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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DE 29 DE SETEMBRE DE 2011 

 

 

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

 Data:                                           29 de setembre de 2011 

 Hora de començament:              21 h. 

 Hora d’acabament:                     23’10 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:                  ordinària  

 Convocatòria:                             primera 

 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

 

 1. ACTES ANTERIORS (11.06.2011, 07.07.2011 i 01.09.2011).- 

 

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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 Les actes haurien de fer-se abans; manca el peu de recursos contra els acords 

adoptats. 

 

 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). 

Vots en contra: 1 (un), grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

 Abstencions: 0 (zero).  

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar l’acta de la sessió constitutiva d’11 de juny de 2011. 

 - Aprovar l’acta de la sessió extraordinària i organitzativa de 7 de juliol de 2011. 

  -Aprovar l’acta de la sessió extraordinària d’1 de setembre de 2011. 

 

 

 

 

 

 2. RESOLUCIONS DE BATLIA.- 

 

 S’han tramès als regidors, mitjançant correu electrònic; per la qual cosa es donen 

per informats de les següents: 

 

- Autoritzacions ús instal·lacions, dependències i béns municipals (decrets: 612, 

635, 652, 653, 676, 677, 682, 701, 739, 762, 780, 794, 799, 802, 812, 814, 822, 847, 

848, 849, 851, 853, 855, 862, 864, 888, 892, 893, 902, 903, 921)      

- Usos especials de vies i espais públics (decrets: 583, 594, 604, 608, 623, 648, 

649, 658, 663, 695, 696, 697, 700, 703, 704, 709, 710, 712, 749, 763, 775, 779, 798, 

813, 827, 828, 829, 831, 846, 854, 861, 866, 874, 887, 904, 907)   

- Guals permanents (decret: 618, 650, 716, 800, 805, 823, 824) 

 - Mercat setmanal, venda ambulant, parades i barres de festes (decrets: 586, 

625, 626, 627, 628, 643, 644, 645, 646, 647, 662, 714, 715, 754 a 760, 768 a 772, 777, 

778, 781, 783, 806, 832, 871, 891)  

- Cementeri (decret: 905) 

- Tributs (decrets: 578, 597, 599, 606, 614, 619, 632, 641, 664, 668, 691, 692, 

702, 705, 719, 736, 738, 761, 767, 788, 791, 795, 811, 819, 850, 876, 890, 894, 898, 

920); devolucions d’ingressos (decrets: 605, 624, 722, 723, 724, 825, 865, 868, 869, 

872, 873, 881, 896); pagaments fraccionats (decret: 615, 671, 845, 857); declaració 

d’exempcions (decrets: 721, 863)  

- Llicències urbanístiques (decrets: 610, 616, 634, 660, 694, 748, 752, 786, 792, 

810, 840, 860, 908); comprovació de projectes d’execució (decret: 651, 699); 
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pròrrogues (decrets: 785, 867); llicències de primera ocupació/finals d’obra (decrets: 

584, 602, 690, 693, 698, 773, 870) 

- Llicències d’activitats (decrets: 582, 613, 630, 667, 683, 684, 689, 708, 745, 

820, 821, 858, 875, 895) 

- Llicències connexió xarxa clavegueram (decrets: 598, 880)       

 - Llicències connexió xarxa aigua potable (decrets: 596, 735, 737, 790, 818, 885, 

919)        

- Llicències publicitat dinàmica (decrets: 629, 678, 681, 711, 746, 793) 

- Llicències auto taxi (decret: 852) 

- Incoació d’expedients en matèria de disciplina urbanística (decrets: 856, 906) 

 - Sancions en matèria de trànsit (decrets: 579, 580, 581, 609, 636 a 640, 688, 727 

a 733, 909 a 915)   

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de residus (decrets: 607, 726, 741, 

796, 797, 801, 817, 830, 834, 835, 900, 901) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de publicitat dinàmica (decrets: 

611, 669, 717) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de policia, bon govern i 

convivència ciutadana (decrets: 620, 621, 661, 679, 707, 720, 725, 837, 838) 

- Incoació d’expedient i sancions en matèria d’horaris d’establiments (decret: -) 

- Padró d’habitants (decrets: 641, 675, 750, 844)   

- Personal municipal (decrets: 585, 670, 764, 765, 766, 789, 836, 842) 

- Subvencions concedides en matèria de serveis socials (decrets: 595, 672, 673, 

713, 744, 826, 882, 883, 884)       

- Substitució del Batle (decret: 603) 

- Modificacions de crèdits pressupostaris (decret: 787) 

- Targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (decrets: 633, 718, 

742, 747, 782, 899) 

 - Autorització recollida, trasllat i depòsit residus d’aparells elèctrics, electrònics i 

electrodomèstics del parc verd municipal (resolució regidor delegat, 600-1). 

 - Modificació horaris tancament al trànsit de vehicles de part del centre de la vila 

durant l’estiu (decret: 601-2011). 

 - Cessament i nomenament de conseller general en representació de l’ajuntament 

a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares “Sa Nostra” (decrets: 617, 843). 

- Reclamacions de responsabilitat patrimonial a l’ajuntament (decrets: 622, 877, 

878, 879) 

- Delegacions a regidors per celebració de matrimonis (decrets: 631, 803, 804, 

807) 

- Designació representant a la Mancomunitat des Raiguer (decret 687) 

- Designació representació puntual a junta de compensació UE-2 (decret 680) 

- Delegació de vot a l’assemblea de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (decret 751) 

- Horari oficines municipals d’atenció al públic durant els mesos de juliol i agost 

(decret 655) 

- Convocatòries Junta de portaveus (decret 659) 

- Accions judicials, compareixença a recursos contenciosos-administratius 

(decrets: 665, 666, 776, 808, 839) 
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- Eliminicació de residus sòlids urbans, cotxes abandonats, (decret 706) 

- Tramesa periòdica en suport electrònic de dades del registre general de 

documents a regidors (decrets: 774, 886) 

- Designació veterinari per a campanya vacunació antiràbica (decret: 897) 

 

 

 

 

 

 3. RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2011; PLAÇA D’INTERVENCIÓ.- 

 

 (Exp. núm. 4019-2011). 

 Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 4548, de 21.09.2011), informada 

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

setembre de 2011, d’incloure a la relació de llocs de treball la següent, 

 

“Denominació:            Intervenció 

 Característiques:                 art. 92,3,b) Llei 7/1985, de 2 d'abril, i disposició addicional  

                                               segona Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de  

                                               l’empleat públic (en la redacció donada per l’art. 15 del  

                                               R.D.-Llei 8/2010, de 20 de maig) 

 Retribucions complementàries: 

                     nivell complement destinació:   26 

                     complement específic:  5.089,68 €/any (424,14 €/mes) 

          complement productivitat: 1.140,00 €/any (95,00 €/mes) 

 Requisits exigits:             art. 22,1,b) R.D. 1174/1987, de 18 de setembre 

 Forma d’accés:            concurs 

 Grau de coneixement de 

 la llengua catalana:            B (Junta Avaluadora de Català) 

 Escala:                            habilitació de caràcter nacional 

 Subescala:                       Intervenció 

 Categoria:   entrada 

 Grup:                              A1 

 Nom:                               (vacant) 

 NIF:                                       - 

 Triennis:                                -   

                                               (Nota comuna a tot el personal: inclourà el reconeixement  

                                              de serveis prestats en altres administracions) 

 Data proper trienni:               - 

 Indemnització residència:     942,96 €/any; (78,58 €/mes)” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

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

(ER): 

 Degut a la situació econòmica en que estem no sabem fins quin punt és 

necessària aqueixa plaça. 

 

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

(PSM-EN): 

 Ja digúerem que faltava la descripció a la relació de llocs de treball. Estem en 

desacord, perquè no hi ha volum de feina per a una persona a jornada completa. Per a 

l’any que ve hi haurà una minva d’ingressos. 

 

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

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 Si és una obligació que ens ve imposada per llei ens hem de resignar, peró 

podria ser a temps parcial o compartit amb un altre ajuntament. Ens estranya que sols 

s’exigeixi el nivell “B” de català. 

 

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

 En un moment de crisi econòmica potser és més necessari. Podran reduïr-se 

altres despeses, per treballs que assumirà qui ocupi aquest lloc de feina; hi haurà una 

reassignació de tasques. Pot estudiar-se la possibilitat de jornada completa o parcial 

  

 

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

grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

 Abstencions: 4 (quatre), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

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

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar la inclosió a la relació de llocs de treball de la plaça d’intervenció, 

amb les característiques ressenyades a la proposta. 

 

 

 

 

 

 4. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL 2011; PLAÇA D’OFICIAL 

DE POLICIA LOCAL (TEMPORAL).- 

 

 (Exp. núm. 4019-2011). 
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 S’esmentà verbalment i fou informada favorablement per la Comissió 

informativa i de control general en sessió de 26 de setembre de 2011.  

 Proposta de batlia (registre d’entrada núm. 4676, de 28.09.2011): 

         “1. Fets. 

 La situació de les relacions professionals entre els policies i l’oficial de la 

plantilla municipal, posada de manifest mitjançant l’escrit de de 8 de setembre de 2011 

(registre d’entrada núm. 4349, de 09.09.2011), fan aconsellable la previsió d’alguna 

alternativa a l’actual organització interna.  

 S’ha escoltat el parer de representants de l’Institut de Seguretat Pública de les 

Illes Balears. 

 Atès que es proposa que la plaça sigui ocupada per funcionari de carrera que 

presti servei en una altra administració, i en conseqüència no s’incrementa ni el nombre 

de places ni la despesa conjunta en personal del sector públic, no es considera 

d’aplicació la previsió de l’art. 23,tres de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de 

Pressuposts Generals de l’Estat per a 2011, sobre la prèvia autorització conjunta dels 

Ministeris d’Economia i Hisenda i de Política Territorial i Administració Pública. 

 2. Fonaments de dret. 

 Art. 23,1,b) del D. 67/2007, de 7 de juny, Reglament marc de mesures urgents 

de les policies locals de les Illes Balears, respecte els criteris mínims de les plantilles 

segons el nombre d’agents; fixant “per cada 4 policies, 1 oficial, i en el cas d’Alaró 

correspondria una segona plaça d’oficial. 

 Arts. 4 i 19 de la Llei Autonòmica 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les 

policies locals de les Illes Balears, sobre la naturalesa jurídica del cos de polica local i el 

nomenament del cap. 

 Art. 82 de la Llei Autonòmica 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre la comissió de serveis com a sistema de 

provisió i d’ocupació d’un lloc de feina. 

 Art. 22,2,i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, tot atribuïnt al ple de l’ajuntament la competència per a l’aprovació de la plantilla 

de personal. 

3r. Proposta d’acord. 

- Aprovar definitivament la plantilla de personal per a l’exercici 2011, tot 

incloent una altra plaça d’oficial de policia local, de caràcter interí o temporal, perquè es 

considera necessari i urgent comptar amb una alternativa a l’actual organització 

jeràrquica de la policia local. 

 - Establir com a sistema de provisió d’aqueixa plaça la comissió de serveis.  

 - Comprometre’ns a suplementar el crèdit adient, amb càrrec al romanent de 

tresoreria per a despeses generals que es desprén de la liquidació del pressupost de 

2010.”   

 

 

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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 No tots els policies han signat l’escrit conjunt. Podria ser necessària per millorar 

la comunicació i l’organització interna, però es contradictòria amb la contenció de 

despeses. Val més prevenir; haurien d’expressar les seves opinions en les reunions 

periódiques del cos de policia; ha d’haver-hi respecte i comunicació per no arribar a 

aquests extrems.  

 

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

(PSM-EN): 

 No hem tingut la documentació en el termini que fixa la llei; l’informe del 

secretari-interventor no diu si és favorable o desfavorable; no hi ha consignació 

pressupostària, i el primer que s’ha de fer és dotar una partida; no estem d’acord en què 

no sigui necessària l’autorització del Ministeri d’Economia i del de Política Territorial; 

falta la fitxa concreta d’aquesta plaça a la relació de llocs de treball; crida l’atenció la 

rapidesa amb que l’equip de govern fa la proposta, i més en aquesta situació econòmica; 

¿per què no s’intenta arreglar-ho amb una actuació directa del batle?, ¿per què no s’ha 

esperat la contesta de l’oficial?, ¿per quin temps serà la comissió de serveis?; no 

entenem tantes presses i improvisació. 

 

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

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 Els policies demanen una solució i potser s’aferren a l’única que se’ls ha donat; 

sempre farem costat a la policia; s’hauria d’estar més al damunt i, per exemple, no 

s’hagués perdut una subvenció per a un vehicle; s’ha de permetre la promoció interna 

dels policies. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 He informat l’oficial de policia de la proposta de creació d’una nova plaça i s’ha 

mostrat d’acord. La pràctica totalitat dels policies han signat l’escrit. No hi ha moltes 

més solucions, segons en han assessorat des de l’Institut de Seguretat Pública de les 

Illes Balears.     

  

 

 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: 1 (un), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 

Abstencions: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

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

grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar la proposta. 
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 5. PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSELL DE MALLORCA 

D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA FRACCIONS 

PAPER-CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS.- 

 

 (Exp. núm. 4254-2001). 

 Proposta de batlia (registre d’entrada núm. 4550, de 21.09.2011), informada 

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

setembre de 2011:   

 

         “1. Fets. 

 Proposta del Consell de Mallorca, tramesa mitjançant correu electrònic en data 8 

d’agost de 2011; amb informe tècnic de 4 d’agost de 2011. 

 Reunió de treball a la Mancomunitat des Raiguer de dia 6 de setembre de 2011; 

amb informe tècnic de 26 d’agost de 2011. 

 2. Fonaments de dret. 

 Art. 64 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 

local de les Illes Balears, sobre l’encàrrec de gestió en les relacions interadministratives. 

Art. 94,3,h) de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, pel qual es 

requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

corporació. 

Art. 22,2, apartat f) i p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local, sobre l’atribució de la competència per aquest acord al ple de 

l’ajuntament. 

3r. Proposta d’acord: 

 

- Prorrogar fins el dia 31 de maig de 2012 el conveni d’encomanda de gestió 

amb el Coonsell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions 

paper-cartró, vidre i envasos lleugers, en les àrees d’aportació i parcs verds, aprovat pel 

ple de l’ajuntament en sessió de 17 d’octubre de 2001, (BOIB núm. 151, de 

18.12.2001).”  

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

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

(PSM-EN): 

 Degut a una errada del Consell haruem de fer aquesta pròrroga; potser hi hagués 

pogut haver un estalvi. 

 

 

 Resultat de la votació: 
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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). 

Vots en contra: 0 (zero).  

Abstencions: 2 (dues), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i  

grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

 

 

S’acorda: 

 - Aprovar la proposta. 

 

 

 

 

 

 6. RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES TEMES RELACIONATS.- 

 

 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana (registre d’entrada núm. 

4393, de 12.09.2011), informada favorablement per la Comissió especial de comptes en 

sessió de 26 de setembre de 2011: 

 

 “1r. A l’actualitat l’Ajuntament d’Alaró, utilitza un sistema extern de servei de 

recaptació de tributs i similars, cosa que representa uns costos i una limitació temporal 

en la disposició d’ingressos, que perjudica a l’Ajuntament i als veïnats de la vila, doncs 

això representa una càrrega econòmica, tot en un moment en que la majoria de 

pagaments es realitzen a través d’entitat bancària. 

2n. Per tot això el regidor qui signa presenta una moció relativa a la recaptació 

de tributs i similars, en el sentit que la mateixa sigui assumida de forma directa per 

l’Ajuntament i d’una manera immediata. 

3r. Punts a tenir en compte per a la nova proposta: 

A.- Proposta de pagament en terminis amb pagaments de gener a novembre. 

B.- S’ha de carregar el pagament en terminis en compte bancària designada pel 

contribuent. 

C.- S’ha de produir una bonificació. 

D.- S’ha de contemplar el pagament total dels tributs en el mes de gener i obtenir 

per això una bonificació. 

E.- Contemplar les situacions de necessitat que podem impedir o limitar el 

pagament dels tributs. 

F.- Pagament d’imposts retardats s’ha d’estudiar una forma de recuperar els 

impagaments mitjançant ofertes negociades de pagament o transacció. 

G.- Procedir a una depuració dels contribuents. 

H.- Aquest tipus de recaptació es realitzaria amb l’entitat bancària que oferís 

millor condicions socials i econòmiques, ja que la mateixa centralitzaria els cobraments 
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i no rebria cap compensació econòmica, si bé podria disposar dels doblers ingressats per 

un període no superior a 15 dies naturals. 

En base a això exposat anteriorment, es sol·licita que previs les tramitacions 

legals de rigor, s’elevi la proposta al plenari d’aquest ajuntament, amb trasllat de la 

mateixa als demés grups que formen part d’aquest ajuntament i es prengui el següent 

Acord 

1r. S’assumeixi per part d’aquest Ajuntament d’Alaró, la gestió directa de la 

recaptació dels tributs i similars del mateix. 

2n. Es tengui en compte per a la gestió de la recaptació els punts assenyalats a 

l’apartat 3 d’aquest escrit.” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

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

(PSM-EN): 

 No podem donar suport a la moció, malgrat ens agradaria; no podem decidir si 

no tenim un estudi econòmic sobre el que ens costaria. El pagament en terminis és una 

decissió municipal, mitjançant ordenança. Seria bó fer una comissió de feina per 

estudiar-ho. 

 

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

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 És un bon punt de partida, la idea és bona, però es necessita un estudi. Tenim 

dubtes sobre si una entitat bancària pot fer-se’n càrrec en el termes de la proposta. 

 

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

 Vaig tenir una reunió de feina sobre el pressupost amb el regidor d’Esquerra 

Republicana, sense cap resposta per part seva; abandonà la sessió del ple, quan 

s’hague´s pogut debatre sobre aquest tema. No hi ha una valoració econòmica; potser el 

cost del servei delegat a la Comunitat Autònoma, en un any corrent, no seria suficient 

per poder-ho assumir directament l’ajuntament. En la moció hi ha molt punts que ja 

s’apliquen i altres que es poden tenir en compte. Hem mantingut contactes amb una 

entitat bancària. 

 

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

(ER): 

 Pot ser hi ha manca d’informació als ciutadans; quan es gestiona directament 

augmenta la proximitat i el control. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Ens comprometem a fer una comissió de feina per estudiar-ho. 

 

 

 Resultat de la votació: 
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Vots a favor: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

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

grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

Vots en contra: 7 (set), gup 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).   

Abstencions: 1 (una), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 

 

 

S’acorda: 

 - Rebutjar i no pendre en consideració la moció. 

  

 

 

 

 

 7. PROCEDIMENTS HIPOTECARIS.- 

 

 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana (registre d’entrada núm. 

4183, annex 5, de 30.08.2011), informada favorablement per la Comissió informativa i 

de control general en sessió de 26 de setembre de 2011: 

 

 “A l’actualitat és evident la situació de crisi que s’està travessant. Una de les 

mostres d’aquesta situació és un impagament de préstecs hipotecaris, que dona lloc a 

allò que es denominen les execucions hipotecàries de tipus bancari, que generalment 

acaba amb l’adjudicació al banc de la vivenda hipotecada per el 50% del valor de 

taxació pactat  en l’escriptura de préstec hipotecari. 

El govern Central, mitjançant un Reial Decret, que a l’actualitat està en procés 

de validació, ha incrementat el valor de la vivenda el 60% i ha incrementat els mínims 

salarials que es poden embargar per aquests deutes.  

La situació és la següent: si el deute contret amb el banc és superior al 60% del 

valor de taxació, el banc es pot adjudicar la vivenda i seguir amb l’execució per a cobrir 

la resta del deute (situació que és la més normal i corrent).  

Per part dels sindicats Unión General de Treballadors i Comissions Obreres, 

amb el suport d’una seguit de partits, s’ha presentat una iniciativa popular legislativa 

amb la finalitat que s’aprovi per el Parlament espanyol una Llei per la qual l’entrega de 

la vivenda al banc representi la liquidació total del deute hipotecari. 

En base a l’exposició anterior, el Grup Municipal d’Esquerra d’Alaró, proposa 

previs els tràmits legals pertinents, prèvia la seva discussió i votació en el Plenari, 

s’aprovi el següent 

Acord 

1er.- Adherir-se a la iniciativa popular legislativa instada per els sindicats UGT i 

CCOO, perquè en els procediments hipotecaris es pugui liquidar el deute total 

hipotecari. 

2on.- Que l’Ajuntament d’Alaró realitzi les actuacions oportunes davant els 

bancs per, en el cas que a Alaró es realitzin execucions hipotecaries, es procedeixi a 
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articular les actuacions necessàries perquè el procés resulti el menys costós possible per 

a les persones hipotecades, amb la finalitat de mantenir la titularitat de la vivenda o que 

pugui seguir habitant-la.”   

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

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

(PSM-EN): 

 Les entitats no poden participar en iniciatives legislatives populars. 

 

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

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 La solució passaria per canviar la llei hipotecària, cosa que està per damunt les 

competències municpals. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

  Ens agradaria, també, tenir tota la informació. L’ajuntament no és competent. 

Davant casos particulars i puntuals s’ofereix l’ajuda dels serveis socials municipals. 

 

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

(ER): 

 L’ajuntament ha de ser una font d’informació més. 

 

 

 Resultat de la votació: 

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

municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

Vots en contra: 7 (set), gup 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).   

Abstencions: 4 (quatre), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

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

 

 

S’acorda: 

 - Rebutjar i no pendre en consideració la moció. 

 

 

 

 

 

 8. SECRETARIS ADSCRITS AL GRUP MUNICIPAL I COMUNICACIONS 

VIA INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC.- 
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 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana (registre d’entrada núm. 

4183, annex 8, de 30.08.2011), informada favorablement per la Comissió informativa i 

de control general en sessió de 26 de setembre de 2011: 

 

 “1er. A l’actualitat és evident que al sí de l’administració local, es porten a terme 

nombroses actuacions de diferent índole i que tenen com a finalitat el desenvolupament 

de polítiques que tenen com a fi afavorir al ciutadans. 

2on. Aquesta situació implica el maneig de nombrosa documentació i consulta 

de la mateixa. 

3er. Això perjudica en principi als petits grups com és el cas del Grup 

d’Esquerra d’Alaró, això amb dit amb el total respecte a les majories que ha generat el 

vot democràtic del nostre poble. 

4t. Per tot això, el nostre Grup proposa la creació del secretari adscrit a cada 

grup municipal, que podrà reunir la condició de regidor de dit Ajuntament o una 

persona aliena al mateix, designada per cada grup i que no tendrà cap vinculació amb 

l’Ajuntament. 

5è. Aquest secretari podrà presentar sol·licituds de qualsevol tipus davant 

l’Ajuntament i rebre documentació que correspongui al seu grup, entenent-se que actua 

en tot moment en nom i representació del mateix, tot sense perjudici que l’Ajuntament 

consideri que a més les comunicacions i notificacions s’hagin de realitzar a altres 

persones o grups. 

6è. Per altra banda, aquest grup municipal proposa igualment que totes les 

notificacions i comunicacions es realitzin per correu electrònic, obligant-se les parts a 

donar avís de rebut del mateix en relació a la documentació rebuda. 

7è En relació a aquest punt, l’Ajuntament acusarà rebut dels escrits i 

documentació que se’l remeti per aquest mitjà, tornant per el mateix conducte còpia 

segellada de tota la documentació i escrit rebut, fent menció expressa a l’hora i data 

d’entrada en el receptor de l’Ajuntament, el qual haurà de romandre obert 24 hores al 

dia i 365 dies a l’any. 

8è. En igual sentit es proposa que a la web de l’Ajuntament d’Alaró, es 

publiquin les propostes, mocions i demés actuacions  

que proposin els grups municipals, i per un temps que finalitzarà quan sigui discutit en 

el Plenari o Junta de Govern. 

En base a l’exposició anterior, el Grup Municipal d’Esquerra d’Alaró, proposa 

previs els tràmits legals pertinents, prèvia la seva discussió i votació en el Plenari, 

s’aprovi la següent 

 Moció 

S’aprovin els apartats 4 a 8, ambdós inclosos, d’aquest escrit.” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

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

(PSM-EN): 
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 No vegem que sigui molt resolutiu; potser amb més atribucions si que podria ser 

interessant i efectiu. 

 

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

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 Desconeixem si és ajustat a la normativa. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Considerem que és una figura que no té sentit; des de fa molts anys grups 

municipals minoritaris, d’un regidor, han funcionat. Ens agradaria votar separadament 

el punt 8è. 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 1 (un), grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

Vots en contra: 7 (set), gup 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).   

Abstencions: 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).   

 

 

S’acorda: 

 - Rebutjar i no pendre en consideració la moció. 

 

 

 

 

 

 9. ÚS COMPARTIT DEL COTXE.- 

 

 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana (registre d’entrada núm. 

4183, annex 9, de 30.08.2011), informada favorablement per la Comissió informativa i 

de control general en sessió de 26 de setembre de 2011: 

 

 “El consum de combustibles fòssils és una de les principals causes de 

contaminació atmosfèrica i d’escalfament planetari. El seu ús en el transport privat 

representa a més unes despeses econòmiques importants per el seus usuaris, que en 

aquests temps de crisi encara es fan sentir més. 

 És difícil negar la necessitat d’aplicar mesures de caràcter permanent a favor de 

la mobilitat sostenible, fomentant per exemple un ús més racional del cotxe i facilitant 

alternatives en els desplaçaments. 

 La reducció de vehicles d’ús privat representa una millora per a la utilització de 

l’espai públic i ajuda a descongestionar les carreteres i aparcmanets. Signfica una 

millora en la qualitat de vida sobretot pel que fa a la reeucció dels accidents de trànsit. 
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Representa també una reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica així com la 

d’atropellaments de fauna silvestre, molt important segons estudis al respecte. 

 Atès que són molts els ciutadans del nostre municipi que coincideixen en 

itineraris i horaris laborals similars i que la comunicació, entre les persones d’un mateix 

poble com el nostre, és un element enriquidor de la cultura i la convivència, el grup 

d’Esqerra d’Alaró proposa, previs els tràmits legals i debat pertinent, que el plenari de 

l’Ajuntament d’Alaró aprovi la següent 

 Moció 

 1er.- Que l’Ajuntament d’Alaró organitzi una campanya informativa municipal 

destinada a estimular la voluntat de compartir l’ús del vehicle privat on se n’expliquin 

els avantatges.  

 2on.- Mitjançant la pàgina municipal a la xarxa digital, crear un sistmea per a 

possibilitar el contacte entre persones del municipi que realitzen itineraris en horaris 

similas per tal que puguin compartir un mateix cotxe. 

 3er.- Subscriure’s a la xarxa digital www.compartir.org, enllaçant-hi la pàgina 

web municipal.” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 El punt 1r. no duu una valoració econòmica; no sabem si tècnicament és possible 

el que es planteja en el punt 2n.; estem d’acord amb el punt 3r., si tècnicament pot fer-se 

i si es vota separadament. 

 

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

(ER): 

 Fer una campanya informativa no és ni gaire complicat ni costós. Crec que la 

proposta és clara, senzilla i fàcil de dur a terme; la mantenim integrament per a la seva 

votació.  

 

 

 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: 7 (set), gup 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).   

Abstencions: 0 (zero). 

 

 

S’acorda: 

 - Rebutjar i no pendre en consideració la moció. 

http://www.compartir.org/
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 10. ESTACIÓ DE SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA 

CONSELL/ALARÓ.- 

 

 (Exp. núm. 4333-2011). 

 Moció del grup municipal PSIB-PSOE (registre d’entrada núm. 4393, de 

07.09.2011), informada favorablement per la Comissió especial de comptes en sessió de 

26 de setembre de 2011: 

 

          “Davant les informacions aparegudes en premsa sobre la manca de servei de 

neteja a les instal·lacions dels serveis ferrorivaris de Mallorca, i comprovada la situació 

d’insalubritat que provca aquesta situació a les diferents estacions, especialmente, pel 

que afecta al nostre municipi, a l’estació de la SFM a Consell. 

 Davant la manca de respostes de la Gerència de la SFM, que fins i tot ha 

demanat als Ajuntmanets que es facin càrrec d’aquesta neteja, essent aquesta una 

obligació de l’empresa pública SFM i no dels Ajuntaments, que són afectats per aquesta 

manca de solucions. 

 Atesa la situació econòmica de l’Ajuntament d’Alaró, que hauria de centrar-se 

en garantir els serveis bàsics de competència municipal. 

 Per tant, es proposa el següent 

 Acord: 

 - L’Ajuntament d’Alaró insta als serveis Ferrorivaris de Mallorca a adjudicar el 

contracte del servei de neteja de forma urgent. 

 - El Ple de l’Ajuntament d’Alaró insta el batle a no enviar els serveis o empleats 

municipals d’Alaró a fer una feina que no els correspon a les estacions de la SFM.” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

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

(ER): 

 La cooperació i la solidaritat entre administracions han d’anar en els dos sentits; 

crec que es pot donar una mà per un fet puntual. 

 

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

(PSM-EN): 

 Proposo modificar el punt segon, amb la següent redacció: “.../... no enviar, de 

forma periòdica i sense compensació econòmica, els serveis o empleats municipals 

.../...” 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 
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 Me consta que el contracte del servei de neteja està a punt d’adjudicar-se; vaig 

demanar al gerent de Serveis Ferroviaris una compensació, per exemple descomptes en 

l’aportació municipal al finançament del “bus-llançadora” o descomptes especials per a 

la gent d’Alaró, com que se’ns denegà la petició, no acceptàrem la seva. 

 

 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

 - Aprovar la moció, amb la modificació proposada. 

 

 

 

 

 

 11. TRANSPORT FERROVIARI.- 

 

 Moció del grup municipal PSM-EN (registre d’entrada núm. 4531, de 

21.09.2011), informada favorablement per la Comissió especial de comptes en sessió de 

26 de setembre de 2011: 

 

“La mobilitat a les nostres illes és troba en un moment decisiu. Durant l’anterior 

legislatura es tramitaren multitud de projectes i inversions per tal de canviar el model de 

mobilitat general. Un model que es basava gairebé de manera exclusiva en el cotxe 

particular com a mitjà de transport i que promovia unes infraestructures viàries molt 

agressives sobre el territori. 

El nou model té com a principal objectiu aconseguir una mobilitat més racional, 

equilibrada i sostenible, en què augmenti significativament el protagonisme del 

transport públic. Més transport col·lectiu i més diversificat: tren, bus, tramvia, metro, 

tram-tren, intermodalitat dels distints tipus de transport, més freqüències a un preu més 

reduït, foment de la bicicleta pública, etc. 

L’empenta al transport ferroviari és peça clau d'aquest canvi cap a una mobilitat 

sostenible. L'augment de les freqüències en el servei de tren, l'inici de les obres del tren-

tram entre Manacor i Artà o l'eliminació de passos a nivell, són actuacions encaminades 

a la consecució d'un transport ferroviari més ràpid, més còmode, més eficient i més 

sostenible. També l’electrificació de la xarxa és una millora substancial per a l’estalvi i 

el model sostenible i cal posar-la en marxa d’immediat aprofitant les inversions 

realitzades. 

Això no obstant, les primeres passes del nou govern, en decisions preses i en 

declaracions als mitjans de comunicació, apunten un gir copernicà, abandonant 

inversions en marxa, compromeses en el conveni ferroviari amb el Govern de l’Estat, 

desdient-se de tots els compromisos promesos  en campanya, i, fins i tot, anunciant una 

disminució substancial de la quantitat i la qualitat dels serveis de transport existents: 

freqüències, augment de tarifes, etc. Fins i tot, el nou gerent de SFM, no només es 

sostreu de la seva responsabilitat en la neteja d’estacions i combois, sinó que ha arribat 

al punt d’insinuar que podien suprimir-se serveis a partir d’octubre per falta de 

combustible. 

Per tot això, es proposa al Ple adopti els següents acords 
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Primer.- L'Ajuntament d'Alaró insta el Govern de les Illes Balears a mantenir, 

com a mínim, l'actual sistema de freqüències del transport ferroviari i respectar el 

sistema de tarifes. 

Segon.- L'Ajuntament d'Alaró insta el Govern de les Illes Balears a adoptar amb 

urgència les mesures necessàries per garantir el subministre de combustible i a posar en 

marxa d’immediat les unitats elèctriques.  

Tercer.- L'Ajuntament d'Alaró insta el Govern de les Illes Balears a adoptar amb 

urgència les mesures necessàries per garantir la neteja adient de les estacions i els 

combois ferroviaris.”   
 

 

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 sap greu l’aturada de les obres del tren d’Artà. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

Ens consta que s’han fet les passes en relació al que es diu en el punt segon. 

Podríem votar per separat cada punt. 

 

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

(PSM-EN): 

 A la moció hi ha una concordança entre tots els punts. 

 

 

 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: 7 (set), gup 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).   

Abstencions: 0 (zero). 

 

 

S’acorda: 

 - Rebutjar i no pendre en consideració la moció. 

 

 

 

 

 

 MOCIONS PER RAÓ D’URGÈNCIA.- 
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 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal ERA, proposa tractar el següent 

assumpte: 

 Contra el tancament de Ràdio Televisió de Mallorca 

  

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació sobre el reconeixement de la urgència: 

 

 Gabriel Far Florit: 

 En aquest moment ja s’està tancant, ara ja és una acció, i nosaltres hem de seguir 

en el nostre posicionament en contra. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Entenem que aquest tema ja fou debatut i la moció fou aprovada; no és urgent. 

 

 

 Resultat de la votació sobre el reconeixement de la urgència: 

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: 7 (set), gup 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).   

Abstencions: 0 (zero). 

 

 

S’acorda: 

- No ratificar la urgència i no tractar l’assumpte. 

 

  

 

 

 

 12. PRECS I PREGUNTES.- 

 

 Pregunta formulada per escrit (registre d’entrada núm. 4530, de 21.09.2011) per 

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

EN): 

 Relació de totes les denúncies formulades durant l’any 2010 i 2011 per renou de 

bars, de les sancions imposades i el seu import. 

 

 Contesta de Joan Simonet Pons, batle: 

 Les denúncies formulades durant l’any 2010 foren cinc; totes contra el bar Tinc 

7, actualment tancat. Les formulades durant l’any 2011, sis; una contra el bar Sa 
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Màquina i cinc contra el bar 1901; s’està parlant amb les parts; no tenim equips de 

mesurament de renou. Sancions imposades durant 2010 i 2011, cap. 

 

 

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

(ER): 

 ¿Es fa alguna cosa respecte la declaració de la Serra de Tramuntana com a 

Patrimoni de la Humanitat?, ¿s’han demanat ajudes per a restauració, millora d’espais o 

d’altres?. 

 ¿Es treballa en la redacció de plans d’usos dels espais municipals?, ¿qui ho du a 

terme?; demano que hi puguin participar associacions i usuaris. 

 Prec que s’informi al poble de les ajudes o suports que tenim a ran de la 

declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat. 

 Prec que s’informi als ciutadans d’Alaró i es faci una major difusió dels plenaris 

 Prec que el ple guardi un minut de silenci per Ràdio Televisió de Mallorca. 

 

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

(PSM-EN): 

 Prec que es demani, per escrit, a Serveis Ferrivoiaris de Mallorca que adobi les 

faroles de l’estació de Consell-Alaró. 

 Prec que es tapi un clot que hi ha en el C/ de can Palou, perquè causa molèsties 

als veíns. 

 La reixeta que es posà fa uns mesos a la Pl. del Mercat, amb unes barres, no 

compleix les normes de seguretat i s’hi poden fer mal, prec que s’arregli. 

 A l’aparcament de Son Tugores, a la part dreta de la rampa de baixada, hi ha una 

reixeta amb fil amb pues que, sobre tot, el vespre no es veu gaire; demano que, si no és 

de l’ajuntament, es faci una gestió amb el propietari i es tregui o es substitueixi. 

 El cartell anunciador del mercat artesà d’Alaró, cartell posat a la rotonda de 

Consell, està romput des de fa temps. 

 L’empleat municipal que està al punt verd no volia que féssim fotografies, a un 

lloc municipal, ¿amb quina normativa es pot basar?.  

 A Son Tugores i al parc verd hi ha càmeres de video-vigilància que no 

compleixen la normativa, perquè no hi ha cartell informatiu sobre la institució o 

administració responsable. 

 En el parc verd hi ha uns contenidors de recollida de roba usada, ¿amb base a 

quin conveni o amb quines condicions?, ¿quina documentació ha aportat la suposada 

organització no governamental (ONG) que es publicita en els contenidors?. 

 Fa bastants mesos que demanàrem, a ran de la sentència sobre l’antic abocador 

de runes de S’Olivaret, un informe sobre les conseqüències que podria tenir l’actuació 

dels regidors, reitero la petició per tercera o quarta vegada. ¿S’han fet noves actuacions 

o se’n preveuen?. 

 ¿Ha contestat la comunitat de regant d’aigües depurades de Consell les 

al·legacions que presentà aquest ajuntament?. 

 ¿Per què durant tot l’estiu no s’ha actuat respecte la música que algun bar posa a 

la terrassa, incomplint la normativa, després de les dotze del vespre?. 
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 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 Demanem una ràpida actuació per adesar el casal de s’Escorxador.  

 Estem completament en desacord en que al ple, que és el lloc de debat del grups,  

no es duguin totes les mocions presentades en temps i forma; si s’ha de tornar a debatre 

algun tema, es torna a fer. 

 Hi ha una canonada en el Camí del Camp Roig que, cada vegada que plou molt, 

s’aixeca. 

 ¿Podria posar-se un aparcament per a bicicletes vora l’escola Nostra Senyora de 

la Consolació?. 

 ¿Hi ha res pensat sobre o com s’ha de dur la gestió del teatre?. 

 En el programa de la fira hi havia dues coses anunciades i el dia de la fira no les 

trobàrem: l’aparcament a l’entrada del poble per la carretera de Consell i la presència de 

dos vinaters que no comparegueren, ¿per què?. 

 Prec que la fira continuï essent de gremis artesans i que no li haguem de canviar 

el nom per “mostra de cuina”, perquè aviat hi haurà més menjar que artesans. 

 He demanat, per escrit, que se’ns certifiqui si s’ha presentat una factura de 

l’ajuntament de Palma, de cinc mil cinc-cents euros, aproximadament, per reforç de 

policia durant les festes, ¿s’ha presentat la factura?, ¿com està aquest tema?. 

 A les festes hem trobat a faltar una revetla per a la gent de mitjana edat. 

 La festa de les carrosses ha passat a un segon o a un tercer plànol, i això no ens 

agrada gens; aqueix dia rebíem molta gent i que se’n anava contenta d’haver assistit a 

una de les festes més vistoses que hi havia durant l’estiu a Mallorca; l’any que ve farà 

quaranta anys que tenim la festa de les carrosses i, des de fa uns anys, considerem que 

l’ajuntament s’hauria d’implicar i ajudar més; estem a la vostra disposició per això.  

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Aquest ple ja aprovà, per unanimitat, donar suport a la declaració de la Serra de 

Tramuntana com a patrimoni de la humanitat; és un projecte que està encapçalat pel 

Consell de Mallorca, iniciat a l’anterior legislatura i que esperem pugui continuar amb 

la mateixa força; hem tingut una reunió amb el Consell i altres ajuntaments, perquè ens 

expliquessin les iniciatives i la coordinació amb els municipis; no farem coses pel nostre 

compte, estem a l’expectativa; el Consell ha demanat diverses ajudes, de les quals 

algunes afecten Alaró, com és la rehabilitació del aljubs del Castell, la senyalització 

global de l’espai, i la rehabitilació del rellotge de sol de la Rectoria. Per informar a la 

ciutadania estem a l’espera de les actuacions o iniciatives del Consell. 

 Pel que fa a la difusió dels plenaris: les convocatòries es pengen a la pàgina web, 

en els taulers de costum i s’envien per correu electrònic a les entitats i associacions; les 

actes també es pengen a la web i es trameten a les associacions; intentarem fer més 

coses.  

 

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

 La idea és fer un únic reglament per a usos dels diferents espais municipals: sala 

de plens, teatre municipal, Son Tugores, escola, i antic escorxador; derogant el 

reglament d’aqueix últim; a la vegada es desenvoluparà una ordenança fiscal per gravar 

l’és dels espais per empreses i particulars, amb la finalitat de cobrir despeses; en cap 



 
 

 

Página 22 de 23 

moment es gravaria les associacions i entitats ciutadanes; es donarà audiència del 

projecte de reglament a les diferents associacions que empren locals; hem tingut una 

reunió amb els usuaris del teatre per avançar punts a tractar en el reglament, reunions 

que també es faran amb els usuaris de Son Tugores i de S’Escoxador; quan es tengui un 

esborrany es passarà als grups polítics i als usuaris perquè puguin donar la seva opinió,  

incorporar esmenes si se consideren i aprovació pel ple; em compromet a dur-ho al ple 

abans de la sessió de gener. 

  

 Joan Simonet Pons: 

 Mirarem de fer la carta a Serveis Ferroviaris de Mallorca, ens pareix adequat. 

 Esperam un informe que hem demanat a la Conselleria de Medi Ambient, sobre 

l’impacte ambiental que pot suposar la setència sobre l’antic abocador de runes de 

S’Olivaret. 

 Farem un rastreig per saber quina és la situació de les al·legacions que 

presentàrem sobre la comunitat de regants d’aigües depurades de Consell. 

 

 Llorenç Perelló Rosselló: 

 S’ha encomanat el projecte tècnic de millora elèctrica de les instal·lacions del 

casal de s’Escorxador, perquè quan es va fer l’obra no s’adequà al reglament de baixa 

tensió. La dinamitzadora juvenil farà un “planing” per reconduir la situació. 

 

 Joan Simonet Pons: 

 La canonada del Camí del Camp Roig és d’aigües brutes; s’estan fent dues 

actuacions per millorar la situació: un sobreeixidor a l’antiga depuradora i un altre aquí 

on s’aixeca. 

 Aparcament el dia de la fira: nosaltres demanàrem permís a qui ens digué que 

era el propietari d’aquella part de la finca, però resultà que els socis propietaris estan 

barallats i per no montar un sarau, vist que els altres aparcaments semblaven suficients, 

deixarem córrer la situació.  

 No ha arribat la factura de l’ajuntament de Palma. 

 

 Llorenç Perelló Rosselló: 

Els motius pels quals unes bodegues que no assistiren a la fira, foren els seus 

problemes interns. Volem promocionar més les demostracions artesanals a peu de 

carrer, és una cosa que comentàrem a la reunió d’avaluació de la fira; intentem que el 

tema del menjar passi per un filtre o un caire artesanal. Mai anirem en contra que les 

associacions puguin aprofitar el dia de la fira per tenir uns ingressos.  

 

 Maritina Campins Moyá, regidora delegada d’educació i festes: 

 Tindrem en compte la possibilitat d’una revetlla per a la gent de mitjana edat; 

ningú s’ha dirigit a jo en concret. A la fira si que n’hi va haver. No és que les carrosses 

hagin passat a un segon plànol, l’ajuntament posa tot el que està en les nostres mans, 

però és difícil si la gent no participa; tenim prevista una reunió sobre el com ha anat 

enguany i com pot anar el proper any; qualsevol idea o suggeriment serà benvingut. 

 

 Gabriel Far Florit: 
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 Ens va saber molt de greu les errades de la informació sobre el lloc i hora del  

concert benèfic per a llibres de text, del dia de la fira.  

 

 Joan Simonet Pons: 

Estaria bé que per ajudar a mantenir l’acte de les carrosses quedi algú de 

l’oposició fins al lliurament dels premis, perquè sols quedà l’equip de govern. 

 Sobre les mocions i el respecte que es demanà a les que es presenten, també 

demano una reflexió sobre si marxar d’un ple sense debatre és respecte per a la resta de 

companys que estem aquí fent feina. 

 

 

 

Intervencions dels representants d’entitats ciutadanes i dels ciutadans 

individualment: 

 

Alexandre Forteza Pons: 

 En un plenari de principis d’aquest any vaig demanar si estava previst fer un 

gual ample reductor de velocitat a l’entrada del carrer de Solleric, i la resposta del Batle 

fou que si en un mes el departament de carreteres del Consell no deia res, es posaria. 

Reitero la petició i demano senyalització horitzontal i vertical. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 He tingut reunions amb representants del Consell, i ens han dit que repararan les 

bandes redcutores d’abaix; quan es faci una asfaltada general es podrà fer. 

 

 

 

 

 

 

 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, 29 de setembre de 2011.  

 

 Vist i plau, 

   El Batle, 


