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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

ORGANITZATIVA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DE 7 DE JULIOL DE 2011 

 

 

 Lloc de la reunió:                       Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 

 Data:                                           7 de juliol de 2011 

 Hora de començament:              21 h. 

 Hora d’acabament:                     21’40 h. 

 Membres presents:                     Joan Simonet Pons, batle 

         Gabriel Simonet Homar  

         Maritina Campins Moyá  

                Llorenç Perelló Rosselló   

         Maria Lourdes Bennasar Bennasar                                                                

    Marria Antonia Cifre Rosselló  

    Juan Lozano León     

         Benito Ripoll Matas  

             Aina Maria Munar Isern  

         Gregorio García-Villaraco Rodríguez  

         Antonia Martorell Vanrell  

         Mateu Marcús Alemany  

         Gabriel Far Florit  

 Membres absents:        -                  

 Caràcter de la sessió:                  extraordinària i organitzativa 

 Convocatòria:                             primera 

 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

 

 1. INFORMACIÓ CONSTITUCIÓ GRUPS POLITICS .- 

 

 (Exp. núm. 2746-2011). 

 D’acord amb allò que disposa l’art. 25 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es dóna 

compte de la constitució dels grups polítics, integrants i portaveus, següents: 

 

 Grup municipal Partit Popular d’Alaró (PP), (reg. d’entrada núm. 3035, de 

17.06.2011), integrants: 
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 Joan Simonet Pons 

 Gabriel Simonet Homar 

 Maritina Campins Moyá 

 Llorenç Perelló Rosselló 

 Maria Lourdes Bennasar Bennasar 

 Maria Antonia Cifre Rosselló 

 Juan Lozano León  

    portaveu: Joan Simonet Pons 

    portaveu suplent: Gabriel Simonet Homar 

 

 Grup municipal Partit Socialista Obrer Espanyol (PSIB-PSOE), (reg. d’entrada 

núm. 3071, de 21.06.2011, i reg. d’entrada núm. 3142, de 24.06.2011), integrants: 

Benito Ripoll Matas 

 Aina Maria Munar Isern 

 Gregorio García-Villaraco Rodríguez 

 Antonia Martorell Vanrell 

    portaveu: Aina Maria Munar Isern 

    portaveu suplent: Gregorio García-Villaraco Rodríguez 

 

 Grup municipal PSM-Entesa Nacionalista (PSM-EN), (reg. d’entrada núm. 

2910, de 13.06.2011), integrant i portaveu: 

Mateu Marcús Alemany 

  

 Grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró (ER), (reg. d’entrada núm. 3036, 

de 17.06.2011), integrant i portaveu: 

Gabriel Far Florit 

 

 

 

 

 

2. INFORMACIÓ RESOLUCIONS DE DELEGACIONS D’ÀREES A 

REGIDORS.- 

 

 (Exp. núm. 2746-2011). 

 Es dóna compte de les següents (publicades en el BOIB núm. 93, de 

23.06.2011): 

  

         - Delegació atribucions departaments d’economia, hisenda i mercat. 

  

Resolució de Batlia (núm. 587-2011). 

 I. Fets. 

 Després de les eleccions locals del passat dia 22 de maig i constituïda la nova 

corporació el dia 11 de juny, amb l’objectiu de dotar d’una major eficàcia a l’actuació 

municipal, i havent escoltat el parer dels regidors afectats, considero necessari establir 

un règim de delegacions d’atribucions. 
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 II. Fonaments de dret. 

 Art. 21,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

sobre delegació de l’exercici de les atribucions del batle. 

 Art. 25 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 

local de les Illes Balears, respecte l’estructura orgànica de l’administració municipal. 

Arts. 43 i 44 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, tot complementant la regulació de la 

delegació. 

 III. Resolució. 

 1r.- Delego els departaments d’economia, hisenda i mercat en el regidor Gabriel 

Simonet Homar. 

 a) Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació: 

 Pressupost general (ingressos i despeses; elaboració i execució). 

 Desenvolupament econòmic local i promoció.  

 Mercat setmanal, venda ambulant i llocs i parades. 

 b) Facultats que es deleguen: 

 Estudi, direcció interna i gestió dels serveis corresponents, amb la formulació de 

propostes de resolució, d’acord i informes. 

 c) Condicions específiques d’exercici: 

 No se n’imposen. 

 

 

         - Delegació atribucions departaments d’educació i festes. 

 

 Resolució de Batlia (núm. 588-2011). 

 I. Fets. 

 Després de les eleccions locals del passat dia 22 de maig i constituïda la nova 

corporació el dia 11 de juny, amb l’objectiu de dotar d’una major eficàcia l’actuació 

municipal, i havent escoltat el parer dels regidors afectats, considero necessari establir 

un règim de delegacions d’atribucions. 

 II. Fonaments de dret. 

 Art. 21,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

sobre delegació de l’exercici de les atribucions del batle. 

 Art. 25 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 

local de les Illes Balears, respecte l’estructura orgànica de l’administració municipal. 

Arts. 43 i 44 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, tot complementant la regulació de la 

delegació. 

 III. Resolució. 

 Resolc: 

1r.- Delegar els departaments d’educació i festes en la regidora Maritina 

Campins Moyá. 

 a) Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació: 

 Escola infantil municipal de 1r. cicle (0-3 anys) “Es Nieró”. 

 Participació, representació i col·laboració amb l’administració educativa, amb 

intervenció en els seus òrgans de gestió. 
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 Festes populars (Sant Roc, Sant Pere, Nadal, Sant Antoni, carnaval, l’Àngel, 

etc.) 

 b) Facultats que es deleguen: 

 Estudi, direcció interna i gestió dels serveis corresponents, amb la formulació de 

propostes de resolució, d’acord i informes. 

 c) Condicions específiques d’exercici: 

 No se n’imposen. 

 

 

         - Delegació atribucions departaments de cultura, joventut i fira.  

 

 Resolució de Batlia (núm. 589-2011). 

 I. Fets. 

 Després de les eleccions locals del passat dia 22 de maig i constituïda la nova 

corporació el dia 11 de juny, amb l’objectiu de dotar d’una major eficàcia l’actuació 

municipal, i havent escoltat el parer dels regidors afectats, considero necessari establir 

un règim de delegacions d’atribucions. 

 II. Fonaments de dret. 

 Art. 21,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

sobre delegació de l’exercici de les atribucions del batle. 

 Art. 25 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 

local de les Illes Balears, respecte l’estructura orgànica de l’administració municipal. 

Arts. 43 i 44 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, tot complementant la regulació de la 

delegació. 

 III. Resolució. 

 Resolc: 

1r.- Delegar els departaments de cultura, joventut i fira en la regidor Llorenç 

Perelló Rosselló. 

 a) Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació: 

 Casal de Son Tugores, biblioteca municipal, teatre municipal, casal de joves de 

s’Escorxador, servei de dinamització i d’informació juvenil, patrimoni històric i 

cultural, col·laboració amb entitats juvenils i activitats d’oci i lleure; fira.  

 b) Facultats que es deleguen: 

 Estudi, direcció interna i gestió dels serveis corresponents, amb la formulació de 

propostes de resolució, d’acord i informes. 

 c) Condicions específiques d’exercici: 

 No se n’imposen. 

 

 

         - Delegació atribucions departaments de serveis socials i sanitat.  

 

Resolució de Batlia (núm. 590-2011). 

 I. Fets. 

 Després de les eleccions locals del passat dia 22 de maig i constituïda la nova 

corporació el dia 11 de juny, amb l’objectiu de dotar d’una major eficàcia l’actuació 
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municipal, i havent escoltat el parer dels regidors afectats, considero necessari establir 

un règim de delegacions d’atribucions. 

 II. Fonaments de dret. 

 Art. 21,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

sobre delegació de l’exercici de les atribucions del batle. 

 Art. 25 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 

local de les Illes Balears, respecte l’estructura orgànica de l’administració municipal. 

Arts. 43 i 44 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, tot complementant la regulació de la 

delegació. 

 III. Resolució. 

 Resolc: 

1r.- Delegar els departaments de serveis socials i sanitat en la regidora María 

Lourdes Bennasar Bennasar. 

a) Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació: 

 Serveis socials municipals (informació i orientació, ajuda a domicili, habitatges 

tutelats per a persones majors, menjar a domicili, i els que corresponen a programes o 

activitats específiques). 

 Col·laboració i relació amb les administracions amb competències en serveis 

socials públics. 

 Participació en la gestió de l’atenció primària de la salut. 

 Cementeri municipal. 

 b) Facultats que es deleguen: 

 Estudi, direcció interna i gestió dels serveis corresponents, amb la formulació de 

propostes de resolució, d’acord i informes. 

 c) Condicions específiques d’exercici: 

 No se n’imposen. 

 

 

         - Delegació atribucions departaments d’esports i neteja d’edificis.  

 

 Resolució de Batlia (núm. 591-2011). 

 I. Fets. 

 Després de les eleccions locals del passat dia 22 de maig i constituïda la nova 

corporació el dia 11 de juny, amb l’objectiu de dotar d’una major eficàcia l’actuació 

municipal, i havent escoltat el parer dels regidors afectats, considero necessari establir 

un règim de delegacions d’atribucions. 

 II. Fonaments de dret. 

 Art. 21,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

sobre delegació de l’exercici de les atribucions del batle. 

 Art. 25 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 

local de les Illes Balears, respecte l’estructura orgànica de l’administració municipal. 

Arts. 43 i 44 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, tot complementant la regulació de la 

delegació. 

 III. Resolució. 
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 Resolc: 

1r.- Delegar els departaments d’esports i de neteja d’edificis en la regidora Maria 

Antonia Cifre Rosselló. 

 a) Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació: 

 Camp municipal d’esports. 

Activitats i instal·lacions esportives, col·laboració amb clubs, entitats i 

associacions, i relacions amb altres administracions i federacions esportives.  

 Neteja d’edificis i dependències municipals o a càrrec de l’ajuntament (casa 

consistorial, centre sanitari, col·legi públic, centre d’educació infantil, poliesportiu 

municipal, casal de Son Tugores, casal de joves, teatre municipal, etc.) 

 b) Facultats que es deleguen: 

 Estudi, direcció interna i gestió dels serveis corresponents, amb la formulació de 

propostes de resolució, d’acord i informes. 

 c) Condicions específiques d’exercici: 

 No se n’imposen. 

 

 

         - Delegació atribucions departament de manteniment i serveis generals.  

 

 Resolució de Batlia (núm. 592-2011). 

 I. Fets. 

 Després de les eleccions locals del passat dia 22 de maig i constituïda la nova 

corporació el dia 11 de juny, amb l’objectiu de dotar d’una major eficàcia l’actuació 

municipal, i havent escoltat el parer dels regidors afectats, considero necessari establir 

un règim de delegacions d’atribucions. 

 II. Fonaments de dret. 

 Art. 21,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

sobre delegació de l’exercici de les atribucions del batle. 

 Art. 25 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 

local de les Illes Balears, respecte l’estructura orgànica de l’administració municipal. 

Arts. 43 i 44 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, tot complementant la regulació de la 

delegació. 

 III. Resolució. 

 Resolc: 

1r.- Delegar els departaments de manteniment i serveis generals en la regidor 

Juan Lozano León. 

 a) Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació: 

 Brigada municipal de manteniment i encàrrec subministraments, eines i 

materials.   

Control i seguiment obres menors municipals. 

 Vies públiques, carrers, camins, parcs i jardins. 

 Serveis d’enllumenat públic, neteja viària, subministrament d’aigua, 

clavegueram i depuració d’aigües residuals, recollida de residus urbans i parc verd. 

 b) Facultats que es deleguen: 
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 Estudi, direcció interna i gestió dels serveis corresponents, amb la formulació de 

propostes de resolució, d’acord i informes. 

 c) Condicions específiques d’exercici: 

 No se n’imposen. 

 

 En tot allò no previst en aquestes resolucions, s’estarà al règim general establert 

a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, i Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. 

 

 

 

 

 

 3. INFORMACIÓ RESOLUCIONS DE DELEGACIONS DE 

REPRESENTACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS.- 

 

 (Exp. núm. 2746-2011). 

 Es dóna compte de la següent: 

 

        - Delegació representació en el consells escolars. 

 

 Resolució de batlia (núm. 657-2011). 

 L’art. 8,2 del R.D. 82/1996, de 26 de gener, Reglament orgànic de les escoles 

d’educació infantil i dels col·legis d’educació primària (BOE núm. 44, de 20.02.1996), 

disposa que serà membre del consell escolar un regidor o representant de l’ajuntament 

del municipi en el terme del qual es trobi ubicat el centre. 

 L’art. 3,2 del Reglament intern de l’escoleta infantil municipal, de 4 de 

novembre de 1997 (BOCAIB núm. 143, de 18.11.1997), determina que el consell estarà 

composat, entre d’altres, pel batle o persona en qui delegui. 

 D’acord amb l’atribució que me confereixen els arst. 21,3 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, i  els arts. 43 i 44 del R.D. 2568/1986, 

de 28 de novembre, reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals,  

 Resolc: 

- Delegar de manera permanent la representació de l’ajuntament d’Alaró en el 

consell escolar del col.legi d’educació infantil i primària Sant Bartomeu d’Alaró, i en el 

consell escolar de l’escola infantil de 1r. cicle “Es Nieró”, en la segona tinent de batle  

Maritina Campins Moyá. 

a) Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació: 

Representació permanent de l’ajuntament d’Alaró en els consells escolars. 

b) Facultats que es deleguen: 

Les enumerades a l’art. 21 del R.D. 82/1996, de 26 de gener, sobre les 

competències del consell escolar.  

Les enumerades a l’art. 4t. del reglament intern de l’escolet infantil municipal, 

de 4 de novembre de 1997. 
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c) Condicions específiques d’exercici: 

No se’n imposen. 

 En tot allò no previst en aquesta resolució, s’estarà al règim general establert a la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, R.D. 2568/1986, de 

28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals i Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

 

 

 

 

 4. INFORMACIÓ NOMENAMENT MEMBRES JUNTA DE GOVERN 

LOCAL I TINENTS DE BATLE.- 

 

 (Exp. núm. 2746-2011). 

 Es dóna compte de la següent resolució (publicada en el BOIB núm. 93, de 

23.06.2011): 

Resolució de Batlia (núm. 593-2011) 

 Atès que l’art. 23 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal 

i de règim local de les Illes Balears, disposa que hi ha una junta de govern local en els 

municipis de més de 5.000 habitants.  

En exercici de l’atribució que me confereix l’art. 23, apartats 1 i 3, de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 Resolc: 

 1r.- Nomenar membres de la Junta de govern local els següents regidors: 

- Gabriel Simonet Homar, del grup municipal Partit Popular (PP).  

- Maritina Campins Moyá, del grup municipal PP.  

- Maria Lourdes Bennasar Bennasar, del grup municipal PP.  

- Juan Lozano León, del grup municipal PP.  

2n.- Designar els següents Tinents de Batle: 

- 1r. Tinent de Batle: Gabriel Simonet Homar. 

- 2n. Tinent de Batle: Maritina Campins Moyá.  

- 3r. Tinent de Batle: Maria Lourdes Bennasar Bennasar.  

- 4t. Tinent de Batle: Juan Lozano León.  

 3r.- Retre compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 

que celebri, ordenar la seva notificació als designats i la publicació en el Butlletí Oficial 

de les Illes Balears, sense perjudici de la seva efectivitat a partir de demà.  

  

 

 

 

 

 5. INFORMACIÓ DELEGACIÓ ATRIBUCIONS DE BATLIA A LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL.- 
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 (Exp. núm. 2746-2011). 

 Es dóna compte de la següent resolució: 

 

Resolució de Batlia (núm. 654-2011) 

 D’acord amb allò establert a l’art. 23 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de 

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per resolució del 14 de juny he 

nomenat els membres de la Junta de govern local. 

 Atès allò que preveuen l’art. 21,3 i l’art. 23,2,b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, i l’art. 43,2 del R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

 resolc: 

 

 Delegar a favor de la Junta de govern local, 

a) Àmbit dels assumptes als quals es refereix la delegació: 

1. Aprovació de factures i certificacions d’obres, (art. 21,1,f de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, art. 185 del R.D.L. 2/2004, de 5 demarç, text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, i base núm. 20 d’execució del pressupost 

general). 

2. Aprovar les bases de les proves per a selecció del personal i pels concursos 

de provisió de llocs de treball, (art. 21,1,g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril). 

3. Aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 

planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels 

instruments de gestió urbanística i dels projecte d’urbanització, (art. 21,1,j) 

de la Llei 7/1985). 

4. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi 

el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 

6.000.000 d’€; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no 

sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves 

anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit al recursos ordinaris del 

pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, (disposició 

addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 

sector públic). 

5. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la 

seva contractació o concessió i estiguin prevists en el pressupost, (art. 21,1,o) 

Llei 7/1985). 

6. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels 

recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000 d’€, així com l’alienació 

del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia que s’indiquen a 

l’apartat p) de l’art. 21,1 de la Llei 7/1985. 

7. L’atorgament de les llicències urbanístiques d’obres majors, entenent a 

aquests efectes com a tals les que es sol.licitin amb la presentació d’un 

projecte tècnic, (art. 21,1,s de la Llei 7/1985). 

8. Imposició de sancions urbanístiques, (art. 35 Llei Autonòmica 10/1990, de 

23 d’octubre, de disciplina urbanística). 

b) Facultats que es deleguen: 
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Adopció d’acords, tot incloent la resolució dels recursos administratius que 

puguin interposar-se. 

c) Condicions específiques d’exercici: 

No se n’imposen. 

 En tot allò no previst en aquesta resolució, s’estarà al règim general establert a la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, R.D. 2568/1986, de 28 

de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals i Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 

 D’aquesta delegació, que assortirà efectes a partir del dia 11 de juliol de 2011, 

se’n donarà compte al ple de l’ajuntament en la primera sessió que celebri, serà 

notificada als membres de la Junta de govern local i publicada en el Butlletí Oficial de 

les Illes Balears. 

 

 

 

 

 

 6. DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL.- 

 

 (Exp. núm. 2746-2011). 

Proposta de batlia (registre d’entrada núm. 3247, de 04.07.2011): 

 

         “Delegació d’atribució del Ple (preus públics) a favor de la Junta de govern local 

 L’art. 23 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 

règim local de les Illes Balears, estableix que hi ha una junta de govern local en els 

municipis de més de 5000 habitants. D’acord amb l’exp. núm. 1523-2010, xifra de 

població, i R.D. 1612/2010, de 7 de desembre, (BOE núm. 311,de 23.12.2010), pel qual 

es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal 

referides a l’1 de gener de 2010, el nombre d’habitants empadronats en el municipi 

d’Alaró en data 01.01.2010, és de 5.401 (cinc mil quatre-cents un). 

 Atès allò que preveu l’art. 47,1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals, amb la finalitat d’aconseguir una major 

operativitat i eficàcia,  

Proposo al Ple de l’ajuntament: 

 

 Delegar a favor de la Junta de govern local, 

a) Àmbit de l’assumpte al qual es refereix la delegació: 

L’establiment o la modificació dels preus públics (art. 47,1 del R.D.L. 2/2004, 

de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).   

b) Facultats que es deleguen: 

Adopció d’acords, tot incloent la resolució dels recursos administratius que 

puguin interposar-se. 

c) Condicions específiques d’exercici: 

No se n’imposen. 
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 En tot allò no previst en aquesta resolució, s’estarà al règim general establert a la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, R.D. 2568/1986, de 28 

de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals i Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 

 D’aquesta delegació, que assortirà efectes a partir del dia següent al de la seva 

aprovació, se’n donarà compte a la Junta de govern local i publicada en el Butlletí 

Oficial de les Illes Balears.” 

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 

(ER): 

 Estem per la transparència, participació i proximitat; hauria de seguir en el ple. 

 

 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 

(PSM-EN): 

 No ens agrada delegar els drets o atribucions que pugui tenir el plenari, hem de 

poder opinar. 

 El debat a la junta de govern local no és públic, aquesta és la gran diferència. 

 

 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 El ple és el foro adequat pel debat. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Com en l’anterior etapa, a la junta de govern local hi estan convidats els 

portaveus dels grups municipals perquè puguin manifestar la seva opinió. És una 

qüestió d’agilitat. Podríem haver propossar delegat moltes més competències del ple, 

però per facilitar la participació i la transparència no ho fem. 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 

Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar 

Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).  

Vots en contra: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),  

grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ERA (Gabriel Far 

Florit). 

 Abstencions: 0 (zero).  

 

 



 
 

 

Página 12 de 24 

S’acorda: 

 - Aprovar la proposta. 

 

 

 

 

 

 7. DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DEL PLE A LA BATLIA.- 

 

 (Exp. núm. 2746-2011). 

Proposta de batlia (registre d’entrada núm. 3248, de 04.07.2011): 

 

         “Atès allò que preveuen l’art. 22,4 i l’art. 23,2,b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, i l’art. 43,2 del R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

 Amb la finalitat d’aconseguir una major operativitat i eficàcia,  

Proposo al Ple de l’ajuntament: 

 Delegar a favor de la Batlia, 

a) Àmbit de l’assumpte al qual es refereix la delegació: 

L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en 

matèries de competència plenària (art. 22,1,j de la Llei 7/1985, de 2 d’abril).   

b) Facultats que es deleguen: 

Adopció d’acords.  

c) Condicions específiques d’exercici: 

No se n’imposen. 

 En tot allò no previst en aquesta resolució, s’estarà al règim general establert a la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, R.D. 2568/1986, de 28 

de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals i Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 

 Aquesta delegació, que assortirà efectes a partir del dia següent al de la seva 

aprovació, es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 

(ER): 

 És bó poder tenir l’opinió o el recolzament dels altres grups. 

 

 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 

(PSM-EN): 

 L’experiència dels anys anteriors ens ha demostrat que no hi ha hagut problemes 

per ratificar actuacions adoptades amb caràcter d’urgència o en fer sessions 

extraordinàries. 
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 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 És bó que la gent pugui conèixer de primera ma el que pensa cada grup i poder-

ho debatre. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Ens comprometem a informar de les actuacions fetes. 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 

Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar 

Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).  

Vots en contra: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),  

grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ERA (Gabriel Far 

Florit). 

 Abstencions: 0 (zero).  

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar la proposta. 

 

 

 

 

 

8. CREACIÓ I COMPOSICIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA I DE CONTROL 

GENERAL.- 

 

(Exp. núm. 2746-2011). 

Proposta de batlia (registre d’entrada núm. 3252, de 04.07.2011): 

 

         “1. Fets. 

 És obligatori que existeixi, al menys, aquesta comissió en els supòsits de 

municipis de més de 5.000 habitants. 

 2. Fonaments de dret. 

 Arts. 24,1 i 89 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 

de règim local de les Illes Balears. 

 Arts. 38,b i 125 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les administracions públiques.  

 3. Proposta al Ple de l’Ajuntament. 

 Primer. Crear una comissió informativa permanent, amb la denominació de 

“Comissió informativa i de control general”. 
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 Segon. Funcions: estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser 

sotmesos a decisió del Ple, tot exceptuant els assumptes que hagin de ser tractats per la 

Comissió especial de comptes 

Tercer. Composició de la Comissió: 

 President: el Batle, o regidor en qui delegui. 

Un representant nomenat per cada de un dels grups municipals, excepte el grup 

al qual pertany el Batle; els grups municipals designaran un suplent que podrà assistir-hi 

en substitució del membre titular; així mateix, quan no puguin assistir-hi ni el titular ni 

el suplent, els grups municipals podran ser representats per un dels seus membres. 

Secretari: el de la Corporació, o funcionari en qui delegui. 

Quart. La periodicitat ordinària de la comissió serà: tres o quatres dies abans del 

ple ordinari o extraordinari. La convocatòria de les sessions requereix l’antelació de dos 

dies hàbils a tots els seus membres. 

 Cinquè. Sistema de proporcionalitat de la composició: 

 Cada representant emetrà el seu vot, que serà ponderat en funció del nombre 

d’integrants del grup polític municipal. 

Sisè. Els dictàmens seran aprovats per majoria simple dels assistents; el 

president tindrà vot de qualitat.” 

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 

(PSM-EN): 

 Demano que es fixi la data de celebració d’una forma clara i determinada; si ha 

d’haver-hi actes ens pareix bé, no com fins ara que no se’n fan.  

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Acceptem que es facin tres dies abans. 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 

Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar 

Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).  

Vots en contra: 0 (zero). 

Abstencions: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),  

grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ERA (Gabriel Far 

Florit). 

  

 

S’acorda: 
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 - Aprovar la proposta, modificada en el sentit que el punt quart ha de dir, “La 

periodicitat ordinària de la comissió serà: tres dies abans del ple ordinari o extraordinari 

.../...” 

 

 

 

 

 

9. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- 

 

(Exp. núm. 2746-2011). 

Proposta de batlia (registre d’entrada núm. 3253, de 04.07.2011): 

 

          “1. Fets. 

 A més de les atribucions que la legislació atribueix a aquest òrgan obligatori, 

estimo convenient que també pugui actuar com a comissió informativa permanent per 

als assumptes d’economia i hisenda que es diran. 

 2. Fonaments de dret. 

 Art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

Arts. 22 i 90 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 

règim local de les Illes Balears, sobre el caràcter obligatori de la seva existència i 

respecte el seu règim de funcionament. 

 Art. 212,2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals. 

 3. Proposta. 

 D’acord amb l’atribució que li confereix l’art. 22,2,p de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, en relació a l’art. 94,3 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, 

proposo al Ple constituir la següent comissió: 

 - Comissió especial de comptes. 

 A. Funcions: 

 Informe del compte general de la corporació (art. 90 de la Llei Autonòmica 

20/2006, de 15 de desembre); informe del projecte de pressupost general; informe dels 

suplements de crèdit i dels crèdits extraordinaris en el pressupost general; informe de les 

ordenances de tributs. 

 B. Composició: 

 Un representant nomenat per cada un dels grups municipals; els grups 

municipals designaran un suplent que podrà assistir-hi en substitució del membre titular; 

així mateix, quan no puguin assistir-hi ni el titular ni el suplent, els grups municipals 

podran ser representats per un dels seus membres. 

 C. Sistema de proporcionalitat de la composició: 

 Cada representant emetrà el seu vot, que serà ponderat en funció del nombre 

d’integrants del grup polític municipal. 

 D. Periodicitat de les sessions ordinàries: 

Tres o quatre dies abans del ple ordinari o extraordinari. La convocatòria de les 

sessions requereix l’antelació de dos dies hàbils a tots els seus membres.” 
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 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 

Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar 

Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).  

Vots en contra: 0 (zero). 

Abstencions: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),  

grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ERA (Gabriel Far 

Florit). 

  

 

S’acorda: 

 - Aprovar la proposta, modificada en el sentit que el punt D. Periodicitat de les 

sessions ordinàries, ha de dir, “Tres dies abans del ple ordinari o extraordinari .../...” 

   

 

 

 

 

 10. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES.- 

 

(Exp. núm. 2746-2011). 

Proposta de batlia (registre d’entrada núm. 3254, de 04.07.2011): 

 

         “1. Fets. 

 La normativa preveu que en els municipis amb població entre 5.001 i 20.000 

habitants la periodicitat de la sessió plenària ha de ser cada dos mesos.  

 2. Fonaments de dret. 

Art. 80 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 

local de les Illes Balears. 

 3. Proposta. 

 - Que el Ple de l’Ajuntament celebri sessió ordinària cada dos mesos, el darrer 

dijous dels mesos senars (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre). A partir del 

darrer diumenge d’octubre i fins el darrer diumenge de març, a les 20 h.; la resta de 

l’any, a les 21 h. 

 - Que s’apliqui aquest acord a partir del proper mes de setembre. 

 - Facultar el Batle per posposar o avançar un dia la celebració de les sessions 

ordinàries del ple quan el dia fixat sigui festiu.” 

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 

(ER): 
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 Per una major participació, proximitat, comunicació i transparència, hauria de 

ser cada mes.  

 

 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 

(PSM-EN): 

 Aquesta és la periodicitat mínima fixada per la llei. Per una major participació 

ciutadana i pel control que ens pertoca com a oposició, demanen que sigui mensual. 

 

 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 

Espanyol (PSIB-PSOE): 

Ens agradaria que fos cada mes; facilita l’assistència de la gent. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 La periodicitat bimensual ha funcionat bé; si fons mensual potser algunes 

sessions serien buides de contingut, de tràmit; en els plens extraordinàries també es 

dóna la participació ciutadana, era i serà una pràctica que es mantindrà. 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 

Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar 

Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).  

Vots en contra: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),  

grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ERA (Gabriel Far 

Florit). 

Abstencions: 0 (zero). 

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar la proposta. 

 

 

 

 

 

 11. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL.- 

 

(Exp. núm. 2746-2011). 

Proposta de batlia (registre d’entrada núm. 3255, de 04.07.2011): 

 

         “1. Fets. 

 La normativa preveu que la junta de govern local ha de dur a terme sessions 

ordinàries amb la periodicitat acordada pel ple de la corporació.  

 2. Fonaments de dret. 
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Art. 88,1 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 

règim local de les Illes Balears. 

 3. Proposta. 

 - Que la junta de govern local celebri sessió ordinària cada quinze dies, els 

dilluns, excepte els mesos de juliol i agost, que es dura a terme els divendres.  

 - Facultar el Batle per posposar o avançar un dia la celebració de les sessions 

ordinàries quan el dia fixat sigui festiu.” 

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Els portaveus dels grups municipals, o un suplent, hi sou convidats. 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 

Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar 

Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).  

Vots en contra: 0 (zero). 

Abstencions: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),  

grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ERA (Gabriel Far 

Florit). 

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar la proposta. 

 

 

 

 

 

 12. NOMENAMENT REPRESENTANT A L’ASSOCIACIÓ MALLORCA 

RURAL (PROGRAMA LEADER).- 

 

 (Exp. núm. 3245-2009). 

Proposta de batlia (registre d’entrada núm. 3256, de 04.07.2011): 

 

 “Per acord del ple de l’ajuntament de 31 de juliol de 2009 es ratificà la 

permanència d’aquest ajuntament com a soci en l’Associació Mallorca Rural, entitat que 

gestiona el programa Leader +. 

 L’art. 16,b dels seus estatuts preveuen que les persones jurídiques que integren 

l’associació han de designar el seu representant legal o a persona física que actuarà en 

nom seu a cada assemblea general. 
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 Atès allò que preveu l’art. 38,c del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, 

reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposo al 

ple de l’ajuntament: 

 - Nomenar el batle Joan Simonet Pons, com a representant titular d’aquesta 

corporació en l’Associació Mallorca Rural.” 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 12 (dotze), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel 

Simonet Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes 

Bennasar Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León), grup municipal 

PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco 

Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell) i grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús 

Alemany). i  

Vots en contra: 0 (zero). 

Abstencions: 1 (una), grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar la proposta. 

 

 

 

 

 

 13. INFORMACIÓ REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN ÒRGANS 

COL·LEGIATS.- 

 

 (Exp. núm. 2746-2011). 

 Es dóna compte de la següent informació de batlia (registre d’entrada núm. 

3258, de 04.07.2011): 

 

          “Ple de la Mancomunitat des Raiguer. 

 L’art. 3 dels estatuts (BOCAIB núm. 102, de 21.08.1993), disposa que el ple de 

la mancomunitat està integrat pels batles dels municipis que la constitueixen o un 

regidor de cada ajuntament designat pel batle. 

 

 Assemblea general de la Federació d’entitats locals de les Illes Balears (FELIB). 

 L’art. 7 dels estatuts (aprovats per resolució del Conseller de Presidència del 

Govern de les Illes Balears, de 5 de febrer de 2009), estableix que les entitats locals que 

constitueixen l’associació han d’estar representades pel president del seu òrgan de 

govern o el membre en qui aquest delegui. 

 

 Assemblea general de la Federación española de municipios y províncias 

(FEMP). 
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 L’art. 8,2 dels estatuts (aprovats per la 9ena. Assemblea general celebrada els 

dies 9, 10 i 11 de novembre de 2007), estableix que la representació de cada ens 

l’ostentarà el seu president o el membre de la corporació en qui aquest delegui. 

 

 Ple de l’Assemblea de batles i batlesses de Mallorca, del Consell de Mallorca. 

 L’art. 4,1 del reglament de l’assemblea (BOIB núm. 12, de 24.01.2008), disposa 

que integren el ple les batles i les batlesses dels municipis. 

 

 Junta general del Consorci d’informàtica local de Mallorca (CILMA). 

 L’art. 6,1 dels estatuts (BOIB núm. 87, de 21.06.2008), regula que la 

representació de cada municipi correspondrà al seu president o al membre la corporació, 

electe o no, que aquest hi delegui de manera permanent. 

 

 Assemblea general del Consorci del Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació al 

desenvolupament. 

 L’art. 8è.,2 dels estatuts, de 19 d’octubre de 1993, disposa que la persona que 

tindrà la representació del membre del consorci serà el president o, en cas 

d’impossibilitat, un delegat seu. 

 

 Consell escolar del Col·legi d’educació infantil i primària Sant Bartomeu 

d’Alaró. 

 L’art. 8,2 del R.D. 82/1996, de 26 de gener, Reglament orgànic de les escoles 

d’educació infantil i dels col·legis d’educació primària (BOE núm. 44, de 20.02.1996), 

disposa que serà membre del consell escolar un regidor o representant de l’ajuntament 

del municipi en el terme del qual es trobi ubicat el centre. 

 L’art. 21,1,b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, estableix que el batle representa l’ajuntament. 

 

Consell escolar de l’Escola infantil pública municipal de 1r. cicle Es Nieró. 

 L’art. 3,2 del Reglament intern de l’escoleta infantil municipal, de 4 de 

novembre de 1997 (BOCAIB núm. 143, de 18.11.1997), determina que el consell estarà 

composat, entre d’altres, pel batle o persona en qui delegui. 

 

 Junta local de seguretat. 

L’art. 5,1 del R.D. 1087/2010, de 3 de setembre, reglament que regula les Juntes 

locals de seguretat, (BOE núm. 229, de 21.09.2011), constituïda en aquest municipi en 

data 19 de novembre de 1991, estableix que la presidència de la mateixa correspondrà al 

batle, i estarà integrada, entre d’altres, per tres representants a designar pel batle. 

 

 Assemblea general de “Sa Nostra” Caixa de Balears. 

 L’art. 3 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, de regulació de les normes bàsiques 

sobre òrgans rectors de les caixes d’estalvis (en la redacció donada per l’art. 3 del R.D. 

Llei 11/2010, de 9 de juliol, d’òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les 

caixes d’estalvis), estableix que els consellers generals representants de corporacions 

municipals en el terme de les quals tingui oberta oficina l’entitat han de ser designats 
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directament per les pròpies corporacions, d’acord amb el que preveu la seva normativa 

reguladora. 

 L’art. 15 dels Estatuts de “Sa Nostra”, de 17.12.2004, determina que els 

representants de les corporacions municipals, dels consells insulars i de la junta patronal 

són designats lliurement per cada un d’aquests, d’acord amb les respectives normes 

internes de funcionament. 

Quan la normativa assigna la competència al municipi, utilitzant diferents 

expresions semblants, tals com “ajuntament”, “entitat local”,  “corporació local” o 

“corporació municipal”, sense cap altra concreció o sense exigir un determinat 

“quòrum”, en virtud de la competència residual, aqueixa correspon a la batlia. 

Interpretació que considerem reforçada perquè l’apartat b) de l’esmentat art. 21,1 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, atribueix al batle la representació de l’ajuntament. 

 (Antecedent: resolució de batlia núm. 923-2010, exp. núm. 4845-2010). 

 

 

 

 

 

 13. ADJUDICACIÓ CONTRACTE ARRENDAMENT, AMB OPCIÓ DE 

COMPRA, FINCA RÚSTICA MUNICIPAL POLÍGON 3, PARCEL·LA 125, 

SUBPARCEL·LA B.- 

 

           (Exp. núm. 1323-2011).  

 

 Proposta de la mesa de contractació, de ) de maig de 2011 (registre d’entrada 

núm. 2242, de 09.05.2011):  

 

 “Adjudicar el contracte d’arrendament amb opció de compra de la finca rústica 

municipal situada en el polígon 3, parcel·la 125, subparcel·la B, d’una superfície 

aproximada de 12.728,60 m2, a Vinyas d’Alaró, S.L., representada per Lorenzo Colom 

Matas, pel preu d’arrendament de 1.200,00 €/anuals (sense IVA), per termini de 4 anys, 

pel preu de compra (si s’exercita la opció) de 78.153,60 € (sense IVA), i amb les demés 

condicions, drets i obligacions previstes en el plec.” 

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 

(ER): 

 Creiem que s’ha de retirar de l’ordre del dia dia, per poder-ho estudiar més a 

fons; aquest és un plenari per tractar de l’organització.  

 No creiem que sigui el suport adequat a una entitat privada. Hi ha altres 

alternatives i altres possibles usos de la finca, per exemple formació agrícola. 
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 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 

(PSM-EN): 

 No estem conformes en vendre un immoble públic, estem a favor sols del 

lloguer. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Ja fou debatut en el seu moment i aprovat per una àmplia majoria. Si s’exerceix 

l’opció de compra es tractaria d’un ingrés de caire finalista que no es pot destinar a 

despesa corrent. La formació agrícola no és una competència municipal. 

  

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 11 (onze), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel 

Simonet Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes 

Bennasar Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León) i grup municipal 

PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco 

Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell). i grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús 

Alemany). i  

Vots en contra: 2 (dos), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i 

grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

Abstencions: 0 (zero). 

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar la proposta. 

 

 

 

 

 

 MOCIÓ PER RAÓ D’URGÈNCIA:  

 

 NOMENAMENT REPRESENTANTS A LA FUNDACIÓ CASTELL 

D’ALARÓ.- 

 

 (Exp. núm. 303-2011) 

Sotmesa a votació, essent presents tots els membres de la corporació, s’acorda 

per unanimitat, amb el quòrum de majoria absoluta: 

 

 - Ratificar la urgència d’aquest assumpte, motivada en la necessitat de prendre 

acords per modificar els estatuts i poder moblar les instal·lacions, i que els nous 

representants puguin adoptar aqueixes decissions.   

 

 

           1. Antecedents. 

(Exp. núm. 2134-00). 
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Acord del Ple de l’Ajuntament de 5 de juny de 2000 pel qual es constitueix amb 

la Diòcesi de Mallorca i el Consell Insular de Mallorca, una fundació per a la gestió del 

Castell d’Alaró i s’aproven els Estatuts de la Fundació. 

Constitució de la Fundació Castell d’Alaró, formalitzada en escriptura pública 

atorgada en data 23 d’abril de 2001, davant el Notari de Palma, Raimundo Clar Garau. 

 Resolució del Director General de la Patrimoni i Entitats Jurídiques de la 

Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears, de 29 de novembre de 2002, 

per la qual es procedeix a la qualificació, reconeixement i inscripció en el Registre de 

Fundacions de les Illes Balears, de la Fundació Castell d’Alaró, (BOIB núm. 148, de 

10.12.02). 

Acord del Ple de l’Ajuntament de 15 de desembre de 2005 pel qual s’aproven els 

nous Estatuts de la Fundació. 

2. Fets. 

Es tracta aquest assumpte amb caràcter urgent, motivat perquè s’estima 

convenient que siguin els nous representants qui prenguin les decissions properament 

previstes a la fundació; hi són presents tots els membres de la corporació i s’acorda el 

caràcter urgent amb el vot favorable de la majoria absoluta  

3. Fonaments de dret. 

Art. 10 dels Estatuts de la Fundació Castell d’Alaró, aprovats per acord del Ple 

de l’Ajuntament de 15 de desembre de 2005, respecte la composició i designació dels 

membres del Patronat de la Fundació.  

 Art. 38,c) del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sobre nomenament de representants 

de la Corporació en òrgans col.legiats que siguin de la competència del Ple. 

4. Proposta de batlia, havent escoltat els portaveus dels grups municipals:  

Designar representants de l’Ajuntament d’Alaró com a membres del Patronat de 

la Fundació Castell d’Alaró, les següents persones: 

 Joan Simonet Pons 

 Benito Ripoll Matas  

 Mateu Marcús Alemany 

En conseqüència, es prorroga la designació dels fins ara representants Joan 

Simonet Pons i Mateu Marcús Alemany, i cessa Jordi Amengual Far. 

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 

(ER): 

 Ens agradaria tenir representació. 

 

 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 

(PSM-EN): 

 En el patronat de la fundació no hi ha hagut necessitat de fer votacions, perquè 

les decissions sempre s’han pres per unanimitat. S’intentà augmentar el nombre de 
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representants, també els de la parròquia i del consell insular, però hi hagué dificultats. 

Ens comprometem a donar informació. 

 

 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 És una llàstima que no hi puguin intervenir tots els grups que tenen veu en el ple. 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 12 (dotze), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel 

Simonet Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes 

Bennasar Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León), grup municipal 

PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco 

Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell) i grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús 

Alemany). i  

Vots en contra: 0 (zero). 

Abstencions: 1 (una), grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar la proposta. 

 

 

 

 

 

 

 En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la 

sessió de la qual s’estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe. 

 

Alaró, 7 de juliol de 2011.  

 

 Vist i plau, 

   El Batle, 


