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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

D’1 DE SETEMBRE DE 2011 

 

 

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

 Data:                                           1 de setembre de 2011 

 Hora de començament:              20 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  

 Convocatòria:                             primera 

 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

 

 1. INFORMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2010.- 

 

 (Exp. núm. 3688-2011). 

Es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 734-2011, de 28 de juliol de 

2011, per la qual s’aprova la Liquidació del Pressupost General de 2010. 
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ROMANENT  LÍQUID DE TRESORERIA A 31-12-2010 

 

 
1. (+) FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI  521.730,18 

 

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  2.652.363,12 

         De Pressupost d’Ingressos. Exercici corrent 1.798.468,47  

         De Pressupost d’Ingressos. Pressupostos tancats 763.346,78  

         D’operacions No Pressupostàries 92.270,94 

         Menys = Ingressos pendents aplicació definitiva 1.723,07 

 

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   2.618.100,91 

       De Pressupost de despeses. Exercici corrent 2.050.574,18 

       De Pressupost de despeses. Pressupostos tancats 411.434,28 

       D’operacions No Pressupostàries 174.219,79 

       Menys = Despeses pendents aplicació definitiva 18.127,34 

 

 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 555.992,39 

 

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 70.891,78 

 

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 128.466,39 

 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA  

     PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 356.634,22 

 

 

 Valoració del regidor delegat d’economia, hisenda i mercat Gabriel Simonet 

Homar: 

 Tenint en compte la situació de crisi econòmica general, és una bona dada. No hi 

ha dèficit i no s’han de fer retallades. A l’informe del secretari-interventor s’assenyalen 

les destinacions obligatòries que s’han de donar al superàvit; així i tot, resten uns cent 

setanta-nou mil euros per destinar-los a allò que s’estimi més convenient. El volum total 

del capital viu de les operacions de crèdit vigents és del 68 per 100 dels ingressos 

corrents liquidats; el límit que abans es fixava per a nous préstecs era el 110 per 100 i 

ara és el 75 per 100. Consideràrem prioritari conèixer les dades de la liquidacio de 2010 

abans de presentar el pressupost de 2011. Hem de millorar en el compliment dels 

terminis d’aprovació i informació; esperem que amb la plaça d’intervenció això es 

corregeixi. 

 

 

   

 

 

 2. PRESSUPOST GENERAL 2011.- 

 

(Exp. núm. 4019-2011). 

 Proposta del regidor delegat d’economia, hisenda i mercat Gabriel Simonet 

Homar, informada favorablement per la Comissió especial de comptes en sessió 

celebrada el dia 26 d’agost de 2011: 
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 - Aprovar inicialment el Pressupost general per a 2011 i la Plantilla de personal, 

amb les bases d’execució i la relació de llocs de treball que consten a l’expedient; 

pressupost i plantilla que presenten el següent resum, 

 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DELS ESTATS DE DESPESES I D’INGRESSOS 

 

  Cap.   Denominació       € 

 

  ESTAT D’INGRESSOS 

A) Operacions corrents 

 1 Imposts directes 1.865.160,00 

 2 Imposts indirectes 111.080,00 

 3 Taxes i altres ingressos 896.630,00 

 4 Transferències corrents 1.286.360,00 

 5 Ingressos patrimonials 51.932,00 

B) Operacions de capital 

 7 Transferències de capital 586.432,00 

 8 Actius financers - 

 9 Passius financers -  

  TOTAL INGRESSOS                  4.797.594,00 

 

   ESTAT DE DESPESES 

A) Operacions corrents 

 1 Despeses de personal 1.785.230,00  

 2 Despeses en béns corrents i serveis 1.116.170,00

 3 Despeses financeres 54.777,00 

 4 Transferències corrents 560.525,00 

B) Operacions de capital 

 6 Inversions reals 839.841,00 

 7 Transferències de capital 63.021,00 

 8 Actius financers - 

 9 Passius financers 378.030,00 

 

  TOTAL DESPESES 4.797.594,00                    

 

 

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE L’ESTAT DE DESPESES 

 Àrea de despesa          € 

 0 Deute públic 432.807,00 

 1 Serveis públics bàsics 2.145.876,00 

 2 Actuacions de protecció i promoció social 426.975,00 

 3 Producció béns públics de caràcter preferent 966.212,00 

 4 Actuacions de caràcter econòmic 77.173,00 

 9 Actuacions de caràcter general 748.551,00 

 TOTAL  4.797.594,00 
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PLANTILLA DE PERSONAL 2011  (art. 168,1,c TRLRHL) 

                                                       nombre           vacants              grup 

       A) PERSONAL FUNCIONARI 

       I. Amb habilitació de caràcter nacional 

       1.1. Secretari 1 -           A2         

       1.1. Interventor 1 1           A1         

       II. Escala d'Administració General   

       2.1. Subescala Administrativa 2 - C1 

       2.2. Subescala Auxiliar 5 - C2    

       2.3. Subescala Subalterna (1 pl., 2a.activitat policia)  2 - E 

       III. Escala d'Administració Especial  

       3.1. Subescala de Serveis Especial 

       3.1.1. Oficial 1 - C1 

       3.1.1. Policia Local (1 pl., 2a. activitat policia)   7 1 C1 

       3.1.2. Policia Local (interí)   1 - C1 

 

       B) PERSONAL LABORAL 

       I. Contractes indefinits 

       1.1. Mestre especialista educació infantil - coordinadora 1 -  

       1.2. Mestre especialista educació infantil 1 -  

       1.3. Tècnica educació infantil  6                          4 

       1.4. Auxiliar educació infantil (temps parcial)                            1                          1 

       1.5. Oficial encarregat manteniment    1 - 

       1.6. Oficial 1ª serveis varis 2 - 

       1.7. Mantenidor Poliesportiu                                                       1  -                        

       1.8. Peó 5 1 

       1.9. Treballadora Social  1 - 

       1.10. Treballadora familiar 9                          4 

       1.11. Netejadora           6 2 

       1.12. Bibliotecària-Arxivera            1 1 

       1.13. Arquitecte (temps parcial)            1 - 

 

       II. Contractes temporals 

       2.1. Auxiliar administració  1 1 

       2.2. Secretaria Jutjat de Pau 1 - 

       2.3. Auxiliar adm. Centre Sanitari                                               1 -     

       2.4. Dinamitzadora juvenil (temps parcial)                                 1                       -  

  

      C) PERSONAL EVENTUAL          -                    - 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

           Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat: 

 El pressupost s’incrementa un 11 per 100 respecte l’anterior, i això és positiu. 

No hem hagut de fer retallades en les polítiques que duem a terme, quan moltes 
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administracions malauradament ho estan fent. Hem de millorar el termini de presentació 

del pressupost. Per primera vegada es preveu la cobertura de la plaça de l’interventor. 

Ara el manteniment és tan important com ho hagi pogut ser la inversió en altres anys. 

Des de l’any 2007 el deute municipal s’ha reduït en un 30 per 100. Actualment hi ha 

dificultats per obtenir finançament per a noves inversions. Les devolucions d’imports 

rebuts a compte de la participació en el tributs de l’estat, a ran de les liquidacions 

definitives dels anys 2008 i 2009, negatives, s’afegeixen a la situació d’incertesa. En 

quant als ingressos és de destacar l’increment, de manera puntual, de l’impost sobre 

béns immobles de naturalesa urbana, a ran dels treballs de detecció d’unitats cadastrals. 

 

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

(ER): 

 Dono les gràcies al regidor d’economia, però la seva ajuda no compensa la 

manca d’informació. S’hauria de fomentar la transparència i la participació activa; en 

festes i en ple mes d’agost no és el moment més adequat. Demanem un pressupost 

participatiu per a l’any que ve. Per exemple, així com s’anuncia la recaptació de tributs 

també pot donar-se a conèixer la celebració d’aquest ple. Si el poble no participa, 

nosaltres tampoc. 

 (El regidor Gabriel Far Florit abandona la sessió). 

 

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

(PSM-EN): 

 El pressupost es presenta amb quasi nou mesos de retard, sense motiu; s’ha de 

presentar abans de finalitzar l’exercici anterior. Pareix que sense la liquidació de 2010 

no podiar fer-se el pressupost de 2011 i això no és cert. Si no hi hagués hagut l’amenaça 

de la retenció de la participació en el tributs de l’estat, no haguéssiu fet la liquidació del 

pressupost de 2010. El pressupost no compleix el principi d’estabilitat, perquè la 

subvenció de la Fundació Illesport per a les pistes de pàdel no es pot comptabilitzar en 

el capítol 7, perquè és plurianual i s’ha de descomptar. En la plantilla de personal ja no 

ha de figurar la plaça de conserge del col·legi públic. En la relació de llocs de treball ha 

de figurar la plaça d’interventor, amb les seves condicions. No farem suggeriments 

respecte les bases d’execució perquè l’experiència ens diu que sembla que no las miréu. 

El cost de la inversió en guals elevats per a vianants sembla molt alt; es torna a posar 

una quantitat per la revisió de les normes subsidiàries de planejament urbanístic i en 

quatre anys, el passats, no s’ha fet; s’obre una partida per a potabilització de l’aigua de 

la Font de Ses Artigues i resulta que no hi ha notícies de les contraprestacions del famòs 

conveni amb la Comunitat de regants, que semblava que ens havia de salvar, aixó si, la 

Comunitat de regants ja té el seu despatx amb càrrec a l’ajuntament. Ja sabeu que els 

costs de les prestacions i de les ajudes sanitàries a favor dels empleats municipals seran 

superiors a les quantitats pressupostades. Ens agradaria que la transferència al Fons 

Malorquí de solidaritat i cooperació amb el tercer món es pagués tot d’una. Demanem 

que la partida que anava destinada al fons de llibres de l’institut, passi al fons de llibres 

del col·legi públic Sant Bartomeu. No crec que us ajusteu al pressupost de la fira. En 

aquest temps les atencions protocolàries s’han de reduir. Vist que el batle ha estat 

nomenat gerent del FOGAIBA, amb dedicació exclusiva, ens pensàvem que baixaria 

l’assignació municipal.     
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 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 A quatre mesos d’acabar l’any no és el moment de presentar el pressupost. Si 

algun any hem dit que presentàveu un pressupost “covard”, ara diem que és un 

pressupost “de covards”, perquè no tinguéreu coratge de presentar-lo durant el període 

electoral, ¿pensàveu que ho havieu fet tan malament?. No sols s’ha de gestionar, sinó 

que també s’ha d’invertir. No ens pareix correcte rebre la documentació sols per correu 

electrònic. Hi ha partides obertes sols amb un euro i molt mancades de concreció. ¿Són 

segures les subvencions que es preveuen com a ingressos?. ¿Quins són els camins o 

carrers que s’han d’asfaltar?. Coincidim en què la subvenció per a les pistes de pàdel 

s’ha de comptabilitzar en el capítol 9. No ens sembla correcte que hi ha hagi una partida 

per comprar borses de recollida selectiva de la fracció orgànica i no es detalli l’ingrés 

per la venda d’aquestes borses. Ha minvat la despesa en joventut i en atenció a persones 

depenents. ¿No es preveu ni una petita inversió a fer en el casal de joves?, ¿ni pel centre 

de dia?. En l’àrea de cultura es destinen les mateixes quantitats per a subvencions i sols 

s’augmenta l’aportació a la banda de música. ¿No hi ha previsió per a manteniment o 

inversió en el teatre?. La partida de manteniment del camp d’esports ha augmentat 

considerablement. Hauria de separar-se el que és el cost del contracte del servei de 

cursets de tennis, d’allò que són despeses en materials. Ha disminuït la despesa prevista 

en la neteja de la gesta artificial del camp de fútbol. S’haurien de cercar fórmules per 

abaratir el cost del muntatge i desmuntatge del mercat setmanal. Pensem que la plaça 

d’inteventor és una despesa innecessària. De les dades del pressupost sembla que amb la 

taxa de residus urbans ingressem més del que es gasta. 

 Algunes coses del pressupost s’haurien d’explicar millor. 

 

 Gabriel Simonet Pons, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat: 

 Nosaltres som representants del poble i no treballem d’esquena al poble. El 

reconeixement extrajudicial de crèdits es durà al ple. Estudiarem el pressupost 

participatiu cara a 2012. Hem posat el pressupost damunt la taula per debatre’l amb 

cada un dels grups municipals; si consideràveu que hi havia alguna errada podíeu haver-

ho dit amb la finalitat de millorar. La plaça d’intervenció no tan sols és necessària, sinó 

que és una imposició legal. Tenim reconegut el deute amb el Fons Mallorquí de 

Solidaritat, corresponent a l’aportació municipal de 2010. El Consell de Mallorca ens 

deu una quantitat més grossa que la que li deu l’ajuntament. Algunes partides obertes 

sols amb un euro estan lligades a subvencions que s’han demanat però que encara no 

s’han concedit. La situació econòmica no és tan catastròfica que no puguin destinar-se 

algunes quantitats a atencions protocolàries. Quan el PSOE, l’any 2007, va fer un 

préstec d’un milió i mig d’euros, ho va fer amb les dades de la liquidació de 2005. El 

lloguer d’una cotxeria destinada als serveis municipals està en la línia de reduir els costs 

del muntatge i desmuntatge del mercat setmanal. Els costs del servei de recollida i 

tractament de residus urbans estan a diverses partides i sumen més que l’ingrés per la 

taxa. Escoltarem idees per a la destinació del superàvit de 2010.   

 Faig feina com a regidor tot l’any, no sols presentant el pressupost.  

 

 Mateu Marcús Alemany: 
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 No estem d’acord amb la plaça d’intervenció a temps complet. No hi ha una 

partida concreta per aplicar el pla municipal de drogues. No es preveu dotació per cap 

intervenció a la xarxa de pluvials del carrer de Solleric. Manca una partida per a 

manteniment i millora de l’edifici del casal de joves de s’Escorxador.  

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 En la qüestió de la indemnització rebuda com a batle he seguit la mateixa 

política que aplicà el batle del PSM. 

 En algunes coses, per exemple dubtes sobre partides concretes, és possible que 

no generin debat, sinó que s’ha de donar informació, i per això hi ha la comissió de 

comptes. 

 

 

 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: 5 (cinc), 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). 

 Abstencions: 0 (zero).  

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar inicialment el Pressupost i la plantilla de personal per a 2011. 

 

 

 

 

 

 (El regidor Gabriel Far Florit es reincorpora a la sessió). 

 

 

 3. NOMENAMENT REPRESENTANT A L’ASSOCIACIÓ MALLORCA 

RURAL (PROGRAMA LEADER).- 

 

 (Exp. núm. 3245-2009). 

 Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 3996, de 19.08.2011), informada 

favorablement per la Comissió informativa i de control general en sessió de 26 d’agost 

de 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 +. 
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 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. 

 Vist que he estat nomenat director-gerent del Fons de Garantia Agrària i 

Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), (BOIB núm. 112, de 23.07.2011), empresa 

pública amb la finalitat institucional d’executar la política de foment de la conselleria 

competent en matèria d’agricultura i pesca, considero que pot ser incompatible amb la 

representació en una associació que actua en àmbits semblants.   

 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: 

 

 - Deixar sense efectes l’acord del ple de l’ajuntament de 7 de juliol de 2011 i 

nomenar el regidor Juan Lozano León, com a representant titular d’aquesta corporació 

en l’Associació Mallorca Rural.” 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 4. PRONUNCIAMENT SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 

AUTONÒMICA 3/2007, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (CONEIXEMENT DE 

CATALÀ).- 

 

           (Exp. núm. 4045-2011). 

 Moció del grup municipal PSM-EN (registre d’entrada núm. 4045, de 

22.08.2011), informada favorablement per la Comissió informativa i de control general 

en sessió de 26 d’agost de 2011:  

 

“El Govern de les Illes Balears ha obert un període de consultes prèvies a la 

modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat 
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autònoma de les Illes Balears, amb l’únic objectiu de suprimir com a requisit d’accés a 

la funció pública el coneixement de la llengua catalana. 

L’article 14 de l’Estatut preveu com a drets dels ciutadans els d’accedir a la 

funció pública en condicions d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i 

capacitat” i el de “dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol 

de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada”. 

Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de 

l’empleat públic, fan èmfasi en l'obligació de l'empleat públic de conèixer les llengües 

oficials, i en l'obligació de l'Administració d'atendre el ciutadà en la llengua oficial en 

què ho sol·liciti. En concret, l’article 56 disposa que "les Administracions Públiques, en 

l’àmbit de les seves competències, hauran de preveure la selecció d’empleats públics 

degudament capacitats per  cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que 

gaudeixin de dues llengües oficials”.  

És evident que exigir com a requisit d’accés la capacitat d’estar en disposició 

d'atendre els ciutadans que s'expressen en català és la única manera, la més senzilla, 

raonable i econòmica, de garantir que tothom pugui ser atès en la llengua oficial que 

desitgi, i que, en cas contrari, s’ocasionarà al ciutadà una greu pertorbació al seu dret a 

utilitzar el català amb plena normalitat quan es relaciona amb l’Administració. 

Així doncs, l’avantprojecte no s'ajusta a normativa d’ordre superior, per 

jerarquia i per competència, i suposa una passa enrere en la garantia de la igualtat dels 

ciutadans davant la llei en matèria lingüística, no protegeix el tracte comú dels ciutadans 

davant l'Administració pública, ni la creació de les condicions que permetin arribar a la 

igualtat plena de les dues llengües quant a drets lingüístics, així com a la normalització 

progressiva de la llengua catalana. De fet, la proposta suposa un escarni a l’oficialitat de 

la llengua catalana a les Illes Balears, una regressió en el tractament de  la llengua 

pròpia, i les persones que la parlen, sense precedents des de la democràcia i l'aprovació 

de l'Estatut d'Autonomia i romp el consens en matèria de política lingüística que queda 

reflectit en la llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat l’any 1986. 

Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears passaran a ser l'únic 

lloc del món en què no s'exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i 

pròpia d'aquell lloc, 

Per tot això, el Ple de l’ajuntament d’Alaró adopta els següents: 

            Acords 

Primer.- L'Ajuntament d’Alaró  considera imprescindible que el coneixement del 

català sigui un requisit per accedir a l’Administració autonòmica de les Illes Balears.  

Segon.- L’Ajuntament d’Alaró insta al Govern de les Illes Balears a retirar 

l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció 

pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears que pretén eliminar el requisit de 

coneixement del català per accedir a l’Administració autonòmica.  

Tercer.- L'Ajuntament d’Alaró insta al Govern de les Illes Balears a promoure 

les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua 

pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i sigui considerada 

com un dels elements identificadors de la nostra societat.” 
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 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 davant un setge ferotge al català; existeix una cooficialitat disfressada; 

l’àmbit sanitari n’és un en el qual el coneixement de català pot ser vital; no s’ha de 

renunciar a la llengua materna. 

 

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

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 La modificació de la llei de la funció pública, que fou aprovada per unanimitat, 

és una passa enrera; el català ha de ser un requisit. 

 Si els que vivim aquí no ho defensem, ¿qui ho farà?. 

 

 Llorenç Perelló Rosselló, regidor delegat de cultura, joventut i fira:  

 L’ajuntament no hi té competències; el català passarà a ésser un mèrit per ocupar 

un lloc de feina, però sols pel primer lloc, si es vol promocionar, serà un requisit 

acreditar-ho; pel personal d’atenció al públic serà una exigència. No donarem suport, 

malgrat subscriuríem alguns punts. Els regidors del grup municipal PP tenim llibertat de 

vot.  

 Es dóna compliment al que disposa l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia. En el 

cas de l’Agència de disciplina urbanística va haver-hi dificultats per cobrir una plaça 

d’alta qualificació per desconeixement del català. 

 

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

(PSM-EN): 

 Sols volem fer ús del català. És trist no estimar el que és nostre. No és cert que el 

castellà estigui en perill. Amb la modificació de la llei és l’administrat qui es posa al 

servei de l’administració, i no a l’inrevés. La llengua que està en perill és el català.  

 Ens juguem el futur de la nostra llengua. Ara és la llengua, peró després vendran 

altres coses.  

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 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). 

Vots en contra: 0 (zero). 

Abstencions: 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).  
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 S’acorda: 

 - Aprovar la moció. 

 

 

 

 

 

 

 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, 1 de setembre de 2011.  

 

 Vist i plau, 

   El Batle, 


