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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE  28 DE GENER DE 2010 

 

 

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

 Data:                                          28 de gener de 2010 

 Hora de començament:              20’05 h. 

 Hora d’acabament:                     22 h. 

      Membres presents:               Joan Simonet Pons, batle 

           Antonio Matas Garcías 

    Gabriel Simonet Homar 

           Maria Antonia Cifre Rosselló   

                                                     Maria Lourdes Bennasar Bennasar 

 Jordi Amengual Far  

                 Aina Maria Munar Isern      
                                                    Andreu Vidal Borrás 

             Antoni David Rebassa Rosselló 

                                                                Mateu Marcús Alemany 

             Bernadí Homar Rosselló 

 Membres que han excusat la 

           seva absència:          - 

 Caràcter de la sessió:                   ordinària 

Convocatòria:                              primera 

 Secretari:                                     Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

 

1. ACTES ANTERIORS (26.03.2009, 08.05.2009, 11.05.2009 i 28.05.2009) 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

En el punt 4, “Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari”, de 

l’acta de la sessió de 28 de maig de 2009, no queda reflectit que vaig demanar que les 

ajudes i beques han de ser per a estudis oficials. 
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Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu  grup municipal UM: 

M’abstindré, perquè he tingut problemes amb la recepció del text de les actes  

 

 

Resultat de la votació: 

Vots a favor: 10 (deu), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Antonio Matas 

Garcías, Gabriel Simonet Homar, Maria Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes 

Bennasar Bennasar), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, Aina Maria 

Munar Isern i Andreu Vidal Borrás), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús 

Alemany), i Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit). 

Vots en contra: 0 (zero). 

Abstencions: 1 (una), grup municipal UM (Antonio D. Rebassa Rosselló). 

  

  

S’acorda: 

- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2009. 

- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 8 de maig de 2009. 

- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària d’11 de maig de 2009. 

- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 28 de maig de 2009, amb l’observació 

formulada pel regidor Mateu Marcús Alemany. 

 

 

 

 

 

2. RESOLUCIONS DE BATLIA.- 

 

 Es dóna compte de les següents: 

- Autoritzacions ús instal·lacions, dependències i béns municipals (decrets: 937, 

939, 943, 944, 945, 946, 953, 954, 959, 960, 961, 962, 976, 995, 1029-09 i 15, 28, 54, 

58-10)      

- Tributs, devolucions d’ingressos, exempcions impost sobre vehicles, 

bonificacions ICO i recursos (decrets: 935, 940, 951, 956, 979, 984, 985, 986, 1007, 

1009, 1013, 1015, 1016, 1019-09 i 12, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 48, 49-10).  

- Llicències connexió xarxa de clavegueram (decrets: 16-10)       

 - Llicències connexió xarxa aigua potable (decrets: 955, 978, 1006, 1012-09 i 18-

10)        

 - Sancions en matèria de trànsit (decrets: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005-09 

i 4, 32, 33, 34, 35, 36-10)   

- Sancions per infracció Llei 10/1998, de residus (decrets: 952, 977, 992, 1008, 

1035-09 i 31-10) 

- Sancions per infracció Llei Autonòmica 5/1997, de publicitat dinàmica 

(decrets: 997, 998, 999-09) 
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- Sancions per infracció de l’ordenança de policia, bon govern i convivència 

ciutadana (decret: 990, 991-09) 

- Padró d’habitants (decrets: 936, 993, 994-09 i 2-10)   

- Personal municipal (decrets: 1039-09 i 1-10) 

- Vies públiques (decrets: 938, 947, 950, 957, 981, 988-09 i 6, 11, 29, 56, 56-10)   

- Subvencions en matèria de serveis socials (decrets: 941, 942, 963, 964, 965, 966, 

967, 968, 969, 972, 983, 987, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1030, 1031, 1032, 

1033, 1034-09 i 27-10)       

- Llicències d’activitats (decrets: 933, 934, 1028-09) 

- Guals permanents (decrets: 948, 949, 1036, 1037-09 i 26-10) 

- Cementeri (decrets: 970, 971-09) 

- Ocupació terrenys públics amb taules i cadires (decrets: 1010-09)        

- Llicències urbanístiques (decrets: 996-09 i 8-10), pròrrogues (decrets: 9-10),  

comprovació projectes d’execució (decrets: 980-09 i 10-10), llicències de finals d’obra, 

(decrets: 1018-09) 

- Disciplina urbanística (decret: 974, 975-09 i 5, 25, 46, 47-10) 

- Mercat (decret: 958, 989-09) 

- Substitució Batle (decret: 982-09) 

- Autoritzacions foguerons (decret: 7, 13, 14-10) 

- Parades festes (decret: 20-10) 

- Encàrrec accidental de la tresoreria (decret: 30-10) 

- Aprovació projecte “Acolliment i atenció persones immigrades” (decret: 50-10)  

- Denegació llicència de primera ocupació (decret: 1014-09) 

    - Rectificació d’error (decret: 52-10) 

    - Encàrrec exercici accions judicials (decret: 55-10) 

  

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació: 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 Vam quedar que ens remetríeu la relació de les resolucions abans de la sessió, i 

no ha estat així. 

 

 

 

 

 

3. SOL.LICITUD CONCEL.LACIÓ DEUTE EXTERN D’HAITI.- 

 

(Exp. 436-2010). 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

La moció se’ns ha fet arribar a través del Fons Mallorquí de Solidaritat, arran del 

terratrèmol que ha afectat Haití.  
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Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

Estem d'acord amb la cancel·lació del deute, però hi trobem certs problemes de 

forma, problemes de llenguatge que no s'ha d'utilitzar entre institucions, i també certs 

conceptes o afirmacions que no ens acaben d'agradar. 

En el títol eliminaríem la paraula “immediatament”, l’administració té els seus 

terminis per fer les coses legalment. De l’exposició de motius també eliminaríem l'últim 

paràgraf, per primera vegada l'exèrcit americà ha utilitzat els seus mitjans per dur pau i 

ordre en el repartiment d'aliments entre la població.  

Pel que fa els apartats de “Acords”, 

En el 1r., proposem substituir “reclamar” per “demanar”, perquè entre 

administracions no es “reclama”; i eliminar els termes "immediata i incondicional”. 

Treure el punt 2n., perquè hi ha organismes internacionals que poden demanar 

responsabilitats a la família Duvalier. 

En el punt 3r. pensem que no es pot criminalitzar el Fons d'Ajuda al 

Desenvolupament, perquè els crèdits FAD han beneficiat alguns països; retiraríem a 

partir de “crèdits a l’exportació ...” fins al final. 

Eliminar el punt 4t., perquè els exercits de països democràtics poden actuar en 

misions de pau. 

Punt 5è.: substitució de “reclamar” per “instar”, eliminar “de manera immediata, 

incondicional i sense cap tipus de contra prestació”, eliminar també “no condicionada i 

de manera no militaritzada” , i “no reemborsable i no condicionada”. 

 

 

Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat acceptar les esmenes i aprovar la 

següent moció: 

 

“Atès que el terratrèmol del passat 12 de gener de 2010 a Haití ha causat més de 

150.000 morts, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys 

materials. 

 Atès que Haití té contret un deute extern que ascendeix a un total de 1.885 

milions de dòlars, dels quals, el juliol de 2009 la comunitat internacional es va 

comprometre a cancel·lar-ne 1.200 milions, donat que Haití havia acomplert amb els 

compromisos internacionals per a la cancel·lació de bona part del seu deute. 

 Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 30 milions d’euros en concepte de 

deute extern i que està sotmès al compromís de cancel·lació del 100% del que encara 

reclama. 

 Atès que el Club de París (que agrupa als principals països creditors del món) es 

va reunir el passat 19 de gener i va emetre un comunicat en què “exhortava a tots els 

creditors bilaterals d’Haití a condonar el seu deute extern, considerant les necessitats 

financeres que afronta aquest país”. 

 Atès que bona part d’aquest deute ha estat considerat per les organitzacions de la 

societat civil d’aquests països com a un deute il·legítim, contret sovint per governs 

dictadors i corruptes, com han estat els de la família Duvalier. 

 Atès que les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD (moviment 

d’oposició al deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del Sud), 
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EURODAD (xarxa europea conformada per 59 organitzacions que treballa per a la 

cancel·lació del deute a més de 18 països europeus) i el CADTM (Comitè d’Anul·lació 

del Deute al Tercer Món, que treball arreu del planeta) i incomptables d’organitzacions i 

moviments socials d’arreu del món estan sol·licitant l’anul·lació total del deute d’Haití 

afectat pel terratrèmol. 

 El Ple Municipal adopta els següents acords: 

 

 1r.- Demanar al Govern espanyol la cancel·lació total del 100% del deute extern 

que encara reclama a Haití, sense cap tipus de contra prestació, tal com també li 

sol·licita la comunitat internacional. 

 

 2n.- Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini a Haití siguin 

donacions no reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes es facin en forma de 

crèdits FAD (Fons d’Ajuda al Desenvolupament).   

 

 3r.- Instar al Govern espanyol que, en un moment en què ostenta la presidència 

de torn a la Unió Europea, insti a la comunitat internacional, ja siguin països o 

institucions financeres internacionals on hi té representació (Fons Monetari 

Internacional, Banc Mundial, Banc Interamericà de Desenvolupament) a cancel·lar el 

100% del deute que se li reclama a Haití. De la matexa manera, que tota l’ajuda 

internacional sigui en forma de donació no reemborsable. Especialment, sol·licitem que 

s’insti al Fons Monetari Internacional a reconvertir el crèdit de 100 milions de dòlars al 

que s’ha compromès, en una donació. 

 

 4t.- Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaría General de 

Comerció Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; a la Dirección 

General de Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda; a la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación; al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i a 

l’Observatori del Deute en la Globalització.” 

 

 

  

 

 

4. PROPOSTA PROJECTES, PROGRAMES, I/O SERVEIS PER FINANÇAR 

A TRAVÉS DEL FONS D’INVERSIÓ ESTATAL.- 

 

 Proposta del grup municipal PSIB-PSOE, de 18 de gener de 2010 (reg. d’entrada 

núm. 207, de 18.01.2010):  

 

“Exposició de motius 

1. Atès que el Govern de l’Estat va aprovar el 26 d’octubre de 2009 el Real Decret-

Llei 13/2009 pel que es crea un nou Fons Estatal d’Inversió Local per a la 

dinamització de l’economia i el treball i s’aproven crèdits extraordinaris per 

atendre el seu finançament. 



 
 

 

Página 6 de 17 

2. Atès que una de les finalitats contingudes a aquest Decret de Llei és incrementar 

la inversió pública dins l’ambit local a través de la financiació d’actuacions 

generadores de llocs de feina en obres d enova planificació i de l’equipament 

d’aquestes. 

3. Atès que l’aprovació del Decret-Llei 13/2009 suposa una aposta decidida per 

l’autonomia municipal i la capacitat dels Ajuntaments de crear treball i 

dinamitzar l’economia a les ciutats i municipis a més de fer polítiques fiscals 

actives com instrument per fer front a l’atur com a principal problema dels 

ciutadans. 

4. Atès que per impulsar la recuperació econòmica i la creació de treball des dels 

Ajuntaments, elGovern de l’Estat ha creat un Fons d’Inversió Municipal dotat 

amb 5.000 milions d’euros per a la realització d’actuacions urgents en matèria 

d’inversions a partir de principis del 2010. 

5. Atès que mitjançant el nou Fons, els projectes a realitzar hauran de ser objecte 

de sostenibilitat ambiental, energètica, social i innovació; i afegir que aquets 

Fons repercutirà positivament en la viabilitat i capacitat de creació de treball de 

les petites i mitjanes empreses que la seva activitat es centre en àrees 

relacionades amb la construcció. 

6. Atès que l’article 18 del present Decret de la Llei parla de la tipologia dels 

gastos corrents dels Ajuntaments finançables amb el Fons; i que dins d’aquests 

gastos es contemplen els de serveis d’atenció a les persones en situació de 

dependència i els derivats de les prestacions de serveis socials, i de promoció i 

reinserció social. 

7. Atès que els gastos corrents finançables han d’estar contemplats o inclosos en el 

pressupost municipal corresponent a l’exercici 2010. 

8. Atès que l’Ajuntament d’Alaró segons la distribució efectuada pel Ministeri 

rebrà 559.780 euros, dels quals 112.180 euros són aquests 20% que es pot 

destinar a gasto social. 

9. Atès que el Grup Municipal PSIB-PSOE d’Alaró té la voluntat de contribuir, 

participar i afavorir a què la quantitat assignada al municipi es destini amb la 

màxima garantia i consens, és per això que presenta al Ple la següent: 

 

Proposta d’acord: 

a) L’Ajuntament d’Alaró destinarà el 20% de la quantitat total que rebrà del 

nou Fons d’Inversió, en gasto social i que presenta al Ple de 

l’Ajuntament. 

b) L’Ajuntament d’Alaró considera necessari, com bé diu el Decret a l’art. 

18,  la realització dels programes derivats de les prestacions dels serveis 

socials, promoció i reinserció social; a igual que serveis d’atenció a 

persones en situació de dependència. 

c) L’Ajuntament d’Alaró es compromet a què amb la realització d’aquests 

projectes, programes i/o serveis es mantindran i crearan nous llocs de 

feina i per tant dinamitzarà l’economia del municipi. 

d) L’Ajuntament d’Alaró acorda aprovar els projectes, programes i/o 

serveis: 
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1. Consolidar l’equip professional dels serveis socials bàsics segons el 

que preveu la llei de serveis socials amb les ratios oportunes 

(Psicòleg/a, Educador/a Social, Aux.Adm./info.). 

2. Edició Cartera de Serveis i Guia informativa de Benvinguda. 

3. Reforç escoleta amb l’Auxiliar d’educació infantil. 

4. Programa d’oci per a dones. 

5. Transport adaptat per a l’acompanyament dels usuaris Centre de Dia 

Consell. 

6. Sol.licitud Autorització i Adaptació a la Normativa de l’Habitatge 

Tutelat situat a la 2a.planta centre de salut. 

7. 1a. Fira dels Serveis Socials municipals Mallorca. 

8. Programa concessió d’ajudes a famílies amb menors en situació de 

risc social i a persones en situació de greu i urgent necessitat. 

9. Projecte Taller de capacitació en coneixements i habilitats per fer 

front a la crisi, 

 

i conseqüentment realitzar les gestions necessàries i donar trasllat d’aquest acord al 

Ministeri d’Administracions Públiques (map) com un dels requisits sol.licitats.” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Bernadí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

 No és tant una qüestió de percentatges, com de si es cobreixen les necessitats .  

 Hi ha una sèrie de peticions que es fan en la moció que ja estan recollides en el 

pressupost ordinari; altra com l’assenyalada en el punt 5, no es necessària en aquest 

moment; i l’assenyalada en el punt 6 no és possible, perquè no es pot legalitzar un 

habitatge tutelat per a persones majors en una planta pis. 

  

           Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 No vaig poder assistir a la comissió informativa.   

 Ens sembla bé augmentar el pressupost destinat a serveis socials, si bé moltes de 

les propostes que es fan, estan realitzades o s’estan realitzant, per exemple, l’equip 

professional dels serveis socials està consolidat.  

 El punt 7 ens fa por, perquè les despeses en fires es disparen i no veiem els 

beneficis pel poble d’Alaró. 

 S’haurien de concretar més els projectes nous. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu  grup municipal UM: 

No vaig assistir a la comissió informativa perquè no se’ns notificà. 

Estem d’acord en invertir diners en serveis socials. 

El pressupost municipal ja està aprovat, i amb fons d’aquest “Plan E” ja 

compromesos.  

Amb alguns projectes podríem estar d’acord, per exemple, el reforç de l’escoleta 

amb l’auxiliar d’educació infantil. 
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La fira de serveis socials es podria incloure en la fira “Gremial”. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Si s’aprova la proposta s’haurà de reajustar el pressupost municipal; també 

s’hauran de modificar les obres del “Plan E” que ja tenim tramitades, i el termini acaba 

el dia 4 de febrer, és un problema logístic. 

 Entrant en el detall de les propostes, 

 Consolidació equip professional dels serveis socials: el personal que depèn 

directament de l’ajuntament ja està consolidat, per a la resta s’hauria de fer a través de 

la Mancomunitat; d’altra part, consolidar personal amb ajuts extraordinaris és delicat, 

perquè no se sap si es podrà disposar novament de l’ajuda. 

 Cartera de serveis i guia informativa de benvinguda: en aquest ple teníem previst 

presentar el Pla cooperatiu 2010 de serveis socials, però no ha estat possible i ho farem 

en el pròxim. Aquesta partida ja està pressupostada. 

 Programa d’oci per a dones: és difús, no queda clar. 

 Transport adaptat: surt més barat llogar un servei de taxi; no tenim problemes de 

mobilitat.  

 Fira de servis socials: el regidor Jordi Amengual me va comentar que no 

suposava despeses per a l’ajuntament, si és així, no fa falta incrementar la partida. 

 Programa de concessió d’ajudes a famílies i a persones, i Taller de capacitació: 

s’han fet i es previst tornar-los fer el pròxim any. 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE:: 

 Proposem invertir el 20 per 100 del total del “Plan E” en serveis socials, no diem 

que es substitueixi l’aportació de l’ajuntament, sinó que es posi aquest 20 per 100 més, 

ara que hi ha un finançament extraordinari.  

 L’any 2008 es va destinar un 17 per 100 a serveis socials, aquest any sols un 10 

per 100 

 Amb el “Plan E” tenim l’oportunitat d’avançar en la cobertura de les necessitats; 

certament les ajudes poden ser temporals, però estem en un moment de crisi i 

necessitem que l’administració estiri del carro i que sigui el motor del treball i de 

l’economia del poble. 

 Quant a consolidar el personal, per exemple l’ajuntament podria contractar 

temporalment un psicòleg, augmentant el nombre d’hores del servei, no és necessari fer 

contractes fixos. 

 Referent al transport al centre de dia amb vehicle adaptat, pot ser que hi hagi més 

gent interessada que no utilitza el centre de dia per falta de transport, s’hauria de fer un 

estudi de les necessitats reals. 

 Programa de concessió d’ajudes a famílies: es preveu que aquest any serà 

especialment dur, seria bo ampliar les ajudes. 

 El taller de capacitació es feia a nivell de la Mancomunitat, hi assistien sis dones 

d’Alaró, es podria fer a nivell només del poble, i també que tinguéssin una ajuda 

econòmica per assistir-hi. 

  

 Bernadí Homar Rosselló: 
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Aquest any s’hauria de fer un esforç per ajudar les persones que ho passen 

malament, si no és amb aquest pla, cercant altres vies.  

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló: 

 En el cas del centre d’educació infantil, l’ajuntament no va donar altra solució 

per poder posar una professora més que la d’augmentar les tarifes. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 En el pressupost municipal hi ha prevists quinze mil euros més per atencions 

benèfiques i ajudes.  

 Amb els diners del “Plan E” també  es dóna feina, a través de les obres, i això és 

una ajuda social. 

 

 Jordi Amengual Far: 

 El que volem nosaltres és mantenir els serveis actuals afegint un 20 per 100 del 

“Plan E”. Invertir en serveis socials és ajudar les persones que ho passen malament. 

  

 

Resultat de la votació: 

Vots a favor: 3 (tres), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, Aina 

Maria Munar Isern i Andreu Vidal Borrás). 

Vots en contra: 5 (cinc), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Antonio Matas 

Garcías, Gabriel Simonet Homar, Maria Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes 

Bennasar Bennasar). 

Abstencions: 3 (tres), grup municipal UM (Antonio D. Rebassa Rosselló),    

grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany), i Bernadí Homar Rosselló (regidor 

no adscrit). 

 

 

Sotmesa a votació, s’acorda: 

- Refusar i no prendre en consideració la proposta.  

 

 

 

 

 

5. PROPOSTA PROJECTE CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE  DE DIA PER 

FINANÇAR A TRAVÉS DEL FONS D’INVERSIÓ ESTATAL.- 

 

 Proposta del grup municipal PSIB-PSOE, de 18 de gener de 2010 (reg. d’entrada 

núm. 208, de 18.01.2010):  

 

“Exposició de motius 

1. Atès que el Govern de l’Estat va aprovar el 26 d’octubre de 2009 el Real 

Decret-Llei 13/2009 pel que es crea un nou Fons Estatal d’Inversió Local per 
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a la dinamització de l’economia i el treball i s’aproven crèdits extraordinaris 

per atendre el seu finançament. 

2. Atès que una de les finalitats contingudes a aquest Decret de Llei és 

incrementar la inversió pública dins l’ambit local a través de la financiació 

d’actuacions generadores de llocs de feina en obres de nova planificació i de 

l’equipament d’aquestes. 

3.  Atès que l’aprovació del Decret-Llei 13/2009 suposa una aposta decidida 

per l’autonomia municipal i la capacitat dels Ajuntaments de crear treball i 

dinamitzar l’economia a les ciutats i municipis a més de fer polítiques fiscals 

actives com instrument per fer front a l’atur com a principal problema dels 

ciutadans. 

4. Atès que per impulsar la recupació econòmica i la creació de treball des dels 

Ajuntaments, el Govern de l’Estat ha creat un Fons d’Inversió Municipal 

dotat de 5.000 millos d’euros per a la realització d’actuacions urgents en 

matèria d’inversions a partir de principis de 2010. 

5. Atès que mitjançant el nou Fons, els projectes a realitzar hauran de ser 

objecte de sostenibilitat ambiental, energètica, social i innovació; i afegir que 

aquests Fons repercutirà positivament en la viabilitat i capacitat de creació de 

treball de les petites i mitjanes empreses que la seva activitat es centre en 

àrees relacionades amb la construcció. 

6. Atès que el Grup Municipal PSIB-PSOE d’Alaró té la voluntat de contribuir, 

participar i afavorir a què la quantitat assignada al municipi es destini amb la 

màxima garantia i consens, és per això que presenta al Ple la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

a) L’Ajuntament d’Alaró valora molt positivament la proposta del 

projecte “Construcció d’un Centre de Dia” que el Grup Municipal 

Socialista presenta al Ple de l’Ajuntament. 

b) L’Ajuntament d’Alaró considera necessari la realització del projecte 

“Construcció d’un Centre de Dia”, el qual suposarà i crearà nous 

llocs de feina i per tant dinamitzará l’economia del municipi. 

c) L’Ajuntament d’Alaró acorda aprovar el projecte “Construcció d’un 

Centre de Dia” i conseqüentment realitzi les gestions necessàries i 

doni trasllat d’aquest acord al Ministeri d’Administracions Públiques 

(map) com un dels requisits sol.licitats.” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Bernadí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

La proposta seria correcta si tinguéssim un solar. Seria millor centrar-nos en els 

mitjans per poder arribar a tenir un solar. 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 
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Estem a favor de la construcció d’un centre de dia, però per desgràcia no es 

disposa d’un solar municipal. 

Sempre que s’ha fet un conveni urbanístic l’equip de govern ha preferit més els 

diners que terrenys, com a consequència d’aquesta política no tenim cap solar i no 

podem fer l’obra. Donada la situació económica de l’ajuntament tampoc podem 

demanar un préstec. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu  grup municipal UM: 

Estic totalment d’acord amb el centre de dia, però ¿on ho feim?; si s’aprova 

aquesta proposta, ¿d’on traurem els diners per comprar el solar?. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

 Si el mes de gener de 2009 haguéssim sabut que hi hauria un segon “Plan E”, 

haguéssim pogut treballar més, però se’ns va comunicar a finals d’agost; vam començar 

a treballar per aconseguir un solar, i no ens vam poder ni apropar a les xifres de les tres 

ofertes que ens van fer. Cal continuar cercant un solar, cercar finançament, però tot això 

a mig o llarg termini, ara no és possible. 

 Respecte la proposta, estem d’acord amb el punt 1r. i 2n, però no podem votar a 

favor del 3r. 

 Si teníeu la solució ho hauríeu d’haver dit fa un mes. 

 Si traguéssim a concurs una obra d’aquest tipus, donat el seu volum, cap empresa 

d’Alaró la podria fer. 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 Una de les promeses electorals del partit popular era la construcció d’un centre 

de dia, ens agradaria veure complerta alguna de les promeses del PP.  

 Sempre trobeu problemes a l’hora de fer el centre de dia, no hi ha una voluntat 

política. Nosaltres ja ho proposàrem en el primer “Plan E”. No s’ha fet tot el que 

s’hauria d’haver fet per tenir un solar. 

 No hem de ser nosaltres qui trobem les solucions, és l’equip de govern qui té les 

eines. 

  

 Antoni D. Rebassa Rosselló: 

 Vull puntualitzar al regidor del PSM que els diners recaptats amb els convenis 

urbanístics s’han invertit en patrimoni per a l’ajuntament, com per exemple el teatre i 

altres infraestructures. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 El nostre programa electoral és bastant extens, anem complint coses però algunes 

vegades circumstàncies externes ens ho impedeixen; hem de prioritzar perquè els 

recursos municipals són limitats. 

 Reafirmo que és impossible aprovar aquesta proposta sense tenir un lloc per 

ubicar-lo, no és que no estiguem d’acord amb la construcció del centre de dia, és que ara 

és inviable. 

 

  



 
 

 

Página 12 de 17 

Resultat de la votació: 

Vots a favor: 3 (tres), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, Aina 

Maria Munar Isern i Andreu Vidal Borrás). 

Vots en contra: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Antonio Matas 

Garcías, Gabriel Simonet Homar, Maria Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes 

Bennasar Bennasar) i Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit). 

Abstencions: 2 (dues), grup municipal UM (Antonio D. Rebassa Rosselló),    

grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 

 

 

Sotmesa a votació, s’acorda: 

- Refusar i no prendre en consideració la proposta.  

 

 

 

 

 

 MOCIÓ PER RAÓ D’URGÈNCIA:  

 

 PROMOCIÓ I ORGANITZACIÓ D’INICIATIVES I ACTES PÚBLICS PER 

RECAPTAR FONS PER HAITÍ.- 

 

 (Exp. núm. 436-2010) 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació sobre el caràcter urgent de la moció:  

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 Considerem motivada la declaració d’urgència per raó de la situació dramàtica 

que viu Haití. 

 

Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat, i amb el quòrum de majoria absoluta: 

 - Ratificar la urgència d’aquest assumpte.  

 

 

Proposta del grup municipal PSIB-PSOE, de 27 de gener de 2010 (reg. d’entrada 

núm. 436, de 27.01.2010): 

 

“Exposició de motius: 

- Atesa la situació catastròfica que viu la població d’Haití a causa del terratrèmol 

del passat 12 de gener de 2010. 

-  Atesa la manca de recursos d’aquesta població per a fer front a la stiaució 

esmentada. 

- Atesa la necessitat que totes les administracions públiques, tant a nivell d’Estat, 

de Comunitat Autònoma com d’àmbit local, facin un esforç en matèria de cooperació 

amb Haití. 
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- Atesa la necessitat dels responsables públics d’implicar les entitats cíviques i 

socials que treballin en aquesta matèria, per tal d’aprofitar tots els recursos humans 

especialitzats. 

 El Grup municipal socialista PSIB-PSOE presenta al Ple de l’Ajuntament 

d’Alaró la següent proposta d’acord: 

 

 - Que l’Ajuntament d’Alaró promogui i organitzi una sèrie d’iniciatives i actes 

públics per recaptar fons per Haití. 

 - Que aquests fons, destinats a la recuperació econòmica i social d’Haití, siguin 

canalitzats mitjançant l’Associació Drets Humans d’Alaró al pais centreamericá.” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Rompré l’ordre de les intervencions per explicar el que he parlat amb el regidor 

Jordi Amengual. L’Ajuntament d’Alaró pertany al Fons Mallorquí de Solidaritat i està 

representat a la comissió executiva. En la darrera comissió ens van informar que obrien 

una línia especial per Haití. Hem xerrat amb la Comissió de drets humans d’Alaró per 

oferir-nos a fer coses conjuntes, i estan d’acord en què el recaptat es canalitzi a través 

del Fons Mallorquí de Solidaritat. 

 

 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-EN: 

 Estem d’acord. Ens hauria agradat que aquesta proposta ens hagués arribat 

primer a nosaltres que al ple. 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu del grup municipal UM: 

 Hagués pogut ser una proposta conjunta de tots els grups; però estem a favor. 

 

 

Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

- Aprovar la proposta, tot acceptant l’esmena referida a que els fons recaptats 

siguin canalitzats mitjançant el Fons Mallorquí de Solidaritat. 

 

 

  

 

 

6. PRECS I PREGUNTES.- 

 

Bernadí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

El Camí de Vela segueix sense il·lumació, en aquests moments que s’està 

millorant la d’alguns carrers, s’hauria de prioritzar. 

¿Com està el tancament del safareig de Son Tugores?. 
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Si ja s’ha fet l’informe sobre les carències de la instal·lació elèctrica del 

poliesportiu, s’hauria de donar prioritat a tot allò que pugui afectar la seguretat de les 

persones. 

¿Com està la guia turística?. 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-EN: 

Hem sol·licitar còpia de diversa documentació: actes de la junta de la Comunitat 

de Regants, convenis de cessions d’aigua entre varis regants i l’ajuntament, factures i 

del resultat d’una visita d’inspecció d’obres; ¿per què no se’ns dóna?. 

S’hauria de posar algún tipus de protecció a les pistes de tennis perquè no es 

vegin afectades per l’obra que es fa al costat. 

¿Quan s’asfaltará l’aparcament de la part d’abaix del Camí de Vela?; demanem 

que s’hi sembrin arbres i que les faroles funcionin. 

¿Quan es podran pagar els imposts i taxes de forma fraccionada?; fou un 

compromís del regidor d’hisenda, a petició nostra. 

¿Quan es col·locarà la placa amb el nou nom al carrer de les Sabateres?. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

Ja estan instal.lades, durant un curt termini estarà també posada la del nom 

anterior.  

 

Mateu Marcús Alemany: 

Les obres de les pluvials es fan sesnse senyalització i amb poques mesures de 

seguretat. S’hauria de donar una informació general quan hi ha canvis de direcció de la 

circulació, no només als veïns del carrer. Una vegada acabada l’obra, ¿perquè es tarda 

tant a asfaltar els carrers?. 

Hem rebut moltes queixes respecte que els carrers estan molt bruts, sobre tot els 

dissabtes i diumenges als voltants de la plaça. 

Demanem, una vegada més, que es facin gestions perquè s’arregli la carretera 

Alaró-Consell, perquè de cada vegada està pitjor. 

He demanat en diverses ocasions la proposta d’un reglament d’usos de 

l’escorxador, amb un compromís de l’equip de govern, ¿no ho voleu fer?. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu del grup municipal UM: 

¿Encara no es disposa de subministrament elèctric definitiu per a l’edifici de la 

tercera edat?.  

 

Joan Simonet Pons, batle:  

Avui tenien previst instal·lar el comptador. 

  

 Antoni D. Rebassa Rosselló: 

 El Batle ens ha informat dels problemes que hi ha amb Correus respecte el 

repartiment a la zona rústica; si bé la positura de l’ajuntament ens sembla la correcta, 

preguem un poc de flexibilitat, per no haver d’arribar a un contenciós i no perjudicar els 

veïns. 
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 Els carrers estan molt bruts; hi ha una manca de civisme, però també es torba 

massa en la neteja; es pot fer una campanya de conscienciació, però incidint en la 

neteja.  

 Demano que les inversions que s’han de fer en el “Plan E” es negociïn amb tots 

els grups municipals, que es faci una junta de portaveus per parlar-ne. 

 Les obres de les pluvials no es poden fer pitjor: no hi ha senyalitzacions, es 

tanquen els carrers sense informar els veïns, sense indicar com arribar a llocs necessaris, 

com el centre sanitari o l’apotecaria; us n’heu despreocupat; la policia hauria de 

controlar que les barreres de tancament estiguin ben col.locades i que es reposin.  

 

 Jordi Amengual Far, portaveu municipal PSIB-PSOE: 

 Ens han arribat queixes respecte que els passats dies 24 i 31 de desembre els 

usuaris dels serveis socials quedaren desatesos, ¿és veritat?. 

 Tenim notícies que es va formigonar el Camí de Son Fiol amb urgència i sense 

avisar els veïns, els cotxes van haver de passar sobre el formigó humit i es va espatllar; 

l’obra s’hauria de fer amb una mica d’ordre. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 No es va formigonar tot el camí, sinó trossos; segons informació del personal 

que feia la feina, els cotxes circulaven mentre s’estava treballant, no volien tornar 

enrera; el president de l’associació de veïns de Son Fiol em va demanar disculpes. 

  

 Jordi Amengual Far: 

 Ens han comunicat queixes perquè els passats dies 24 i 31 de desembre els 

usuaris del servei d’ajuda a domicili quedaren desatesos, ¿és cert?. 

El bar del poliesportiu està tancat els dies de festa, però les barreres d’accés a les 

instala·lacions haurien d’estar obertes, ¿què passaria si hi hagués una situació 

d’urgència?. 

 ¿Quin és l’estat de les unitats d’execució previstes a les normes de planejament?. 

  

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Respectes les mancances de la instal.lació elèctrica del poliesportiu municipal, 

ens ha comentat l’enginyer redactor de l’informe que la previsió és que amb l’obra que 

s’hi ha de fer, es reparin. 

 S’han demanat verbalment les actes de la junta de la Comunitat de Regants; 

potser no hi ha documents d’alguns acords amb regants.  

 Reiterarem la petició perquè s’arregli la carretera Consell-Alaró. 

 Pensàvem que la dinamitzadora juvenil hauria pogut dedicar més temps a la 

redacció d’un esborrany de reglament d’usos de s’Escorxador; així mateix, hi ha unes 

normes d’ús que foren aprovades pel ple i comunicades a cada entitat o grup que té una 

cessió. 

 L’asfaltat del Camí de Vela es previst fer-ho el mes de febrer, i es deixarà 

preparat per a la sembra d’arbres. 

 Insistirem a l’empresa contratista de les obres de les pluvias que ha de tenir 

especial esment en la seguretat i la senyalització. 
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 Bernardí Homar Rosselló: 

 El coordinador de seguretat ha d’entregar els informes de les visites d’obra. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 La senyalització del carrers afectats per una obra com la de les pluvials és més 

complexa i diferent a la d’una obra que afecti a un sol carrer. En el pròxim butlletí 

“Alaró informa” indicarem els carrers afectats el proper mes i la senyalització de la 

circulació. Direm a la policia local que els vespres revisin les barreres i les 

senyalitzacions de les obres. 

El retard en l’asfaltat dels carrers afectats per les obres de les pluvials té una part 

positiva perquè s’evita la “païda”, de totes formes és cert que aquests treballs s’haurien 

de fer a un ritme més ràpid.  

 Amb una subvenció del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) tenim 

contractada una persona més i mirarem si pot fer feina els diumenges al matí, per tal de 

millorar la neteja dels carrers. 

 Tenim previs instal·lar papereres per a excrements de cans, amb l’ajuda d’una  

subvenció de l’Agenda Local 21. 

 Les qüestions i les discrepàncies amb Correus són llargues, si us interessa podem 

fer una junta de portaveus; hem intentat arribar a un acord, però Correus no es vol 

moure gens ni mica. 

 Es pretén equiparar el personal laboral amb els funcionaris, per això les 

treballadores tingueren lliure els dies 24 i 31 de desembre.  

; s’avisà als usuaris del servei d’ajuda a domicili; si hi hagués hagut una urgència, 

s’hagués cobert. 

Referent als dies 24 i 31 de desembre, es pretén equiparar els convenis del 

personal laboral amb el dels funcionaris, per això es va donar lliure aquests dos dies. 

 

 María Lourdes Bennasar Bennasar, regidora delegada de serveis socials i sanitat:  

 Es va avisar els usuaris d’aquest fet; no vam tenir cap queixa; si hi hagués hagut 

alguna urgència s’hagués cobert. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

Pel que fa a una suposada avacuació d’urgència del camp d’esports, en aquests 

moments hi ha les obres del nou pavelló, però una vegada acabades no hi haurà cap 

problema per habilitar-la a la zona alta del recinte. 

 Referent a la unitat d’execució núm. 1, la del C/ de Solleric, els promotors volen 

esperar la modificació de les normes subsidiàries; han presentat el projecte 

d’urbanització, aplicant la normativa antiga, encara que pràcticament és igual; no poden 

començar les obres perquè no està aprovat definitivament; els veïns coneixen la situació 

de la tramitació. 

 

 Antonio Matas Garcías, regidor delegat de manteniment de serveis i obres 

municipals: 

 Estem reparant faroles per posar-les en el Camí de Vela. 

 La barrera per tancar el safareig de Son Tugores ja està acabada, sols falta posar-

la. 
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 María Antonia Cifre Rosselló, regidora delegada d’esports i de neteja d’edificis i 

dependències municipals:  

 Avisaré l’empresa que fa l’obra de cobriment de la pista poliesportiva perquè  

posin una tela de protecció a la pista de tennis. 

 Els dies festius la policia local obrirá el camp d’esports a les 9  i es tancarà a les 

22 h. 

 

 Mateu Marcus Alemany: 

 Hem tingut queixes que el parc de Son Tugores molts matins no està obert. 

  

 Joan Simonet Pons, Batle: 

 Ha d’estar obert; els dies laborals està obert perquè s’hi estan fent obres; pot ser 

fos un dissabte o un diumenge que la policia no hagués pogut anar a obrir. 

 

 

Intervencions dels representants d’entitats ciutadanes i dels ciutadans 

individualment: 

 

Antonio Rebassa Frau: 

Hi ha moltes plaques de noms de carrers amb errors ortogràfics, aconsello 

repasar-les.  

  

Joan Simonet Pons, batle: 

Hi ha un estudi fet en relació als noms dels carrers. 

 

 

 

 

 

 

 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, 28 de gener de 2010 

  

 Vist i plau, 

   El Batle, 

 

 

 

 


