el 
que estableixen la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes 
Balears, i aquest reglament. 
 
Article 20 
Tipologia d’infraccions de les persones usuàries 
20.1. Tenen la consideració d’infraccions lleus: 
a) No fer un ús adequat o no conservar i mantenir el terminal en bones 
condicions d’acord amb l’ús al qual està destinat. 
b) No abonar el preu corresponent a la prestació del servei en la forma i el 
termini que es determini. 
c) No informar els serveis socials comunitaris o a l’entitat prestadora del servei 
sobre qualsevol modificació de les circumstàncies socials i personals que 
puguin afectar el 
funcionament o les condicions de prestació del servei. 
d) No complir els deures que es recullen en aquest reglament i en la normativa 
vigent 
aplicable, sempre que no estigui tipificat com a greu o molt greu. 
20.2. Tenen la consideració d’infraccions greus: 
a) La reiteració de dues faltes lleus en un termini de sis mesos. 
b) No respectar els pactes, els acords i els compromisos establerts per a la 
prestació del servei. 
c) No facilitar tota la informació que li demanin els serveis socials comunitaris o 
a l’entitat prestadora, per a la correcta prestació del servei. 
20.3. Tenen la consideració d’infraccions molt greus: 
a) La reiteració de dues faltes greus en un termini de sis mesos. 
b) Ocultar o falsejar les dades. 
 
Article 21 
Sancions per infraccions de les persones usuàries 
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21.1. Les infraccions lleus es poden sancionar amb una amonestació o una 
multa per un import de fins a la meitat de l’indicador públic de renda d’efectes 
múltiples (IPREM). 
21.2. Les infraccions greus es poden sancionar amb la suspensió de la condició 
de persona usuària per un termini d’entre dues i quatre setmanes. 
21.3. Les infraccions molt greus es poden sancionar amb la suspensió de la 
condició de persona usuària per un termini de sis setmanes o amb l’extinció de 
la prestació. 
 
Disposició final 
Aquest Reglament entrarà en vigor quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des 
que s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 
 
 
SEGON.- Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de trenta dies 
mitjançant l’oportuna inserció d’anuncis en el tauler d’edictes de la Corporació i 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que es puguin presentar 
reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap s’entendrà 
definitivament aprovat l’acord fins a les hores inicial. 
 
TERCER.- Concedir de forma simultània audiència a les associacions veïnals i 
de defensa de les persones consumidores i usuàries establertes en l’àmbit 
territorial del municipi d’Alcúdia que estiguin inscrites en el registre municipal 
d’associacions veïnals, les finalitats de les quals guardin relació directe amb 
l’objecte de l’expressat reglament.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
La senyora batlessa explica la proposta d’acord d’aprovació inicial del 
Reglament Municipal del Servei de Teleassistència domiciliària, ja que el servei 
es donava però no es tenia el reglament per escrit, i sense més intervencions es 
passa a votació. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
5. Examen proposta d’aprovació de les Bases que regulen la convocatòria 
de beques per a nins discapacitats d’escola infantils 2015. 
 
Es presenta proposta de la Regidora delegada de Benestar Social de data 16 
de març de 2015, la qual diu: 
 
“Amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les famílies amb càrregues 
familiars de menors de  0 a 3 anys en discapacitat i dels mateixos menors, des 
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del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Alcúdia s’articula la 
dotació de suport econòmic a les famílies per tal d’ajudar en les tasques  de 
l’educació i cura dels seus fills i filles en discapacitat, amb l’objectiu de facilitar la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a més d’oferir un suport a 
l’adaptació a les exigències de la vida quotidiana front la situació d’atenció d’un 
infant en discapacitat. 
 
Per tal d’oferir un acompanyament a les famílies i al menor en discapacitat, així com 
poder visualitzar al col.lectiu en discapacitat per tal de detectar les seves 
necessitats i treballar-les es proposa aprovar la convocatòria de beques per a nins 
discapacitats  d’escoles infantils per l’any 2015 residents al municipi d’Alcúdia, s’han 
redactat les bases que han de regir la convocatòria de les beques per nins amb 
discapacitat reconeguda. 
 
Per tot això, aquesta regidora de Benestar Social, proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció dels següents acords; 
 

ACORDS 
PRIMER.- Aprovar les bases que regulen la convocatòria de beques per a nins 
discapacitats d’escola infantils 2015 que seguidament es transcriuen; 
 
“1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I PUBLICACIÓ 
 
L’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant el Departament de Serveis socials, i amb la 
finalitat de millorar la qualitat de vida de les famílies amb menors  0 a 5 anys en 
discapacitats al seu càrrec. Per tal d’ajudar en les tasques  de l’educació i cura 
dels seus fills i filles, mitjançant la concessió d’un suport econòmic a 
l’escolarització infantil  per a nins amb discapacitat per tal que aquestes famílies 
puguin conciliar la vida personal, familiar i laboral i adaptar-se a les exigències 
de la vida quotidiana front la situació d’atenció d’un infant en discapacitat. 
 
La present convocatòria  de beques per a nins amb discapacitat de 0 – 5 anys 
 té per objecte establir les normes reguladores per a la  seva concessió, 
 d’infants amb d’edats compreses entre 4 mesos i 5 anys , amb una discapacitat 
reconeguda i que els pares/tutors d’aquests estiguin empadronats al municipi 
d’Alcúdia amb una antiguitat de sis mesos. 
 
La concessió de l’ajut va dirigida a cobrir la matrícula i les quotes de l’escola 
infantil. 
 
La present convocatòria de beques per  a nins menors fins a cinc anys amb 
discapacitat reconeguda es farà publica en el tauler d’informació de l’ajuntament 
d’Alcúdia i  a la seva plana web, www.alcudia.net.   
 
Aquestes beques  es destinaran exclusivament per a l’abonament de la 
matrícula i les quotes d’escoles infantils tan públiques com privades, dels 
menors amb discapacitat reconeguda. La cobertura de les quotes a les escoles 
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infantils de caire privat es donarà al cas justificat d’impossibilitat de plaça 
pública, per tal de promocionar la conciliació de la vida personal, familiar i/o 
laboral. 
 
No tindran aquesta consideració les despeses d’activitats 
extraescolars, menjador escolar, horaris especials i material. El nombre de 
beques, dependrà de la consignació pressupostària, que aquest any 2015 és de 
3.500€.   
 
Atès el caràcter finalista de la beca, no caldrà donar altra destinació diferent a 
l’assenyalada en aquesta convocatòria. 
 
Es crearà un òrgan competent per a la instrucció i  una comissió de valoració 
 per tal  de supervisar que les beques es destinen  a  l’objecte que es pretén. 
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
La ubicació de les escoles infantils on es  poden matricular els nins de 0  a 5 
anys amb discapacitat pot esser en un municipi distint a Alcúdia,  encara que el 
domicili en el qual resideixen les persones sol�licitants, serà el municipi 
d’Alcúdia. 
 
3. PERSONES BENEFICIARIES 
 
Podran beneficiar-se d’aquestes beques  les persones i /o famílies amb menors 
als seu càrrec que compleixin els següents requisits: 
 
- Residents al municipi d’Alcúdia, amb un antiguitat de 6 mesos com a mínim. 
- Estar matriculat a escola infantil de 0-5 anys 
- El menor tingui entre 0-5 anys i presenti  discapacitat reconeguda 
- Presentar la sol�licitud en temps i forma establerts al registre de l’Ajuntament i 
dirigir-lo a l’Àrea de Benestar Social de l’ajuntament d’Alcúdia. 
 
4. PROCEDIMENT PER PRESENTAR LES SOL�LICITUDS 
Les famílies que vulguin presentar una sol�licitud podran demanar cita prèvia  
per ser ateses pels tècnics adscrits al Departament de Benestar Social i  
presentar la sol�licitud juntament amb la següent documentació: 
 

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels progenitors 
- Llibre de Família 
- Fotocòpia compulsada de la resolució del  grau de discapacitat, en 

cas de tindre germans o progenitors amb discapacitat; la resolució de 
reconeixement de grau de discapacitat d’aquests. 

- En cas de separació dels pares, sentència judicial i /o conveni 
regulador. 

- Factura o pressupost del cost de l’escola. 
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- Document bancari, a on constin les dades del compte i el titular de la 
mateixa. S’acreditarà amb una fotocòpia de la cartilla o xec bancari. 

- Declaració jurada de no haver rebut cap altre ajut pel mateix 
concepte. 

- Certificat de convivència 
- Declaració de Renta de la unitat familiar. 
- Contracte laboral dels progenitors i dues darreres nòmines, si és el 

cas. 
- En cas de no tindre cap ingrés o cobrar prestacions; Certificat de 

l’INSS i del SEPE de totes les persones majors d’edat components de 
la unitat de convivència. 

- Justificant d’orfandat, si cal. 
- Justificants mèdics, si cal. 
- Certificat d’estar al corrent de pagament amb la seguritat social, 

hacienda i en l’Ajuntament d’Alcúdia. 
 
Les sol�licituds es presentaran al Registre d’entrada de l’ajuntament d’Alcúdia. 
La presentació de la sol�licitud implicarà l’autorització a l’ajuntament d’Alcúdia, 
per a què, en nom del sol�licitant, realitzi les gestions pertinents per a la 
tramitació de les ajudes. 
 
El model de sol�licitud, les presents bases i tota la informació complementària es 
podrà trobar als següents llocs: 
 

- Tauló d’anuncis de l’ajuntament d’Alcúdia 
- Departament de Benestar Social  de l’ajuntament d’Alcúdia 
- Pàgina web de l’ajuntament d’Alcúdia 

 
5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL�LICITUDS  
 
El termini de presentació de sol�licituds serà de 30 dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al butlletí oficial de les Illes 
Balears. 
 
Les sol�licituds es presentaran al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia 
junt amb la documentació sol�licitada. 
 
6. FINANÇAMENT, QUANTIA I PAGAMENT DE LES BEQUES  
 
Per a la concessió de beques d’escoles infantils  per a menors amb discapacitat 
reconeguda, es tindran en consideració els principis de publicitat, igualtat, 
concurrència competitiva i objectivitat, atenent el marc legislatiu vigent; seran 
adjudicades fins al límit del crèdit disponible en l’aplicació pressupostària en 
l’any que correspon. 
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El finançament per atendre aquestes beques es farà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària consignada a tal efecte al Departament de Benestar social, 
Ajudes per escola infantil discapacitat, partida: BS 231481000. 
 
El pagament de la beca es realitzarà mitjançant transferència bancària al 
compte indicat per la persona sol�licitant.  
 
Les factures es presentaran fins el dia 1 de desembre de 2015 com a màxim, al 
registre d’entrada de l’Ajuntament dirigit a l’Àrea de Benestar Social. Es cobriran 
les factures emeses dintre del període després de l’aprovació d’aquestes bases 
fins el dia de l’entrega de les mateixes. 
 
Aquestes beques seran del import justificat per les factures emeses per l’escola 
infantil i, es destinaran exclusivament per a l’abonament de les quotes d’escola 
infantils de menors amb discapacitat.  
 
La quantia de les ajudes s’establirà en funció de la quantitat d’alumnes amb 
sol�licitud aprovada per l’òrgan d’instrucció, la Comissió de Valoració i del total 
de la partida del pressupost municipal destinada a tal fi. 
 
7. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
La comissió de valoració aprovarà la resolució de la convocatòria, la qual 
serà exposada en els llocs d’informació assenyalats a les bases d’aquesta 
convocatòria. 
 
8. ORGAN COMPETENT; COMISSIÓ DE VALORACIÓ I ATORGAMENT. 
L’òrgan competent estarà format pels treballadors del Departament de 
Benestar Social d’aquest Ajuntament. 
 
Les funcions de l’òrgan  seran les següents: 

1. Avaluar cada una de les sol�licituds presentades 
2. Baremar cada una de les sol�licituds presentades 
3. Admetre o excloure les sol�licituds que pertoqui, en relació als 

criteris que s’emmarquen a les presents. 
 
La comissió de valoració estarà integrada per la coordinadora de Benestar 
Social i una administrativa, aquesta comissió formularà la proposta de 
concessió i/o desestimació i confeccionarà la llista definitiva de persones 
beneficiàries i la quantitat de l’ajut atorgat, així com les sol�licituds 
excloses amb indicació de la causa d’exclusió. 
 
Aquesta comissió informarà sobre les reclamacions que s’hi presenten. 
  
9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ  
 

• Correcció de defectes:   Amb la finalitat de corregir defectes de les 
sol�licituds o, si és procedent, l’omissió d’algun document preceptiu 
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, es requerirà als interessats mitjançant notificació , perquè en el 
termini de 10 dies a partir de la recepció , puguin corregir el defecte 
o aportar els documents preceptius amb indicació que , si no ho fan 
, s’entendrà que desisteixen de la seva petició , prèvia resolució. 

• Resolució –atorgament 
Vista la proposta de la comissió , amb la fiscalització prèvia adient, 
resoldrà atorgant les beques o desestimant-les. La resolució la farà 
publica en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la plana web, en la 
qual es publicarà un extracte de la llista dels beneficiaris. Les 
persones interessades podran acudir a les oficines de l’Àrea de 
Benestar Social a fi de conèixer més dades del procediment. 
 
Termini de reclamacions:  s’obrirà una vegada publicada la llista i 
serà de cinc dies hàbils, els escrits de reclamacions, adreçats a la 
batllessa es presentaran en el registre d’entrada de l’ajuntament 
d’Alcúdia. 
 
Llista definitiva: La comissió, resoldrà les reclamacions (en el cas 
d’haver-n’hi) i es farà immediatament publica  la llista definitiva, per 
rigorós ordre de puntuació .            

10. CRITERIS I BAREMS 
 
Per a la concessió de les beques o ajudes els requisits indispensables es 
detallen a l’apartat 5 d’aquestes bases, en el cas de no complir-les es denegarà 
dita petició segons Llei 50/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Comprovat que 
la documentació a què es refereix l’apartat 4  de la present convocatòria està 
completa, l’òrgan competent per a la instrucció valorarà cada sol�licitud atenent 
els requisits exigits i prestant atenció a les circumstàncies especials de la 
persona sol�licitant. 
 
Per aprovar les sol�licituds de la beca d’escola infantils amb nins amb 
discapacitat , s’establirà un ordre de prioritat segons la puntuació obtinguda, 
d’acord amb el següent barem: 

 
 

A. NIVELL D’INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR 
 
       Es tindrà en compte el nivell d’ingressos de la unitat familiar;  
 
1. Tindran prioritat les unitats familiars que no disposin d’una renda per càpita 
superior als següents percentatges de l’indicador públic de renda d'efectes 
múltiples (IPREM) de forma mensual: 
 

No de membres de la 

unitat familiar 

percentatge IPREM 

1 50%                           
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266.25€ 

2 75%                           

399.58€ 

3 100%                         

552.51€ 

4 125%                         

665.65€ 

5 150%                         

798.76€ 

6 175%                         

931.89€ 

 
S'entén per renda per càpita els ingressos de la unitat familiar menys l’import del 
rebut de lloguer o hipoteca. S'entén per ingressos de la unitat familiar la suma 
de tots els ingressos nets de tots els membres familiars que conviuen en el 
domicili al llarg de l’any. 
Es computaran com a ingressos tots aquells que siguin percebuts pels 
conceptes següents: 
-Nòmines, pensions i altres prestacions econòmiques. 
-Beneficis i pèrdues del treball per compte propi. 
-Interessos bancaris. 
-Col�laboracions familiars i pensions alimentàries. 
-Prestacions socials. 
-Transferències rebudes d’altres llars. 
-Ingressos percebuts per fills per naturalesa, adopció o acollits a càrrec. 
-Resultats de declaracions d’imposts. 
 
TAULA VALORACIÓ ECONÒMICA Punts 
Ingressos inferiors al 25% dels ingressos de 
l’IPREM 20 
Ingressos entre el 25 i el 50% dels ingressos 
de l’IPREM 18 
Ingressos entre el 50 i el 75% dels de l’IPREM 16 
Ingressos entre el 75% i el 100% dels 
ingressos de l’IPREM 14 
Renta per càpita fins 1.750,00 euros:  5 
Renta per càpita de 1.750,01 euros fins 
5.200,00 euros:  4,5 
Renta per càpita de 5.200,01 euros fins 
4.670,00 euros:  4 
Renta per càpita de 4.670,01 euros fins 
6.140,00 euros:  2 
Renta per càpita de 6.140,01 euros fins 
7.610,00 euros:  1 
Renta per càpita superior 0 
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B. SITUACIÓ FAMILIAR 

 
1. Membres de la unitat familiar amb menor discapacitat 
 
• - 3 membres                    2 punts 

• - 4 membres                    3 punts 

• - 5 membres                    4 punts 

• - 6 membres o més          5 punts 

• -Família monoparental (un fill o més)   5 punts 
 

 
2. Orfandat 
 
       Absoluta          2 punts 
       De pare o mare       1 punt 
 

 
3. En el cas de dos o mes germans amb discapacitat    5 punts 

C. SITUACIÓ LABORAL DELS PARES 
 
• Cap dels pares treballa        3 punts  

• Un dels pares o tutors treballa jornada completa i l’altre es fa càrrec del 
menor amb discapacitat          3 punts  

• A càrrec d’un sol progenitor que treballa a jornada completa    3 punts  

• Pares que treballen els dos a jornada completa     3 punts  

• Un dels pares treballa a jornada completa i l’altre a temps parcial 2 punts  

• A càrrec d’un sol progenitor que treballa a temps parcial   2 punts  
 
 
D. SITUACIÓ SOCIAL 
  

• Pares perceptors de renda mínima d’inserció      1 punt 

• Progenitors amb discapacitat reconeguda              5 punts 

• Progenitors amb problemes de salut greus/tractament mèdic 5 punts 
 

Per a l’assignació econòmica de cada sol.licitud s’aplicarà la següent fórmula 
 

Qⁿ = 3.500 Euros x Numero de Punts del Sol·licitant 

Suma dels punts de tots els sol·licitants 

 
L’import màxim concedit serà el pressupost presentat a la sol�licitud. 
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En el cas que la partida pressupostària no quedi esgotada es repartirà en parts 
iguals la quantia restant, sempre que hi hagi més de cinc sol�licituds i la quantia 
total no superi el 95% del pressupost objecte de l’ajuda. 
 
11. INCOMPATIBILITATS 

 
 La  percepció de les beques d’escola infantil per a nins amb discapacitat  del 
Departament  de Benestar social serà incompatible amb qualsevol altra 
subvenció o ajuda econòmica, pública o privada, amb  la mateixa finalitat i 
beneficiari. Els pares o tutors podran triar la que consideren més convenient i 
hauran de renunciar a les altres subvencions concedides. 

 
12. OBLIGACIONS DE LES PERSONES SOL�LICITANTS 

 
Els perceptors de les beques estan obligats a: 
 
Que el menor  per a qui es sol�licita la beca acudeixi de forma regular a l’escola. 
Comunicar al departament de Benestar social l’obtenció d’altres subvencions o 
ajudes, procedents d’altres administracions  publiques o d’altres ens, públics o 
privats, nacionals o internacionals que financen l’assistència del menor a 
l’escola infantil.     
Els beneficiaris es troben subjectes a la comunicació de qualsevol incidència 
envers l’assistència a l’escola amb un temps màxim de 10 dies, al departament 
de Benestar Social. 

 
Si per qualsevol motiu es renuncia a la beca, s’haurà de fer per escrit al registre 
de l’Ajuntament dirigit al departament de Benestar social. 
 
En el  cas d’haver cobrat la beca de manera indeguda per a la comunicació  
retardada d’incidència o baixa es procedirà al retorn d’aquesta quantia segons 
les indicacions de l’àrea de benestar social. 
 
13. EXTINCIÓ DE LA BECA 
 

- Pèrdua d’alguns dels requisits que justificaren la concessió. 
- Actuació fraudulenta  per a l’obtenció o el manteniment de la beca. 
- Ocultació d’informació, si aquesta ha condicionat la concessió de la 

beca. 
- Renúncia voluntària dels interessats: pare, mare o tutors (mitjançant 

instància entregada al registre oficial i dirigida al Departament de 
Benestar Social). 

- Destinar l’import a altres finalitats no contemplades en aquestes 
bases. 

 
14. RECURSOS 
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Les resolucions que es dicten a l’empara de la present convocatòria 
exhaureixen la via administrativa i contra aquestes podrà interposar-se recurs 
potestatiu en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia de la 
recepció de la notificació de l’acte davant l’òrgan que ha resolt,  de conformitat 
amb el que disposen els articles 116 i 117 de la  Llei 50/92 , de 26 de novembre 
, modificada per la Llei 4/99, de 15 de gener. 
 
Davant la desestimació per silenci administratiu , contra l’acte presumpte es pot 
interposar idèntic recurs en el termini de cinc mesos , comptadors des del dia 
que hagi acabat el termini per a dictar i justificar la resolució expressa. 
 
Tot això sense perjudici que , en aquests dos supòsits , la persona interessada 
pugui interpolar directament recurs contenciós administratiu en la forma , el 
termini i les condicions fixades en els articles 8,14 i 46 de la Llei 29/98, de 15 de 
juliol , Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE núm 167 
de 14-7-1998), o qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.” 
 
SEGON.- Aprovar la convocatòria de les beques per a nins discapacitats 
d’escola infantils 2015 d’acord a les bases abans descrites, per un import màxim 
de 3.500€ en càrrec a la partida pressupostària BS 231 1481000. 
 
TERCER.- Publicar en el BOIB, taulell d’anuncis de la Corporació i a la web de 
l’Ajuntament les bases i convocatòria reguladores d’aquestes beques. 
 
No obstan, l’Ajuntament Ple acordarà.   
 
Després d’unes breus explicacions per part de la Presidenta, la Comissió es 
dóna per assabentada i per unanimitat acorden elevar aquest punt a la 
consideració del Ple de l’Ajuntament. 
 
INTERVENCIONS: 
 
La regidora Carme García exposa que s’ha fet respecte a l’any anterior una 
modificació, ja que l’any anterior era el primer any que es donaven aquestes 
beques i no es va tenir en compte els nins de 0-3 anys que tenen una 
discapacitat greu, ja que normalment estan més temps a l’escoleta de 0-3 anys 
ja que no es desenvolupen al mateix ritme que la resta d’infants. Normalment 
per consell mèdic o de les persones que els atenen s’aconsella que estiguin un 
any o dos més a l’escoleta de 0-3 anys, és a dir, que malgrat tinguin una edat 
superior es queden a l’escoleta de 0-3 anys. Com que s’havia posat el límit de 3 
anys ho hem ampliat fins a 5 anys per a que aquests nins tinguin opció a seguir 
un temps més a l’escoleta de 0-3 anys. 
 
VOTACIÓ: 
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Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
6. Examen proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2015. 
 
Es presenta proposta de la Regidora d’Hisenda de data 25 de març de 2015, la 
qual diu: 

“Vistes les relacions de factures corresponents a exercicis anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del 
Ple, amb imports respectivament de 12.778,39€  i 95,74euros. 
 
Vist l’informe emès per la interventora, de data 25 de març de 2015. 
 
PROPÒS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures corresponents a anteriors de 
l’Ajuntament d’Alcúdia i del Patronat d’Esports, presentades a l’aprovació del 
Ple, amb imports respectivament de 12.778,39€  i 95,74euros i , que s’adjunten 
com a annex. 

                                                                                                                        
Segon.- Acordar la corresponent imputació dels crèdits al Pressupost corrent. 
 
Tercer.-Que prossegueixi la tramitació reglamentària de l’expedient 
corresponent, prenent-se nota per la Intervenció municipal i notificant-se als 
interessats.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
El secretari senyor Joan Seguí explica que es tracta d’afegir una factura d’anys 
anteriors. No hi ha 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 ratificar decret d’aprovació del Marc Pressupostari 2016-2018. 
 
Es presenta la resolució de Batlia de dia 19 de març de 2015, la qual diu: 

“APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI  2016-2018 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera estableix, en la seva exposició de motius, que cada Administració Pública 
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haurà de  donar informació sobre las línees fonamentals dels seus Pressupostos, amb 
l’objecte de donar compliment als requeriments de la normativa europea, especialment a 
les previsions contingudes a la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 
2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres. 
 
La Llei Orgànica 2/2012 en el seu article 29 estableix : 
 
Artículo 29. Marco presupuestario a medio plazo. 

 

“1. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo 

en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual 

se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y de deuda pública. 

 

2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años 

y contendrán, entre otros parámetros: 

 

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas 

Administraciones Públicas. 

b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta 

tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, 

como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado. 

c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y 

gastos. 

 

3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de 

Estabilidad.” 

 
Finalment, l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual se desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en el seu  article 
6, l’obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini en els 
que s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals. 
 
En el  seu article 15 l’Ordre  recull les obligacions anuals de subministrament 
d’informació: 
 
“Con carácter anual se remitirá la siguiente información: 

 

1. Antes del 1 de octubre de cada año: 

 

a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los  

estados financieros. 

b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda. 

c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de 

las líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, 

calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. 
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d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla del gasto y del límite de deuda.” 
 
La remissió, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, s´ha d’efectuar per 
mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte. 
 
D’acord amb la normativa exposada: 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar, el marc pressupostari a mig termini en el que se emmarcarà 
l’elaboració dels Pressupostos anuals, recollint les línees fonamentals dels Pressupostos 
per els exercicis següents. 
 
SEGON.- Remetre’l, conforme a l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, per mitjans 
electrònics i mitjançant signatura electrònica a través del sistema que el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest Resolució al Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, en la 
primera sessió que es celebri.” 
 
                
                                       
 
 
------------------ 
 
 
 
 
   ----------------------- 
 
 
 
 
      -------------------- 
 
 
 
 
 
 
        ---------------------- 
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Estimació Drets reconeguts nets.        

        

Ingressos Any 2015 
% taxa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
% taxa 
variació 
2017/2016 

Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 

Ingressos corrents 34.650.134,91 -5,11 32.879.789,91 0,10 32.912.789,91 0,21 32.982.789,91 

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

35.129.739,91 -1,32 34.665.134,91 -5,06 32.912.789,91 0,21 32.982.789,91 

Derivats de modificacions de polítiques (*) -479.605,00 -272,25 -1.785.345,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Mesura 1: Pujades tributàries, supressió d’exempcions i 
bonificacions voluntàries 

-479.605,00 -272,25 -1.785.345,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos de capital  1.563.311,78 76,15 2.753.815,40 -73,35 733.815,39 -37,68 457.311,39 

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

1.563.311,78 76,15 2.753.815,40 -73,35 733.815,39 -37,68 457.311,39 

Derivats de modificacions de polítiques (*) 0 0 0 0 0 0 0 

Ingressos no financers 36.213.446,69 -1,60 35.633.605,31 -5,58 33.646.605,30 -0,61 33.440.101,30 

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

36.693.051,69 1,98 37.418.950,31 -10,08 33.646.605,30 -0,61 33.440.101,30 
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Derivats de modificacions de polítiques (*) -479.605,00 -272,25 -1.785.345,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos  financers 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 

Derivats de modificacions de polítiques (*) 0 0 0 0 0 0 0 

Ingressos totals 36.213.446,69 -1,60 35.633.605,31 -5,58 33.646.605,30 -0,61 33.440.101,30 

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

36.693.051,69 1,98 37.418.950,31 -10,08 33.646.605,30 -0,61 33.440.101,30 

Derivats de modificacions de polítiques (*) -479.605,00 -272,25 -1.785.345,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

        

A) Detall d’ingressos corrents Any 2015 
% taxa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
% taxa 
variació 
2017/2016 

Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 

Capítol1 i 2: Impostos directes i indirectes 18.787.603,00 -9,49 17.005.258,00 0,141 17.028.258,00 0,29 17.078.258,00 

Impost sobre Bens Immobles 15.751.603,00 -11,33 13.966.258,00 0,14 13.986.258,00 0,36 14.036.258,00 

Impost sobre Activitats Econòmiques 734.000,00  0,00 734.000,00  0,00 734.000,00  0,00 734.000,00  
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Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 802.000,00  0,37 805.000,00  0,37 808.000,00  0,00 808.000,00  

Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana 

1.150.000,00  0,00 1.150.000,00  0,00 1.150.000,00  0,00 1.150.000,00  

Impost sobre Construccions Instal�lacions i Obres 350.000,00  0,00 350.000,00  0,00 350.000,00  0,00 350.000,00  

Cessió d’impostos de  l’Estat 0 0 0 0 0 0 0 

Ingressos de capítols 1 i 2 no inclosos anteriorment 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos. 9.069.171,00  0,08 9.076.171,00  0,11 9.086.171,00  0,22 9.106.171,00  

Capítol 4. Transferències corrents. 5.171.934,91  0,00 5.171.934,91  0,00 5.171.934,91  0,00 5.171.934,91  

Participació en tributs de l’Estat 3.338.030,00  0,00 3.338.030,00  0,00 3.338.030,00  0,00 3.338.030,00  

Resta de Transferències corrents (resto Cap.4) 1.833.904,91  0,00 1.833.904,91  0,00 1.833.904,91  0,00 1.833.904,91  

Capítol 5. Ingressos patrimonials 1.621.426,00  0,31 1.626.426,00  0,00 1.626.426,00  0,00 1.626.426,00  

Total  Ingressos corrents 34.650.134,91  -5,11 32.879.789,91  0,10 32.912.789,91  0,21 32.982.789,91  

        
 
 
 
        

B) Detall d’ingressos de capital Any 2015 
% taxa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
% taxa 
variació 
2017/2016 

Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 
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Capítol 6. Alienació d’inversions 0 0 0 0 0 0 0 

Capítol 7. Transferències de capital 1.563.311,78 76,15 2.753.815,40 -73,35 733.815,39 -37,68 457.311,39 

Total  Ingressos de Capital 1.563.311,78 76,15 2.753.815,40 -73,35 733.815,39 -37,68 457.311,39 

        

        

C) Detall d’ingressos financers Any 2015 
% taxa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
% taxa 
variació 
2017/2016 

Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 

Capítol 8. Ingressos per actius financers 0 0 0 0 0 0 0 

Capítol 9. Ingressos de passius financers 0 0 0 0 0 0 0 

Total  Ingressos Financers 0 0 0 0 0 0 0 
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Estimació Obligacions reconegudes netes.        

        

        

Despeses Any 2015 
% taxa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
% taxa 
variació 
2017/2016 

Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 

Despeses corrents 25.740.560,14 -3,80 24.763.611,26 1,22 24.993.611,26 0,00 24.993.611,26 

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

25.740.560,14 -5,96 24.763.611,26 3,56 24.993.611,26 0,00 24.993.611,26 

Derivades de modificacions de polítiques (*) 0,00 0,00 557.851,88 -100,00 0,00 0,00 0,00 

Medida 13: Reducción de la estructura organizativa 
de la EELL 
 

0 0 
140.000,00 

 
-100,00 0 0 0 

Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos 
corrientes 

0 0 
417.851,88 

 
-100,00 0 0 0 

Despeses de capital 5.661.332,40 -29,57 3.987.425,60 -87,52 449.762,49 82,35 859.677,03 

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

5.661.332,40 -29,57 3.987.425,60 -87,52 449.762,49 82,35 859.677,03 

Derivades de modificacions de polítiques (*) 0 0 0 0 0 0 0 

Despeses no financeres 31.401.892,54 -8,44 28.751.036,86 -11,08 25.564.673,75 1,60 25.974.588,29 

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

31.401.892,54 -10,22 28.193.184,98 -9,32 25.564.673,75 1,60 25.974.588,29 

Derivades de modificacions de polítiques (*) 0 0 557.851,88 -100,00 0 0 0 

Despeses financeres 711.487,88 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

152.917,53 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivades de modificacions de polítiques (*) 558.570,35 -100,00 0 0 0 0 0 

Despeses totals 32.113.380,42 -10,47 28.751.036,86 -11,08 25.564.673,75 1,60 25.974.588,29 

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

32.113.380,42 -12,21 28.193.184,98 -9,32 25.564.673,75 1,60 25.974.588,29 
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Derivades de modificacions de polítiques (*) 0,00 0 557.851,88 -100,00 0 0 0 

        

        

        

A) Detall de despeses corrents Any 2015 
% taxa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
% taxa 
variació 
2017/2016 

Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 

Capítol 1. Despeses de personal 10.253.362,00 -1,37 10.113.362,00 0,91 10.205.362,00 0,00 10.205.362,00 

Capítol 2. Despeses corrents en bens i serveis 14.826.801,14 -2,82 14.408.949,26 1,47 14.620.249,26 0,00 14.620.249,26 

Capítol 3. Despeses  financeres 270.620,00 -92,61 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

Capítol 4. Transferències corrents 389.777,00 -43,22 221.300,00 0,00 221.300,00 0,00 221.300,00 

Total  Despeses Corrents 25.740.560,14 -3,80 24.763.611,26 1,22 25.066.911,26 0,00 25.066.911,26 

        

        

        

B) Detall de despeses de capital Any 2015 
% taxa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
% taxa 
variació 
2017/2016 

Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 

Capítol 6. Inversions reals 5.632.332,40 -29,20 3.987.425,60 -88,02 477.762,49 85,20 887.677,03 

Capítol 7. Transferències de capital 29.000,00 -100,00 0 0 20.000,00 0,00  20.000,00 

Total  Despeses  Capital 5.661.332,40 -29,57 3.987.425,60 -87,52 497.762,49 82,35 907.677,03 
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C) Detall de despeses financeres Any 2015 
% taxa 
variació 
2016/2015 

Any 2016 
% taxa 
variació 
2017/2016 

Any 2017 
% taxa 
variació 
2018/2017 

Any 2018 

Capítol 8. Actius financers 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Aportacions patrimonials 0 0 0 0 0 0 0 

Altres despeses en actius financers 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Capítol 9. Passius financers 711.487,88 -100,00 0,00  0 0,00  0 0,00  

Total  Despeses Financeres 711.487,88 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Saldos i altres magnituds 
0 0 0 0 0 0 0 

Saldo operacions corrents 8.909.574,77   8.116.178,65   7.845.878,65   7.915.878,65 

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

9.389.179,77   10.459.375,53   7.845.878,65   7.915.878,65 

Derivades de modificacions de polítiques (*) -479.605,00   -2.343.196,88   0,00   0,00 

Saldo operacions de capital -4.098.020,62   -1.233.610,20   236.052,90   -450.365,64 

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

-4.098.020,62   -1.233.610,20   236.052,90   -450.365,64 

Derivades de modificacions de polítiques (*) 0   0   0   0 

Saldo operacions no financeres 4.811.554,15   6.882.568,45   8.081.931,55   7.465.513,01 

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

5.291.159,15  9.225.765,33   8.081.931,55   7.465.513,01 

Derivades de modificacions de polítiques (*) -479.605,00   -2.343.196,88   0,00   0,00 

Saldo operacions financeres -711.487,88   0,00   0,00   0,00 

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

-152.917,53   0,00   0,00   0,00 

Derivades de modificacions de polítiques (*) -558.570,35   0   0   0 

Saldo operacions no financeres 4.811.554,15   6.882.568,45   8.081.931,55   7.465.513,01 

(+/-) Ajustos per el càlcul de cap. o neces. Financ. SEC95 -3.021.900,32   -3.134.812,88   -3.292.237,88   -3.292.237,88 

Capacitat o necessitat de finançament 1.789.653,83   3.747.755,57   4.789.693,67   4.173.275,13 

Deute viu a 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rati Deute viu/Ingressos corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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INTERVENCIONS: 
 
La senyora Laura Serra, regidora de l’Ajuntament pel grup Popular, explica que 
es tracta d’una previsió pels anys vinents 2016, 2017 i 2018. Com sabem estau 
obligats a fer una previsió a 3 anys com obliga la norma de la despesa de 2013. 
Aquesta previsó dels 3 anys ve marcada per la baixada de la contribució que 
s’ha fet als ciutadans per aquest any actual i per a l’any vinent, així com també 
per la gran inversió de la reforma de la depuradora, que també es fa entre 
aquest any i l’any que ve. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria 8 vots a favor (7 PP + 1 Sra. Carme García Cerda) i 8 abstencions (4 
PSIB-PSOE + 4 El Pi), acorden ratificar i aprovar el decret abans descrit. 
 

8. Examen proposta d’aprovació de la modificació pressupostaria 3/2015 
per crèdit suplement de crèdit 

 

Es presenta proposta de la Regidora d’Hisenda de data 16 de març de 2015, 
la qual diu: 

 

“Vist que en data 30 de desembre de 2014, es va publicar al BOE, el Real 
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de 
carácter económico.Que la Disposició addicional novena, textualment diu: 
“En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades 
locales 
correspondiente al año 2014 se prorroga para 2015 la aplicación de las reglas 
contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que 
se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 
 
 En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino 
del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
o a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el 
superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería 
para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta 
de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o 
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y 
presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el 
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resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y 
aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 
o b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) 
anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo 
positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra 
c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para 
amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea 
necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de 
contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014. 
o c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación 
Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá 
destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la 
inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley 
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan 
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará 
especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo. 
 
Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en la partida més 
endavant relacionada . 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 16 de març  de 2015. 
 
Atès que per finançar aquestes despeses es disposa del Romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals, derivat de la liquidació de l’exercici 2014 i 
aprovat per Resolució de Batlia  93/2015, de  5 de febrer de 2015. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació pressupostaria 3/2015, que consta 
de les parts següents: 
 

A) Suplement de crèdit    

     

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
CREDIT 
ACTUAL 

AUGMENT 
CRÈDIT 

DEFINITIU 
AG 011 
913015 

AMORTITZACIO PRESTEC INVERSIO 
2002 BBVA 86.500,00 

558.570,35 645.070,35 

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

IMPORT 

Romanent Inicial: 35.855.616,73 

Romanent Utilitzat:  
   -Incorporació de Romanents: 0,00 

   -Crèdits Extraordinaris: 605.571,00 
   -Suplements de Crèdits: 1.019.916,78 

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible: 34.230.128,95 

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació: 558.570,35 

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible: 33.671.558,60 

  
 
Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 
169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals 
s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un 
mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient 
s’entendrà definitivament aprovat.” 

 
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Laura Serra exposa que la modificació pressupostària es dona per 
a amortitzar el préstec bancari amb el romanent que tenim de tresoreria. Amb 
aquesta amortització deixarem el deute bancari a zero d’aquest ajuntament. Al 
principi s’havia deixat a aquest pressupost per si no podíem accedir al tema de 
les inversions sostenibles. Com aquesta norma ja ens han dit que no feia falta i 
podem accedir a les inversions sostenibles, deixarem a zero els préstecs 
d’aquest ajuntament amb els bancs. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria 8 vots a favor ( 7 PP + 1 Sra. Carme García Cerda) i 8 abstencions (4 
PSIB-PSOE + 4 El Pi), acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, 
amb els acords que hi són proposats. 
 
9. Examen proposta d’acord d’aprovació de la modificació pressupostaria 
4/2015 per crèdit extraordinari finançat amb baixa. 
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Es presenta proposta de la Regidora d’Hisenda de data 19 de març de 2015, 
la qual diu: 

“Vista la necessitat d’incrementar el crèdit pressupostari en les partides més 
endavant relacionades per tal d’atendre a despeses considerades necessàries i 
urgents. 
 
Vistes les propostes dels regidors  interessats. 
 
Vist l’informe emès per la interventora en data de 19 de març de 2015. 
 
PROPÒS, A aquest plenari: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació pressupostaria 4/2015, que consta 
de les parts següents: 
 
Crèdit Extraordinari 
 
Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses: 
 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ AUGMENT 

TU 432 479005 
CHALLENGER 2014 GERMATUR 
GESTION SL 12.000,00

TU 432 479006 BEACH AROUND THE WORLD 2014 7.000,00

TU 432 479007 
FUNDACIO HISPANIA CONDE 
BARCELONA 2014 12.000,00

TU 432 479008 
PROFI BUSINESS CONSULTANTS MISS 
TOURISM SPAIN 2014 12.100,00

SA 311 610001 ESPAI D’OCI CANI 9.000,00
 
Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses: 
 
 
 
Org. A desp. Eco. DESCRIPCIÓ  DECREMENT 

TU 432 479003 CHALLENGER  GERMATUR GESTION SL 10.000,00 

TU 432 479002 SUBVENCIO TURISME NAUTIC 10.000,00 

PO 132 623007 ADQUISICIO SONOMETRE 5.600,00 

OP 151 621020 REFORMA I EMBELLIMENT JAUME II 17.500,00 

SA 164 622001 ACONDICIONAMENT I NUMERACIO DE 
NINXOLS 

9.000,00 
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Segon.- De conformitat amb el que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 
169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí 
Oficial de la Província, per un termini de 15 dies hàbils, durant el quals 
s'admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d'un 
mes per a resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions l'expedient 
s’entendrà definitivament aprovat.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
La senyora Laura Serra explica que s’incrementen les partides pel tema de 
subvenció que són la Challenger, Regata Comte de Barcelona, i Miss Turisme 
Spain, i en tema de sanitat Espai d’Oci Caní. Es disminueix la partida de la 
Challenguer, la subvenció de turisme nàutic, adquisició de sonòmetre i reforma 
d’embelliment de Jaume II. I en tema de sanitat el condicionament i numeració 
de nínxols. 
 
El senyor Miquel Llompart demana en primer terme si de la reforma i 
embelliment de Jaume II de 17 mil euros són doblers que han sobrat de l’obra. 
 
La batlessa respon que així és. 
 
El senyor Llompart demana si el condicionament i numeració de nínxols on es 
lleven els 9 mil euros i es traslladen a espai d’oci caní. Podeu explicar què és 
això per favor? 
 
La senyora Carme García explica que a tot el cementiri hi ha una sèrie 
d’errades del número de les tombes. Amb la tasca dels darrers tres anys 
esperava ja tenir tota l’ordenança reguladora i un poc amb ordre el cementiri 
vell d’Alcúdia. En vista que aquesta tasca no està acabada i que les tombes de 
la comuna no les hem anades ocupant amb la mesura que esperàvem, és a dir, 
que encara en tenim sense utilitzar. En vista que hi ha un grup de gent que ens 
havia demanat un espai d’oci pels cans, hem decidit fer aquesta modificació i 
poder fer un parc caní. 
 
El senyor Miquel Llompart exposa que està d’acord amb l’argument pel qual no 
es gasten els 9 mil euros al cementiri, perquè la feina no està feta. La pregunta 
ara és, l’espai d’oci caní al qual li destinareu 9 mil euros, què és, un espai on 
duran els cans amollats a fer les feines? 
 
La senyora García manifesta que no és un espai on fer les feines, sinó un espai 
d’oci on poder dur els cans amollats, ja que l’ordenança prohibeix als cans anar 
amollats. En vista de que l’ordenança obliga als cans a anar amollats és lògic 
que la gent demani un lloc on poder dur els cans amollats, jugar, botar, etc. Així 
s’establiran unes normes dins aquest espai per a que els cans puguin estar a 
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lloure dins aquest espai sempre vigilats pel propietari. L’únic que es fa és 
canviar l’espai. És un parc per cans, no un pipi can. 
 
El senyor Miquel Llompart demana si el que es fa és convertir el parc de l’Hort 
dels Fassers en un parc per cans. 
 
La senyora Carme García diu que això és lo que és ara mateix. L’altre dia hi 
vaig anar i en tres quarts d’hora hi van anar 74 cussos, que varen amollar els 
propietaris i que es mesclaven amb els ninets que estaven jugant al parc, 
perquè l’espai no està delimitat. El que farem ara és que un lloc que tanmateix 
la gent ho empra per això, posar un tancat perquè els cans no puguin anar a la 
zona on hi ha els nins. 
 
El senyor Llompart diu que el parc ja està tancat. 
 
La senyora García exposa que el parc dins no està tancat el parc, els 
passadissos i tot no hi a tancat que delimiti cada cosa. El que es pretén és que 
hi hagi un espai determinat per a que la gent pugui amollar els cans lliurement i 
sense ca problema. 
 
El senyor Llompart manifesta que vosaltres governau i ho feis així. El nostre 
grup no està massa d’acord amb això ja que el parc de l’Hort dels Fassers, que 
precisament és un parc que hi ha vora una escola, sigui un lloc adient per a 
tenir-hi els cans amollats. En qualsevol cas el temps ho dirà. Supòs que si 
algun dia el PI governa ens plantejarem seriament que aquest espai sigui un 
parc infantil, de nins, millorar-ho per suposat, i intentar trobar un espai per a 
que els cans puguin estar amollats que no sigui precisament un espai al costat 
d’una escola. 
 
La senyora García exposa que no és tot el parc, només és una part. De totes 
maneres nosaltres consideram que un lloc on una família va a passejar els 
nins, i que els nins estimen la mascota tant o igual com totes altres coses, 
pugui ser tot un espai familiar, per a que els nins puguin jugar, que els cans 
puguin estar lliurement, i perquè els pares puguin aprofitar els bancs a llegir allà 
i entretenir-se. 
 
El senyor Llompart interpreta que els 9 mil euros són per acabar de tancar el 
parc, idò. No qüestionaré els doblers que es puguin gastar un moment donat 
per acabar de tancar el parc, tampoc la necessitat que puguin tenir 
determinades persones de passejar amb la seva mascota. Simplement trobam 
que el lloc no és adient. Vora una escola no és un lloc adient i trobam que 
s’hauria de cercar un altra indret més adequat al municipi. Això són opinions i 
els qui governen té la seva opinió i ho fa a la seva manera. Nosaltres no ho 
consideram un lloc més adient. A més, hi ha també els horts ecosocials allà. 
Nosaltres el dia que governem ens plantejarem si aquest és el lloc més adient 
per a que hi hagi un lloc d’oci caní. 
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VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
majoria 8 vots a favor (7 PP + 1 Sr. Mª del Carme Garcia Cerdà) + 8 
abstencions (4 PSIB-PSOE + 4 El), acorden aprovar la proposta d’acord  abans 
descrita, amb els acords que hi són proposats. 
 
10. Examen proposta de declaració institucional del 8 de Març, dia 
internacional de la Dona. 
 
Es presenta la proposta de la Regidora delegada de Benestar Social de data 
18 de març de 2015, la qual diu: 

“El 2015, el Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març a tot el 
món, posarà en relleu la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, un full de ruta 
històric, subscrit per 189 governs fa vint anys, que va establir l’agenda per a la 
materialització dels drets de les dones. Si bé, els assoliments han estat molts des de 
llavors, les bretxes que encara persisteixen són nombroses i profundes. 

Aquest és el moment de defensar les conquistes de les dones, reconèixer 
desafiaments i posar més atenció als drets de les dones i a la igualtat de gènere, per 
motivar totes les persones a fer la part que els correspongui. La plataforma d’Acció de 
Beijing s’enfoca en dotze esferes d’especial preocupació, i imagina un món en el qual 
totes les dones i les nines puguin exercir les seves opcions, com ara participar en la 
política, educar-se, obtenir un ingrés, i viure en societats lliures de violència i 
discriminació. 

La Plataforma d’Acció de Beijing assenyala les esferes, els àmbits crítics, que els 
governs, les Nacions Unides i els grups de la societat civil han d’assumir per fer dels 
drets humans de les minories una realitat: la dona i la pobresa, l’accés desigual a 
l’educació, la falta d’accés i l’accés desigual als sistemes de salut, la violència contra la 
dones, els diversos aspectes de la vulnerabilitat de la dona en els conflictes armats, la 
desigualtat en les estructures econòmiques, la desigualtat en el poder i la presa de 
decisions, la manca de mecanismes institucionals diversos per millorar l’avenç de la 
dona, la falta de respecte i la protecció inadequada quant als drets humans, la 
subrepresentació de la dona en els mitjans de comunicació, la desigualtat en la gestió 
dels recursos naturals i en la protecció del medi ambient i, finalment, la discriminació i 
la violació de les nines. 

El Dia Internacional de la Dona va sorgir de l’activitat dels moviments obrers a finals 
del segle XX a l’Amèrica del Nord i Europa. Des de llavors, el Dia Internacional de la 
Dona, ha adquirit una dimensió global  per a les dones dels països desenvolupats i en 
desenvolupament. El creixent moviment internacional de les dones ha ajudat que la 
commemoració ofereixi l’oportunitat d’incrementar el suport dels drets i la participació 
de les dones en les esferes política i econòmica. 

El Dia Internacional de la Dona ha passat a ser un moment de reflexió sobre els 
progressos assolits, una crida al canvi, i una celebració dels actes de valor i 
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determinació de dones corrents que han tingut un paper extraordinari en la història 
dels seus països i les seves comunitats. 

El lema d’aquest any, “Igualtat per a les dones: progrés per a tothom”, subratlla que 
la igualtat de gènere, l’apoderament de les dones, el respecte total dels drets humans 
de les dones i l’eradicació de la pobresa són essencials per al desenvolupament 
econòmic i social. També destaca el paper clau de les dones com a agents del 
desenvolupament. 

“Els països en els quals hi ha més igualtat de gènere experimenten més 
creixement econòmic. Les empreses que compten amb més líders dones 
aconsegueixen més bons rendiments . Els acords de pau que inclouen les dones 
són més duradors. Els parlaments en els quals hi ha més dones aproven lleis 
sobre qüestions socials clau com la salut, l’educació, la lluita contra la 
discriminació i la manutenció dels infants. Les proves no deixen lloc a dubtes: la 
igualtat de la dona suposa progressos per a tots”. (Ban Ki-moon; secretari general 
de l’ONU). 

No obstant, el Ple amb superior criteri acordarà el que estimi adient.” 

INTERVENCIONS: 
 
La regidora senyora Carme García explica la moció. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la proposta d’acord abans descrita, amb els acords 
que hi són proposats. 
 
11. Examen Moció conjunta que presenten els grups Municipals sobre la 
línea d’Alta Tensió que uneix les Sub-Estacions de Sant Martí i del Port 
d’Alcúdia. 
 
Es presenta la Moció conjunta dels grups Municipals de data 23 de març de 
2015, modificada en data d’avui afegint un punt 4º,  la qual diu: 
 
“Des de fa uns mesos, Red Eléctrica Española està desenvolupant unes obres 
al municipi d'Alcúdia per instal�lar una línia d'Alta Tensió que uneixi dues Sub-
Estacions, la de Sant Martí i la del Port d'Alcúdia. 
 
L'alarma social que suscita la contaminació electromagnètica des de 1998, ha 
motivat la recerca i la publicació de nombrosos estudis de l’ influència de les 
ones electromagnètiques sobre la salut.  
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L'Organització Mundial de la Salut i diverses legislacions nacionals d'alguns 
dels estats membres de la UE, han adoptat el principi d'evitació prudent per 
protegir a la població de possibles riscos per a la seva salut. En aquest sentit, 
Suïssa, Suècia, Itàlia,...han convertit aquest principi en llei expressa. 
 
D'acord a n’aquestes recomanacions de l'OMS, del Consell Europeu sobre 
mesures preventives en defensa de la salut pública, i davant la decisió de 
l'Alcaldessa de sol�licitar l'aturar de les obres i de cara a recolzar aquesta 
decisió, instam al ple de l'Ajuntament d'adopció dels següents acords: 
 
1. L’ Ajuntament d’Alcúdia es compromet a fer totes les gestions necessàries 
per aconseguir que la línea d'alta tensió que uneix la S.E. de Sant Martí i la 
S.E. d’Alcúdia passi per fora del nucli urbà, negociant amb les autoritats 
competents el seu pas per les carreteres de circunval�lació adoptant el principi 
d'evitació prudent com un pas cap un futur canvi legislatiu i al foment d'estudis 
epidemiològics en poblacions exposades, tal com recomana la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies i el Ministeri de Sanitat del Govern 
d'Espanya. 
 
2.- Instar a la Conselleria d'Economia i Competitivitat prendre les mesures 
necessàries perquè el traçat d'aquesta línia vagi per la carretera de 
circunval�lació. 
 
3.- La inclusió a la Comissió Mixta, promoguda per la Conselleria d'Economia i 
Competitivitat, on hi hagi membres de la mateixa Conselleria, de tots els partits 
polítics amb representació municipal i de les AMIPAS del municipi d'Alcúdia. 
 
4.-  L’Ajuntament d’Alcúdia articularà i realitzarà oficialment, amb el consens de 
les AMIPAS del Municipi, consultes adients a Red Elèctrica d’Espanya i a la 
Consellería d’Economía i Competitivitat respecte a la utilitat i funcionalitat actual 
i futura de cada un dels tubs que Red Eléctrica d’Espanya, amb la autorització 
de la DGI, està instal�lant a la síquia de la línea d’Alta Tensió, i respecte als 
drets d’utilització i explotació diferents del transport d’energía elèctrica en 
aquestes canalitzacions de que Red Electrica d’Espanya disposaría una 
vegada finalitzades les obres i al llarg de la vida útil d’aquestes instal�lacions. 
 
5.- Donar-ne trasllat al President de les Illes Balears, a la Conselleria 
d'Economia i Competitivitat, a la FELIB i a tots els Grups Parlamentaris del 
Parlament de les Illes Balears i el Consell de Mallorca.” 
 
INTERVENCIONS: 
 
La batlessa explica que els grups s’han reunit el matí i han decidit afegir un 
punt més a la moció. Per això primer han de votar si inclouen aquest punt més. 
El punt quatre es converteix amb el punt cinc i el punt quatre s’incorpora de 
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forma nova respecte a la comissió informativa. A continuació la batlessa llegeix 
el quart punt. 
 
 
El secretari senyor Joan Seguí opina que al tractar-se d’una moció conjunta i 
que el nou punt incorporat s’ha acordat entre tots els grups amb representació 
de la corporació local es pot votar directament tot en conjunt, amb una sola 
votació. 
 
La batlessa dona lectura a la moció. 
 
El senyor Pere Malondra vol expressar que és una bona notícia que tots els 
grups que formen part de l’Ajuntament s’hagin posat d’acord en recolzar aquest 
tema. Un tema que no és res més un que un tema de sanitat pública, i que ha 
provocat una certa alarma, lògica per una altra banda. Agraïr a l’AMIPA de 
l’Escola Norai la tasca realitzada en aquest sentit, que d’alguna manera avui 
ens du a presentar aquesta moció aquí. També els AMIPAS de les altres 
escoles que s’han afegit a aquesta queixa. Aquesta moció té un sentit molt clar. 
Abans ho parlàvem entre els diferents grups. De fet ningú ha donat un motiu 
clar de perquè la línea d’alta tensió no passa per la carretera de 
circumval�lació. Al meu cas si no existís una carretera de circumval�lació per a 
poder unir les dues subestacions (ningú està en contra d’unir les dues 
subestacions ja que es tracta de crear un cordó energètic i així si una estació 
s’avaria l’altra la sustenta). Però tinguent un traçat tan lògic com és la carretera 
de circumval�lació ens espanta una mica que no s’hagi dibuixat el traçat per 
aquesta carretera que, a més a més, no hagués provocat cap alarma social ni 
alderull. La idea de la moció és que es canviï el traçat. Aquest darrer punt que 
hem acordat els grups té aquesta finalitat de demanar a la Conselleria 
d’Economia i Competititvitat i a Red Eléctrica perquè es va triar aquest traçat i 
no l’altre. El que ens manca és informació en aquest sentit. Jo he parlat amb 
gent la plataforma, amb la mateixa batlessa, amb Miquel Llompart, entre la gent 
del carrer i ningú pot explicar això, ni l’empresa, ni la conselleria, ni 
l’Ajuntament. I el pitjor de tot això és la incertesa. Perquè no per la carretera de 
circumval�lació que ja existeix. Això és el que més angoixa. Perquè ha d’anar 
per dins el casc urbà. I no sols pel tema de salut pública, que és el més 
important de tots, sinó també pels problemes que provoca d’obres, circulació, 
molèsties als veïns, etc. Hi ha tantes coses en contra i tan poques a favor 
d’aquest traçat que no s’entén perquè s’ha fet. Agrair la mobilització que hi ha 
hagut de la gent i dels grups que formam part d’aquest ajuntament, ja que són 
qüestions que transcendeixen la ideologia política i formen part del benefici del 
municipi. 
 
El senyor Miquel Llompart, comenta, que per no repetir arguments i a títol de 
resum em deman perquè la línea d’alta tensió no va per la carretera de 
circumval�lació. És una pregunta molt senzilla que pareix que té una explicació i 
una resposta molt difícil. Que l’AMIPA i la gent del poble no sàpiga perquè no 
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va per la via de circumval�lació ho puc entendre. Que els grups que estam a 
l’oposició no ho tampoc ho sapiguem també ho puc entendre. Que l’Ajuntament 
no sàpiga perquè no va per la via de circumval�lació em costa més entendre-
ho. Jo crec que l’Ajuntament d’Alcúdia, la corporació municipal que representa 
a tots els alcudiencs ha d’exigir aquesta explicació ja sigui al conseller 
d’indústria, no directors generals, del conseller directament i que ens donin una 
explicació de perquè no va per la via de circumval�lació. Tot són conjetures. No 
hi va perquè seria massa car, no hi va perquè hi ha fibra òptica per allà on 
passa,... són conjetures. Jo he parlat amb tècnics i enginyers que entenen 
d’aquest tema i em deien que si una línea d’alta tensió va per un lloc no en pots 
posar dues,... però en definitiva no tenim una resposta. I ha passat molt temps 
per no tenir una resposta. Ja està que, com he dit abans, Red Eléctrica no es 
presenta a les eleccions, ells fan. Supòs que el seu pensament deu ser de 
deixar passar un poc el temps i després quan no hi hagi tant rebumbori fer els 
que ells volen. Idò no es tracta d’això. Hem d’anar directament al bessó. La 
moció que duim al ple avui proposa la creació d’una comissió mixta i amb 
aquesta comissió mixta hem d’anar directament al conseller. Consider que és 
un càrrec polític d’un conseller que s’ha de presentar a les eleccions i ho hem 
d’aprofitar amb aquesta cojuntura. El que no pot ser és el que està passant. La 
conselleria si pot passar, passam. I Red Eléctrica, és una opinió personal, va a 
les seves. A lal Comissió mixta intentaré no fer política d’això. Tots els grups 
estam d’acord, i crec que a la comissió mixta hem de demanar explicacions al 
conseller. Pot ser després ens trobam que ens diuen que Red Eléctrica s’ha 
estimat més fer-la pel nucli urbà perquè hi ha fibra òptica i així després podrà 
vendre la fibra òptica. Idò si és així que ens ho diguin. Però amb el temps que 
ha passat, aquesta pregunta ja hauria de tenir resposta i ara és l’hora d’anar a 
cercar-la. Després de la resposta ja veurem quin camí hem de pendre. 
 
La batlessa d’Alcúdia, Coloma Terrasa, expressa que està bé que ens posem 
d’acord en temes fonamentals. Però s’han fet una sèrie d’afirmacions. És a dir, 
es diu que l’Ajuntament no pot contestar, que no té ni idea i vosaltres sabeu 
que hem tingut una reunió prèvia, que m’heu fet aquestes preguntes i jo les he 
contestades. Vos he explicat, com ja sabeu, que quan és un projecte d’un 
organisme supramunicipal, i així ho hem parlat tamb amb el senyor Llompart 
com amb el senyor Malondra, com per exemple un projecte de Costes, passa 
per l’Ajuntament per a que l’Ajuntament pugui dir la seva. Hi ha un període 
d’informació per a que els ajuntaments puguin dir la seva. I així ha estat. 
L’Ajuntament fa un any i mig dos va conèixer aquest projecte, que era un 
projecte de 2007 on Red Eléctrica es presenta a l’Ajuntament i diu que ells són 
els adjudicataris d’aquest projecte que presentam davant el Ministeri dins un 
programa de millores d’energia elèctrica a tot l’Estat Espanyol. Red Eléctrica és 
un grup que es presenta a aquesta licitació i guanya el seu projecte l’execució 
d’aquesta obra. Aleshores Red Eléctrica posa en coneixement de l’Ajuntament 
que procediran a executar unes obres de fa una sèrie d’anys estaven 
adjudicades i ara es realitzen. Mos demanen parer. Evidentment el traçat inicial 
no té res a veure amb el traçat actual. L’Ajuntament rep per part de la 
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Conselleria una petició d’informació per a veure què troba l’Ajuntament. 
L’Ajuntament diu que hi ha tota una sèrie de traçats que no es veuen correctes. 
I entre ells l’Ajuntament informa que el traçat més adient seria la carretera de 
circumval�lació. A partir d’aquí l’Ajuntament, com en tots els processos 
habituals, informa. L’Ajuntament informa i els comentaris que aporten a 
l’Ajuntament és que diuen que hi ha menor impacte ambiental passar per dins 
el traçat urbà. Aquesta és una opinió que no hem compartit des del primer 
minut. A partir d’aquí podem parlar, però no podem dir que l’Ajuntament no ho 
sap perquè sí que ho sap i ha fet les seves aportacions. S’ha estimat una part 
de les aportacions i opinions de l’Ajuntament però una altra part no s’han tingut 
en compte i s’han desestimades, com és el traçat que discorre pel carrer 
Teodor Canet. Jo crec que tampoc no hem de mesclar si hi ha o no hi ha 
eleccions. Aquesta empresa ha guanyat una licitació i està executant les obres 
en base a un projecte. I l’Ajuntament va dir el que havia de dir al seu moment. 
Per tant aquest projecte ha estat a disposició de qualsevol persona i de 
qualsevol grup polític i a la Conselleria es podia haver consultat tranquil�lament 
–i crec que encara es pot consultar-. Per tant la informació del projecte es pot 
consultar. A partir d’aquí presentam aquesta moció conjunta en la qual tots els 
grups hi estam d’acord. I ho feim amb el sentit que aquestes coses tinguin una 
visió de futur. És a dir, a la moció es manifesta el interès per a que des de tots 
els grups, i amb una visió de futur, tingui aquesta constància per tal d’evitar que 
els línees d’alta tensió passin per dins el nucli urbà. Jo crec que això és deixar 
un precedent d’aquí al futur per a que no torni passar. Si des de l’Ajutament 
tenim clar tots que el que volem és que no torni a passar ni es repeteixin 
aquestes circumstàncies. Si es pot evitar s’ha d’evitar. I impulsar i manifestar 
així aquest interès per part de l’Ajuntament. A partir d’aquí dir que estam vora 
els ciutadans, feim feina juntament, i que tot el que estigui en les nostres mans 
ho posam a disposició dels nostres ciutadans, ja que és el que ens preocupa. 
Per tant moltes gràcies a tots. 
 
VOTACIÓ: 
 
Seguidament els reunits, vist el dictamen de la Comissió Informativa, per 
unanimitat, acorden aprovar la moció abans descrita, amb els acords que hi 
són proposats. 
 
 
12. Propostes i Mocions d’urgència. 
 
No sen formulen 
 
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, la Sra. batlessa dóna succint 
compte dels decrets de Batlia resolts des de l’anterior sessió i que es 
corresponen a la relació des del núm. 117/2015, de data 10 de febrer de 2015 
fins a 333 de 24 de març de 2015.  
  
La corporació se’n dóna per assabentada. 
 
3. Precs i preguntes 
 
Intervencions:  
 
El senyor Pere Malondra vol començar amb un punt del qual es va parlar al 
darrer ple i sobre el qual es posaren d’acord, i mira que és difícil i en poc temps 
ens hem posat d’acord en moltes coses. 
 
La senyora batlessa argumenta que aquesta és la grandesa de la democràcia. 
 
El senyor Malondra exposa respecte al Projecte de l’Autoritat Portuària i al 
Projecte de la Marina Seca que se’ns va anunciar que no aturarien 
cautelarment la licitació i la proposta que nosaltres feim en aquest sentit, vist 
que és un tema molt important pel port d’Alcúdia, és demanar si l’Ajuntament, a 
partir de la negació d’aturar la licitació, hi interposarà un procediment 
contenciós-administratiu respecte a l’incompliment del conveni que tenia signat 
l’Ajuntament amb l’Autoritat Portuària. Aquesta és la meva pregunta, veure si la 
batlessa i l’equip de govern s’han plantejat això. 
 
La senyora batlessa argumenta que ho estan estudiant amb el secretari. 
 
El senyor Malondra manifesta que un altra tema que també es tractar al darrer 
plenari és la licitació del bar de la Tercera Edat, i del qual no en sabem res. 
 
La senyora Terrasa exposa que la licitació sortirà si no és avui serà demà o 
dilluns. 
 
El senyor Pere Malondra demana què passa amb la licitació dels xiringuitos de 
la platja, ja que tot va molt endarrerit, estam a punt de començar la temporada 
d’estiu, enguany Pasqua ha caigut molt prest i s’ha avançat la temporada 
turística. I encara no ha sortit al butlletí oficial la licitació dels xiringuitos de la 
platja. És un problema per la gent que s’hagi de presentar perquè el temps va 
molt just, tot és molt complicat i volem demanar com està el tema. 
 
La senyora Coloma Terrasa exposa que l’Ajuntament hi està fent feina per 
agilitzar-ho el màxim possible. Hi ha una sèrie de condicionants tècnics que 
estan sobre la taula. Enguany estam al mes de març i hi ha hagut temporades 
que s’han adjudicat al mes de juny. No volem arribar fora d’aquesta legislatura. 
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No ens hem d’alarmar. Estam fent feina en aquest sentit, està molt avançat, i 
segons la regidora de contractació m’informava avui probablement d’aquí una 
setmana sortirà. 
 
El senyor Malondra exposa que així ho esperam ja que, entendreu, igual que 
jo, que és mol limitat el temps per a les persones que es volen presentar a la 
licitació. 
 
La senyora batlessa comenta que ho tenen present. 
 
El senyor Malondra comenta que hi ha un altra tema, del qual no hi ha una 
alarma social emperò la gent en parla molt, i és al a façana del carrer Mariners 
que a un edifici s’ha obert una vidriera a un costat. Es va informar a la policia. 
 
La senyora Coloma Terrasa diu que sap de què parlam i que el senyor 
Malondra sap quin és el procediment, i el procediment és el d’obrir un 
expedient. I en esto estamos. 
 
El senyor Malondra demana si ja s’ha obert l’expedient. 
 
La senyora Terrasa exposa que tenen la notificació de que hi ha una obra que 
s’ha realitzat sense llicència i a partir d’aquí s’obri el procediment habitual, que 
vostè coneix perfectament. 
 
El senyor Malondra respon que el coneix perfectament i per això demanava si 
la batlessa havia donat ordre d’iniciar el procediment d’obertura d’expedient. 
 
La senyora batlessa manifesta que la notificació la tenen i que s’iniciarà el 
procediment així com es fa sempre. 
 
El regidor Pere Malondra exposa que un altra tema que ja s’ha parlat a aquest 
ple és la paga extraordinària de l’any 2012 que s’havia llevat als funcionaris de 
l’Ajuntament i que se’ls havia de retornar un 25% i no sabem què ha passat 
amb aquest tema. 
 
La batlessa, Coloma Terrasa, exposa que com sap el regidor es va retirar de 
l’ordre del dia a la darrera comissió perquè faltava completar l’expedient. Quan 
els tècnics tinguin l’oportunitat i el temps necessari per a completar l’expedient 
es durà a plenari immediatament. Però saben que això és d’obligat pagament i 
que està aprovat i pressupostat. En aquest sentit tot d’una que poguem 
l’Ajuntament ho farà. 
 
El senyor Malondra demana per un altra tema que ha sortit em premsa i en 
aquest cas demanaria a la batlessa que ens expliqui el que passa amb el tema 
de la Depuradora i el traçat urbà. 
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La senyora batlessa manifesta que a vegades es distorsionen les coses. En 
quin punt estam del tema de la depuradora? Com bé sabeu estan els projectes 
presentats, han de passar per la Comissió Balear de Medi Ambient, però durant 
aquest transcórrer del temps hem trobat que el interès general que es tenia a 
les obres i projectes anteriors que s’hagueren de sol�licitar s’ha de tornar a 
iniciar. En aquests moments les tramitacions estan a la Conselleria de Medi 
Ambient i ens trobam amb que el interès general d’aquest projecte ha caducat. 
Així que l’hem de tornar a tramitar. Per tramitar el interès general no pot passar 
per altra banda que pel traçat que tenim marcat. I això és una afirmació que 
l’Ajuntament s’ha plantejat d’una manera bastant seriosa. Podem acreditar per 
a tornar a tramitar el interès general que no hi ha altra possibilitat de traçat? 
Donat això, repetesc, amb l’avinentesa que no es modifica cap projecte, que tot 
segueix el seu curs, estam estudiant un canvi de traçat de les canonades, que 
no suposaran un increment de preu. I, a més a més, ens facilitaria, si és 
possible, ja que hem fet unes cates al camí del Puig, passar les canonades per 
aquesta zona. A més a més, ens serviria per tramitar més ràpidament el tema 
del interès general. El que no podem dir és que el que deien anteriorment els 
tècnics a les anteriors legislatures i que feren els projectes anteriors, que deien 
que no es podia passar per altra banda. Idò nosaltres sí que, vista aquesta 
situació d’haver de tornar a tramitar el interès general hem analitzat el possible 
pas per una altra zona que seria el camí del Puig. Aquest traçat consistiria 
passar pel camí del Puig, cap el caminoi on hi ha un establiment eqüestre. Hem 
fet cates i a la rotonda del Puig fins a la rotonda de l’avinguda Tucà estan 
passant tres serveis, un d’aigua potable, un d’impulsió del polígon i una 
canonada de la desaladora. Estan fetes les cates i pareix que sí hi podria 
passar la nova conducció. Això sols són estudis. Però si vos viable ens 
permetria agilitzar el tema de l’autorització d’interès general i dels projectes. 
Sols necessitaríem un permís de Recursos Hídrics, perquè està en zona de risc 
d’inundació, i facilitaria i s’agili�lazarien les autoritzacions per a poder passar a 
la licitació. Vos explic. L’anterior traçat primer anava des de l’avinguda Pere 
Mas i Reus per sortir de la subestació de Belleviue, després pujava cap el Puig 
de Sant Martí, i a partir d’aquí passava per una finca rústica que és de propietat 
municipal, després pel pas que hi ha devall la carretera, i després ja entrava 
dins el Puig. I per passar per dins el Puig estam parlant d’un ANEI i aquesta 
zona per estar protegida ens obliga a passar per la Comissió Balear de Medi 
Ambient. Així donada la necessitat de tornar a tramitar el Interès General hem 
vist que hi ha una altra alternativa. Aquesta alternativa seria sortir d’allà mateix, 
per l’avinguda Pere Mas Reus, camí del Puig fina a la rotonda d’avinguda Tucà. 
A partir d’aquí sortiria o es connectaria amb un entroncament amb les estacions 
impulsores dels Reines. Per tant facilitaria molt la tramitació i estamos en ello. 
Estam estudiant aquesta situació, sense abandonar la tramitació que s’està fent 
ara. Tot va en el sentit que s’agilitzi la tramitació i que d’aquí a un parell de 
mesos poder treure ja la licitació del projectes. 
 
El senyor Miquel Llompart exposa que el seu grup PI volia demanar a l’equip de 
govern per la licitació de les plages, que entenc que ha quedat contestat a una 
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pregunta anterior, i que segons heu manifestat la setmana que ve sortiran les 
bases. En aquest sentit demanaria a l’equip de govern si em pot avançar per 
quin període de temps seran. 
 
La senyora Josefina Linares manifesta que el període serà de tres anys. L’any 
passat ens donaren quatre, però ja estaven donats per un més un. I ara ens 
queden tres anys. Ens donaren del 2014 per quatre anys i ara sols queden tres 
anys. 
 
El senyor Llompart exposa que també volia demanar per la Depuradora, tema 
sobre el qual la batlessa acaba de donar explicacions, i finalment una pregunta 
que volia fer a la senyora García pel tema de si ara el parc de l’Hort dels 
Fassers és ara un parc per cans això implica que es reubicaran els horts 
ecosocials o si quedaran allà. Crec que entès en una discussió sobre una 
moció anterior que sols es tancaria un bocí del parc. Entenc que quedaria allà 
mateix tot, idò. 
 
La senyora García manifesta que sols es tracta d’un espai petit el que es fa. 
Quedarà allà mateix tot. 
 
A continuació la batlessa dona atorga la paraula a les intervencions del públic 
assistent sempre que s’atenguin a tractar sobre els punts de l’ordre del dia. 
 
La senyora Sintes vol agrair en nom de les AMIPAS d’Alcúdia i del Port 
d’Alcúdia l’actitud i la votació positiva de tots els grups municipals amb 
representació al consistori. La veritat és que estam molt content. Així i tot, 
volem recalcar, malgrat s’hagi dit, que  la gran incògnita que tenim és perquè 
no es fa el traçat per la carretera de circumval�lació. És el secret i el kit de la 
qüestió. Tots estaríem molt més tranquils si això és sabés. És veritat que 
després això dona peu a moltes especulacions, que tal volta no tenen cap raó 
de ser però que es fan. Com a AMIPAs ens agradaria moltíssim que algun 
representant pugui participar dins el procés d’investigació que pugui fer 
l’Ajuntament. Ens agradaira que tot el consistori, donada la voluntat que heu 
demostrat que també compteu amb la nostra participació. Per una altra banda 
volem sol�licitar aquesta participació en la demanda d’una entrevista amb el 
conseller d’Economia, ja que per la nostra banda teníem previst demanar-la. 
Per tant sembla absurd que dues accions idèntiques s’hagin de realitzar. I es fa 
conjuntament pot ser no fa falta demanar dues entrevistes. Tenim l’escrit fet i el 
podríem returar. Després, senyora batlessa, vàrem rebre un escrit a una 
resposta d’un dels nostres escrits en el qual es diu que les obres no estan 
subjectes a prèvia llicència municipal i que per tant no tenen la documentació 
que nosaltres demanam en aquest escrit. Però, sí ha de constar a l’Ajuntament 
un projecte tècnic, la venda, els informes tècnics jurídics municipals emesos, 
les al�legacions, i pel nostre interès de voler estudiar l’exercici de la acció del 
impacte públic urbanístic i medi ambiental en relació al projecte públic 
promogut per Red Eléctrica, consideram que és necessari poder llegir aquesta 
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documentació. Per això reiteram que per favor es donin les instruccions 
pertinents perquè es formi un expedient tècnic municipal que incorpori tots 
aquests documents relacionats amb el projecte de referència, al projecte al qual 
ens referim, i que per favor se mos entregui aquesta documentació. No deixa 
de ser una ajuda també pel mateix consistori que tindrà molta més força per a 
dur endavant aquesta moció que vostès han acceptat i han signat. Una moció 
que des del nostre punt de vista no sols ha de ser una intenció sinó que també 
hi ha d’haver una acció, i s’ha de transformar amb un objectiu d’acció. Ja 
sabem que un Ajuntament no té competències, però sí que té competències 
per lluitar pel seus ciutadans i per defensar els interessos dels seus ciutadans. 
Gràcies. 
 
A continuació la senyora batlessa exposa que s’ha pres nota de les peticions 
de la senyora Cintes i que se li traslladaran les respostes que ha sol�licitat a 
través del registre d’entrada de l’Ajuntament. A continuació després de 
demanar si algú més del públic vol intervenir dona la paraula a la senyora 
Machado. 
 
La senyora Machado diu que vol parlar del mateix i que “agradeceríamos 
contar con nosotros para ir juntos en este objetivo de conseguir un paro, no 
temporal sinó definitivo, con un cambio en el trazado. ¿En este sentido, porquè 
no se nos informó de su total disconformidad con cualquier tipo de acción a 
realizar en la calle Virgen del Carmen? Porquè ya ve usted ayer lo que podía 
haber ocurrido”. 
 
La senyora batlessa manifesta que “en el Ayuntamiento cuando recibimos una 
notificación evidentemente actuamos en seguida y es lo que hicimos, 
manifestar disconformidad, simplemente. Se hizo un trámite administrativo, que 
conociendo la opinión de los ciudadanos teníamos la obligación de manifestar, 
que había una resolución que decía que había un paro de tres meses, i a partir 
de aquí mostrar nuestra disconformidad. Evidentemente los plazos son justos y 
entendemos que lo que recibimos por parte de los ciudadanos y la información 
que tenemos requería también una acción inmediata por parte del 
Ayuntamiento y esto es lo que hicimos”. A continuació demana si hi ha més 
intervencions, i atorga la paraula a la senyora López. 
 
La senyora López exposa: “señora alcaldesa: le rogamos que insista, que en la 
comisión técnica que suponemos que se va a crear para encontrar una 
solución al tema incluya a representantes del Ayuntamiento y a almenos a un 
representante de las APIMAS. ¿Podrà ser?” 
 
La senyora batlessa exposa que “si ha leído la moción verá como está recogido 
en la moción”. Tot seguit la batlessa atorga la paraula a Ester Ribes. 
 
La senyora Ribes diu que veient que molts dels problemes són deguts a la falta 
de comunicació, també volíem demanar-vos a veure si algú es pot encarregar o 
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si es pot posar un delegat o persona encarregat de comunicar-se amb noltros 
(APIMA). És a dir, de moltes coses ens hem assabentat per la premsa, i clar 
això no és gaire aconsellable. 
 
La senyora batlessa exposa que la senyora Sintes fins ara ha estat la nostra 
interlocutora. 
 
La senyora Ribes, diu que no és això, que sigui algú de l’Ajuntament, una 
persona a la que noltros (els pares i mares) poguem cridar directament. Que 
sigui alguna cosa més agilitzada i que tinguem una comunicació directa amb 
vosaltres. 
 
La senyora batlessa manifesta que ja li comunicaran. 
 
La senyora Ribes diu que una altra pregunta és saber si vostès saben perquè 
el vostre partit a fer al Parlament de les Illes Balears aquesta declaració 
institucional sobre el tema ja que l’oposició sí s’havia postulat. 
 
La senyora batlessa exposa que té total desconeixement sobre el tema. A 
continuació atorga la paraula a la senyora Maria Antònia Oliver. 
 
La senyora Oliver manifesta que voldria saber si vostè com a batlessa instarà al 
seu partit per a que al programa electoral s’asumeixi un compromís d’un canvi 
de traçat i s’opti per l’habilitació prudent. 
 
La senyora batlessa argumenta que el compromís del canvi de traçat no creu 
que es pugui especificar dins un programa electoral perquè hi ha un projecte 
que està en marxa i en execució, i en qualsevol cas, nosaltres sí que 
manifestarem aquesta sensibilitat. 
 
I no havent-hi altres qüestions per tractar la Sra. batlessa aixeca la sessió, 
essent les 13:00 hores del dia abans assenyalat, de la qual cosa com a 
secretari, don fe. 
 
Vist i plau 
La Batlessa,       El Secretari, 
 
 
Coloma Terrasa Ventayol     Joan Seguí Serra 


