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DECRET DE BATLIA

Atès que per resolució d’aquesta Batlia núm. 2022/509 de dia 31 de març de 2022 es va aprovar
el Pla Normatiu Anual de l’ajuntament d’Alcúdia, de conformitat amb el que disposa l’article 132.1
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques – LPACAP- i es va publicar al Portal de Transparència de l´Ajuntament d´Alcúdia.

Atès que l'esmentat article 132 de la LPACAP assenyala el següent:
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"1. Anualment, les Administracions Públiques faran públic un Pla Normatiu que contindrà les
iniciatives legals o reglamentàries que vagin a ser elevades per a la seva aprovació l'any
següent.
2. Una vegada aprovat, el Pla Anual Normatiu es publicarà en el Portal de la Transparència de
l'Administració Pública corresponent."

Atès que amb posterioritat a l´aprovació del decret de Batlia núm. 2022/509 de dia 31 de març de
2022, per part dels diferents àrees municipals han sorgit necessitats per les quals es considera
convenient la modificació del Pla Anual Normatiu en els següents termes:
1. El Cap de Policia Local, mitjançant informe de data 8 de febrer de 2022, posa de manifest que
es necessari procedir a aprovar el Reglament municipal pel qual es regula la circulació i
l´estacionament de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d´Alcúdia, amb l´objectiu
de garantir la conservació d´aquests espais i assegurar el respecte a la propietat pública i
privada del medi rural, en especial, els Monts Públics de La Victòria i el Puig de San Martí que
són àrees naturals d´especial protecció (ANEI) i d´alt nivell de protecció (AANP).
2. El Departament de Benestar Social, Igualtat i Sanitat, mitjançant informe de data 20 de juliol
de 2022 , manifesta que es necessari procedir a modificar:
a) el Reglament ajuts econòmics urgència social ja que de resultes de l’ús, l’aplicació tècnica i la
valoració de resultats del Reglament municipal per la prestació d’ajudes econòmiques de
l’Ajuntament d’Alcúdia, vigent des de novembre de l’any 2018, com a eina d’aplicació de
prestacions econòmiques que té com finalitat atendre determinades situacions de necessitat en
que es puguin trobar les persones del nostre municipi relacionades amb la manca de recursos
econòmics, s’han detectat les següents necessitats de millora que considerem que s’haurien de
modificar per tal de convertir el reglament en una eina mes eficaç. Aquestes estan relacionades
amb:
- Limitar les quanties màximes per conceptes i número de membres de la unitat
familiar.
- Adaptar el marc legal a la nova normativa autonòmica en matèria de prestacions
econòmiques de caràcter social.
- Revisar la tipologia de les ajudes social i incloure la emergència social.
- Revisar i adaptar el barem de puntuació a les nova realitat social.
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b) el Reglament Municipal del Servei d’Ajuda a Domicili, per ordenar i reglamentar la convivència
del Servei d’Ajuda a Domicili Municipal i el nou servei d’ajuda a domicili d’àmbit autonòmic
(SAID) que recentment s’ha implementat al nostre municipi. Per això, és fa necessari la
modificació del Reglament Municipal del Servei d’Ajuda a Domicili (BOIB núm. 99 de 3/7/2010)
amb l’objectiu principal de no incórrer en duplicitats i donat que ambdós serveis són de
naturalesa semblant i tenen la mateixa finalitat, és necessari revisar els següents apartats
d’aquesta normativa, que entre d’altres són:
-

04/08/2022 SECRETARI/ÀRIA

3. El Departament d’Activitats, mitjançant informe de data 24 de juny de 2022 informa que
aquesta temporada turística, després de dos anys amb anomalia COVID i de la modificació
efectuada de l´Ordenança de renous (BOIB núm. 171 de 03/10/2020), ha estat el primer any de
plena aplicació d´aquestes modificacions de l´esmentada Ordenança de renous (BOIB núm. 77
de 07/06/2014). S’ha constatat que la modificació de l´Ordenança no ha esmenat els problemes
d’inseguretat jurídica en quant a petites actuacions a restaurants amb finalitat d’amenització i no
pas d’actuació/concert, ja que no hi ha cap article que les reguli. A més, al no haver-se publicat
cap text refós, dificulta la comprensió i aplicació de l’ordenança. Per tant, es proposa la creació
d’una nova ordenança de renous, per tal que inclogui la regularització de les amenitzacions
musicals en directe de petit format amb finalitat d’amenitzar i que es derogui l’anterior ordenança
i les seves modificacions.

Maria Suau Juan
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Atès que, en relació al procediment de modificació del Pla Anual Normatiu, mancant previsió
normativa expressa s'entén que aquest procediment es regirà pels mateixos tràmits que per a la
seva aprovació.

Per tot això, es DISPOSA:

PRIMER.- Modificar el Pla Anual Normatiu de l'Ajuntament d´Alcúdia per a l'exercici 2022, en els
termes obrants en l'expedient administratiu, incloent la següent proposta:
. Aprovació dels següents reglaments/ordenances municipals:

Domingo Bonnin Daniel
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Atès el marc competencial que resulta de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en particular el seu art. 21.1, i en especial el seu apartat s), ara es pretén publicar,
per part d’aquesta Batlia, la modificació del Pla Normatiu per a l’any 2022.
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- Reglament municipal pel qual es regula la circulació i l´estacionament de vehicles de motor dins
els espais naturals del terme d´Alcúdia.
- Ordenança de renous

. Modificació dels següents reglaments municipals:
- Reglament ajuts econòmics urgència social.
- Reglament Municipal del Servei d’Ajuda a Domicili.

La resta del Pla Anual Normatiu es mantindrà en els termes de la seva aprovació.

04/08/2022 SECRETARI/ÀRIA

SEGON.- Publicar el citat Pla Anual Normatiu modificat en el Portal de Transparència de
l'Ajuntament d´Alcúdia, de conformitat amb el que es preveu en l'art. 132.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.”

Alcúdia, el dia de la signatura
El Batle

N’he pres raó
La Secretària acctal.
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