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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DE 13 D’OCTUBRE DE 2011 

 

 

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

 Data:                                           13 d’octubre de 2011 

 Hora de començament:              20 h. 

 Hora d’acabament:                     20’15 h. 

 Membres presents:                     Joan Simonet Pons, batle 

         Gabriel Simonet Homar  

         Maritina Campins Moyá  

                Llorenç Perelló Rosselló   

         Maria Lourdes Bennasar Bennasar                                                                

    Marria Antonia Cifre Rosselló  

    Juan Lozano León     

         Benito Ripoll Matas  

             Aina Maria Munar Isern  

         Gregorio García-Villaraco Rodríguez  

         Antonia Martorell Vanrell  

         Mateu Marcús Alemany  

         Gabriel Far Florit  

 Membres absents:        -                  

 Caràcter de la sessió:                  extraordinària  

 Convocatòria:                             primera 

 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

 

 1. SOL·LICITUD PLA D’OBRES I SERVEIS DE 2012 DEL CONSELL DE 

MALLORCA.- 

 

 (Exp. núm. 2743-2011). 

 Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 4856, de 07.10.2011), (sense informe de 

la Comissió informativa i de control general, perquè la sessió convocada pel dia 10 

d’octubre de 2011, no es celebrà per manca de quòrum d’assistència):  
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         “Vista la convocatòria del Consell de Mallorca de 27 de maig de 2011 (registre 

d’entrada núm. 2743, de 03.06.2011). 

 Havent escoltat el parer dels portaveus dels grups municipals 

 Es proposa al Ple de l’ajuntament: 

 

1r.- Aprovar l'expedient de sol.licitud de finançament al Consell d Mallorca per 

a l'obra anomenada "Asfaltats de carrers a Alaró", amb un pressupost d'execució per 

contracte de 49.816,24 €, i demanar la seva inclusió en el Pla insular d'obres i serveis de 

l’any 2012. La subvenció a fons perdut que se sol·licita puja a un import de 34.877,37 € 

(70 %), essent l'aportació municipal de 14.938,87 € (30 %). 

2n.- Aprovar l’avantprojecte de l'obra de referència redactat per l’arquitecta 

Yolanda Ballester Simonet, que és la tècnica municipal. 

3r.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla 

insular d'obres i serveis de l’any 2012 i al Reglament de Cooperació Municipal del 

Consell de Mallorca.” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

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

(ER): 

 Se m’informà d’una manera casual.  

 

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

(PSM-EN): 

 Demanem la informació abans. Ens agradaria que quan es comença una obra, 

s’acabi; per exemple aquí, a l’ajuntament, els ascensors encara no funcionen. 

 

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

Espanyol (PSIB-PSOE): 

 El pla d’obres i serveis és un bon mitjà per fer coses de forma conjunta; a la 

Junta de portaveus demanàrem que s’inclogués el C/ de Joan Rosselló de Son Forteza. 

  

 

 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: 0 (zero). 

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

 - Aprovar la proposta. 

 

 

 

 

 

 2. MANTENIMENT DEL FONS AUTONÒMIC DE COOPERACIÓ 

MUNICIPAL.- 

 

 (Exp. núm. 4728-2011). 

 Moció del grup municipal PSIB-PSOE (registre d’entrada núm. 4728, de 

30.09.2011), (sense informe de la Comissió informativa i de control general, perquè la 

sessió convocada pel dia 10 d’octubre de 2011, no es celebrà per manca de quòrum 

d’assistència): 

 

          “Exposició de motius. 

 La llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears, afirma que el municipi constitueix el nivell local bàsic i essencial de 

l’organització territorial de les Illes Balears, que permet fer més efectiva la participació 

de la ciutadania en l’adopció de decisions, així com gestionar amb menor cost i major 

efectivitat les competències locals. 

 La llei fa referència a la necessitat d’enfortir les institucions municipals. 

L’article 205 de la citada llei regula el Fons de cooperació local, que es marca com a 

objectiu contribuir a l’equilibri econòmic de les entitats locals de la comunitat, tenint en  

compte el criteri de solidaritat. Marca com a import mínim d’aquest fons el 0,7 % del 

total d’ingressos propis de la comunitat i diu que cap municipi rebrà una participació 

anual del Fons de cooperació local inferior a la de l’any anterior. 

 El Fons en qüestió és especialment important pels municipis menors, pels que és 

vital rebre l’assignació pertinent per poder fer front a les despeses correntes i efectuar 

els pagaments corresponents als proveïdors. 

 Donat que el Govern de les Illes Balears informà via sms als diferents 

ajuntametns que s’aplicaria una reducció leneal del 75 % del Fons de cooperació local, 

sense haver acordat res amb la FELIB. 

 Donat que la reducció d’aquests recursos genera un greu problema als 

ajuntaments i, en especial, als proveïdors de béns i serveis locals. 

 A proposta del grup municipal socialista d’Alaró, presenta la següent: 

 Moció: 

1. Instam al Govern de les Illes Balears a executar l’abonament del 100 % del 

Fons de cooperació local als ajuntaments de les Illes Balears, sempre dins l’any 2011. 

2. Demanam al Govern autonòmic que ens faci arribar un calendari detallat de 

quan s’efectuaran els pagaments. 

3. Sol·licitam que la FELIB demani una reunió urgent del seu Consell Executiu 

amb el conseller d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears per donar 

les explicacions pertinents i acordar les corresponentes solucions.” 
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Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

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

(ER): 

 Suposa una part important del finançament del nostre dia a dia. 

 

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

(PSM-EN): 

 Si es digué per missatge telefònic “sms” no és correcte, les formes s’han de 

guardar. No es pot retallar unilateralment. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 No es redueix la quantitat del fons, sinó que un 25 per 100 es pagarà el 2011 i la 

resta, el 2012. Tenim impugnats en el jutjat els criteris de distribució. Demanem que 

s’inclogui a la moció el següent punt: 

- Instam al Govern de les Illes Balears que mantengui la partida pressupostària 

del Fons de cooperació local per a 2012. 

 

 

 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

 - Aprovar la moció amb l’esmena. 

 

 

 

 

 

 3. MODIFICACIÓ ESTATUTS FUNDACIÓ CASTELL D’ALARÓ.- 

 

 (Exp. núm. 4820-2011). 

 Proposta del president de la Fundació Castell d’Alaró, aprovada pel Patronat en 

sessió de 5 d’octubre de 2011 (registre d’entrada núm. 4728, de 30.09.2011), (sense 

informe de la Comissió informativa i de control general, perquè la sessió convocada pel 

dia 10 d’octubre de 2011, no es celebrà per manca de quòrum d’assistència): 

 

          “ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CASTELL D’ALARÓ 

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI I DURADA DE LA 

FUNDACIÓ 

Article 1. La Fundació Castell d’Alaró es constitueix com a fundació sense 

finalitat de lucre i es regeix pel document fundacional, per aquests estatuts, per les 

normes de règim intern que dicta el Patronat de la Fundació i per la legislació que li és 

d'aplicació, en especial per la Llei estatal 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions i 

pel Decret de la nostra Comunitat Autònoma 61/2007, que regula el registre únic i 

l'exercici del protectorat. 
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Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, i 

en conseqüència pot adquirir, posseir i disposar de tota classe de béns mobles, immobles 

i drets, realitzar els actes jurídics d'administració i de domini i obligar-se en els termes 

que autoritzen les lleis. 

Article 3.  La Fundació té el domicili a l’hostatgeria del Castell d’Alaró, tot i que 

a l’efecte de notificacions el té a l'Ajuntament d'Alaró (plaça de la Vila, 17. 07340), i 

n’ha d’estendre l’àmbit territorial de funcionament a les Illes Balears. 

Article 4. La Fundació té una durada de 40 anys a comptar des de la data de la 

seva constitució.  

TÍTOL II. OBJECTE FUNDACIONAL, APLICACIÓ DE RECURSOS I 

BENEFICIARIS 

Article 5. La Fundació Castell d’Alaró té per objecte primordial: 

1.- La rehabilitació i manteniment de l’hostatgeria del Castell d’Alaró i del camí 

d’accés. 

2.- La gestió i conservació de les instal·lacions de l’hostatgeria del Castell d’Alaró, i del 

seu entorn.  

3.- Impulsar la realització d’activitats culturals, artístiques, educatives i científiques 

relacionades amb el Castell d’Alaró.  

4.- Promoure la restauració i l’estudi arqueològic del patrimoni històric del Castell 

d’Alaró. 

5.- Difondre el coneixement del Castell d’Alaró entre la societat com a element 

identificatiu del poble d’Alaró i de l’illa de Mallorca.  

5.1.- El correcte desenvolupament d’aquest objecte fundacional es concreta de la 

següent manera: 

- Per a la rehabilitació de l’hostatgeria del Castell d’Alaró i del seu entorn, objecte de la 

cessió per termini de 40 anys d’ús dels espais que es grafien a l’annex que s’adjunta, la 

Fundació disposarà dels següents recursos econòmics: 

a) L’Ajuntament d’Alaró i la Diòcesi de Mallorca aportaran els costs dels materials de 

manera proporcional, és a dir al 50%, tret que per mutu acord fixin un percentatge 

diferent. 

b) El Consell de Mallorca aportarà els costs dels projectes, la mà d’obra i la direcció de 

les obres, així com una aportació única per import de 80.000,- euros que serà destinada 

per la Fundació a l’adquisició de l’equipament de mobiliari i cuina i que haurà d’estar 

d’acord amb les característiques de construcció pròpies del refugi i adaptat a les 

necessitats de refugi de muntanya.. Aquesta aportació es realitzarà mitjançant una 

transferència de capital en el marc de les disponibilitats pressupostàries del departament 

competent en matèria de medi ambient del Consell de Mallorca, prèvia tramitació de 

l’expedient de despesa de subvenció nominativa. 

 Amb aquest objecte, els fundadors afecten el patrimoni fundacional per tal de 

rehabilitar, promoure i mantenir la identitat dels espais del Castell d’Alaró, l’ús dels 

quals s’ha cedit temporalment, com a element representatiu del poble d'Alaró. 

- L’oratori i totes les seves pertinences són de la plena propietat del Bisbat, i 

estan sota la jurisdicció exclusiva del rector d’Alaró, per a qualsevol qüestió, tota 

vegada que no són objecte de la cessió d’ús. 

Article 6. La Fundació ha d’aplicar el patrimoni i les rendes de què disposa als 

objectius fundacionals, ha de donar informació suficient d'aquests objectius i de les 
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activitats que du a terme i ha d’actuar amb criteris d'imparcialitat i no discriminatoris en 

determinar-ne els beneficiaris. 

 TÍTOL III. MEMBRES DE LA FUNDACIÓ 

 Article 7.  La Fundació tendra dos tipus de membres: 

A) Membres fundadors: l’Ajuntament d’Alaró, la Diòcesi de Mallorca i el Consell de 

Mallorca. 

B) Membres adherits: els membres que es poden incorporar amb posterioritat a la 

Fundació, els quals tendran dret a veu però no a vot. El patronat haurà de determinar el 

nombre de representants que tendra en el Patronat de la Fundació. 

Els membres que s’incorporin amb posterioritat a la constitució de la Fundació hauran 

de sol·licitar la seva admissió, que haurà de ser aprovada pel Patronat.  Per adquirir la 

condició de membre de la Fundació, aquest haurà de tenir el vot favorable de la majoria 

de representants de cada un dels membres fundadors. 

 Article 8.  Tots els patrons tenen dret a obtenir del Patronat dades o informació 

que els siguin necessàries pel desenvolupament de la seva funció. 

TÍTOL IV. ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ 

Capítol I. Òrgans de govern 

Article 9. La Fundació, la regeixen els òrgans següents: 

A) De govern i decisió. 

1.  El Patronat. 

2.  El president. 

3.  Els vicepresidents. 

4.  La Comissió Executiva.  

5.  El director gerent. 

B) De consulta i col·laboració 

1. El secretari. 

2. La Comissió d'Amics i Patrocinadors. 

Tot això sense perjudici de qualssevol altres òrgans complementaris, siguin o no 

permanents, que el Patronat acordi constituir al si de la Fundació. 

 Capítol II. Del Patronat 

 Secció 1. Composició i designació 

Article 10. La Fundació, la regeix el Patronat, màxim òrgan de govern, de 

representació i d’administració. Correspon al Patronat complir els objectius 

fundacionals i administrar amb diligència els béns i els drets que integren el patrimoni 

de la Fundació, i mantenir-ne el rendiment i la utilitat. 

Membres del Patronat: 

- Ajuntament d'Alaró (tres representants). 

- Consell de Mallorca (tres representants). 

- Diòcesi de Mallorca (tres representants). 

Amb caràcter ordinari, la Parròquia d’Alaró ostenta la representació del Bisbat de 

Mallorca. 

Els patrons exerceixen les funcions de forma indefinida; les persones jurídiques, 

públiques i privades, han de designar la persona natural que els representa i ho han de 

comunicar al secretari del Patronat mitjançant el document corresponent o un certificat 

acreditatiu, que pot preveure les figures de titular i de suplent. 
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El cessament de les persones naturals designades amb aquest objectiu es produeix en 

rebre l'oportuna comunicació dels patrons. 

En qualsevol cas, el càrrec de patró és gratuït, sense perjudici que se li puguin retornar 

les despeses degudament justificades ocasionades en l'exercici de la seva funció, com 

preveu l'Article 15.4 de la Llei 50/02. 

Secció 2. Atribucions 

Article 11. Al Patronat, màxim òrgan de govern, de representació i 

d’administració de la Fundació, li corresponen les atribucions següents: 

a) Aprovar, en aplicació de la Llei 50/02, els comptes anuals, el pla d'actuació que ha de 

contenir els objectius i les activitats que s'han de desenvolupar durant el següent 

exercici, modificar els estatuts, acordar la fusió i l’extinció de la Fundació i realitzar els 

actes que requereixen l'autorització del Protectorat. 

El pla d'actuació ha d’anar acompanyat del pressupost del següent exercici. 

b) Aprovar reglaments de règim intern, la qual cosa requerirà majoria de 4/5 parts dels 

membres del patronat.  

En l'exercici dels drets i les accions que du a terme, el Patronat pot conferir, la 

representació de la Fundació a les persones que lliurement designi i amb les facultats 

que consideri pertinents. 

c) Designar els seus representants en la Comissió Executiva i altres òrgans de la 

Fundació. 

d) Designar i cessar el director gerent. 

e) Negociar, concertar i atorgar tota classe d'operacions i de contractes, en documents 

públics o privats. 

f) Realitzar les inversions necessàries i justificades segons els objectius fundacionals, i 

adquirir, a títol onerós o lucratiu, tota classe de béns i de drets i, en general, dur a terme 

tota classe d'actes de disposició i d’administració dels béns i drets de la Fundació. 

g) Realitzar tota classe d'operacions bancàries actives i passives, contractar serveis 

bancaris, fer contractes de compte corrent, de compte d'estalvi, de dipòsit d'obertura de 

crèdit, documentari o no, de préstec, de descompte, i qualssevol altres contractes de 

fiança i de serveis de transferències de fons, canvis de divisa...; i també tots els actes i 

negocis accessoris o complementaris perquè els contractes esmentats siguin plenament 

eficaços. 

h) Acceptar herències, llegats, donacions, subvencions i altres liberalitats. 

i) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualssevol altres productes, 

beneficis i quantitats que, per qualsevol concepte, corresponguin a la Fundació. 

j) Atorgar i revocar delegacions i poders en relació amb l'exercici de qualsevol matèria, 

per garantir el compliment dels objectius fundacionals. 

k) I, en general, realitzar els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar els contractes 

que siguin necessaris per assegurar la millor administració i la millor disposició de les 

rendes i els béns de què disposa, per exercir els drets i les accions necessàries i per 

realitzar i complir de la forma més adequada els objectius fundacionals. 

El Patronat pot delegar les facultats en un o més membres, a excepció de 

l'aprovació dels comptes i del pla d'actuació, la modificació dels estatuts, la fusió i 

liquidació de la Fundació, i també aquells altres actes que requereixen l'autorització del 

Protectorat. 
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Article 12. La responsabilitat, la substitució, el cessament i la suspensió dels 

patrons es regeix pel que disposa la Llei 50/02. 

Secció 3. Forma de deliberar i prendre acords 

Article 13. El Patronat, òrgan que convoca i presideix el president, s’ha de reunir 

en sessió ordinària dues vegades a l'any i, a més, cada vegada que ho consideri oportú el 

president o ho sol·licitin per escrit, com a mínim, tres membres del patronat, els quals 

han d’especificar els assumptes que s’han d’incloure en l'ordre del dia. Un cop que el 

president n’ha rebut la comunicació escrita, s’ha de fer la reunió en els trenta dies 

següents. 

La primera Junta Ordinària anual s'ha de reunir durant el primer semestre i la segona, 

durant el quart trimestre de cada any. En la primera d’aquestes juntes, el Patronat ha 

d’aprovar els comptes anuals corresponents a l'any anterior, en els termes legalment 

prevists. En la segona, el Patronat ha d’aprovar el pla d'actuació i el pressupost de l'any 

següent. No obstant això, el Patronat pot tractar qualsevol altre assumpte que consideri 

convenient introduir en l'ordre del dia, sempre que es respecti el quòrum d'assistència. 

Les sessions ordinàries s’han de convocar amb quatre dies d'antelació, com a mínim, i 

les extraordinàries, també amb quaranta-vuit hores d'antelació com a mínim. Amb 

aquesta finalitat, el secretari, en nom del president, ha d’enviar —per qualsevol mitjà 

que en permeti tenir constància— una convocatòria de reunió a cada membre del 

Patronat o persona que el representa, en la qual ha de figurar l'ordre del dia, el lloc, el 

dia i l'hora de la reunió. 

Les reunions es fan en única convocatòria i són vàlides si hi assisteixen les 2/3 parts 

dels seus membres, sempre que hi hagi representants dels 3 patrons fundadors. 

La deliberació dels punts de l'ordre del dia es fa seguint els torns sol·licitats al president 

i els acords es prenen per majoria de 2/3 dels membres del patronat sempre que votin a 

favor representants dels 3 patrons fundadors.  

Secció 4.  Drets, deures i responsabilitats del membres del Patronat 

Article 14.  Són drets dels membres del Patronat: 

a) Sol·licitar mitjançant signatura la petició de convocatòria de celebració de sessió 

extraordinària, en els termes establerts. 

b)Presentar precs, preguntes i interpel·lacions. 

c)Aquells altres que els siguin reconeguts per les lleis. 

Article 15.  Són deures i responsabilitats dels membres del Patronat: 

a) Assistir a les sessions del Patronat i a les de les comissions que formin part, excepte 

justa causa que ho impedeixi, que hauran de comunicar amb anticipació necessària al 

president del Patronat. 

b) Respectar l’ordre i la cortesia corporativa, així com no divulgar les actuacions que 

excepcionalment tenguin el caire de secretes, així com guardar el degut sigil sobre els 

assumptes que coneguin per raó del seu càrrec. 

c) No podran invocar o fer ús de la seva condició de membres del Patronat per a l’ús de 

qualsevol activitat mercantil, industrial o professional. 

d) Els membres del Patronat estan subjectes a responsabilitat civil o penal per actes i 

omissions realitzades en l’exercici del seu càrrec, tal com es regula a la Llei de 

Fundacions.  

Capítol III. Del president 

Secció 1. Càrrecs 
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Article 16. El Patronat elegeix, d'entre els membres que el formen, el president i  

vicepresidents, 1r i 2n que substitueix el president en els casos d'absència o de malaltia. 

 Secció 2. Atribucions 

Article 17. Correspon al president i, si és el cas, al vicepresident: 

a) Representar la Fundació en tots els actes i negocis jurídics. 

b) Comunicar i presidir les reunions del Patronat, dirigir les deliberacions i visar les 

actes de la reunió. 

c) Si escau, presidir amb veu i vot les reunions de les comissions de la Fundació i firmar 

les actes de les reunions. 

d) Vigilar el compliment dels acords que han adoptat els òrgans de la Fundació. 

Secció 3.  Elecció i delegacions 

Article 18.  El càrrec de president recaurà en alguns dels membres que formen 

part del Patronat com a membres de l’Ajuntament d’Alaró o de la Diòcesi de Mallorca, 

representada per la Parròquia d’Alaró. 

Article 19.  El president té la facultat de delegar l’exercici de determinades 

atribucions en el director gerent i vicepresidents. 

Article 20.  El dret de delegació podrà preveure mecanismes de direcció i control 

per part del president sobre l’actuació dels membres delegats. 

Article 21.  De totes les delegacions i de les seves modificacions es donarà 

compte al Patronat en la primera sessió que aquest celebri amb posterioritat a les 

mateixes. 

Sense perjudici de l’anteriorment indicat la delegació d’atribucions del president 

sorgirà efecte des del dia següent a la signatura de l’acord, excepte que en ell es disposi 

una altra cosa. 

Article 22.  El president podrà donar compte al Patronat, a cada sessió ordinària 

del mateix, de les resolucions que hagi adoptat des de la darrera sessió plenària 

ordinària perquè els patrons coneguin el desenvolupament de l’administració a efectes 

de control i fiscalització. 

Article 23. El president podrà renunciar al seu càrrec sense perdre per això la 

condició de membre del Patronat. La renúncia s’haurà de fer per escrit davant el 

Patronat, que haurà d’adoptar acord de coneixement dins els deu dies següents i sense 

perjudici de la rotatòria del càrrec de president. 

Article 24.  Vacant la presidència per la renúncia del seu titular, mort o sentència 

ferma, la sessió extraordinària per l’elecció d’un nou president, se celebrarà en els deus 

dies següents a l’acord de coneixement de la renúncia pel Patronat, al moment de la 

mort o, a la notificació de la sentència. 

Article 25.  La Fundació comptarà amb dos vicepresidents.  El vicepresident 1r 

que serà nomenat pel Consell de Mallorca d’entre els seus membres i el vicepresident 

2n que serà nomenat per l’Ajuntament d’Alaró o per la Diòcesi de Mallorca quan no 

ostentin la presidència. 

 Capitulo IV. De la Comissió Executiva 

Secció 1. Composició i designació. 

Article 26.  Per facilitar la realització dels objectius fundacionals i agilitzar el 

funcionament de la Fundació, el Patronat pot designar una Comissió Executiva, 

integrada per tres representants, un per cada membre fundador, i assistida pel secretari. 
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En designar els integrants de la Comissió Executiva, pot preveure la figura del suplent 

per als supòsits d'absència o de malaltia del titular. 

La Comissió Executiva ha d’elegir, d'entre els membres que la formen, el president, 

malgrat que el president del Patronat sigui membre titular de la Comissió; en aquest cas, 

també serà el president de la Comissió Executiva. 

 Secció 2. Atribucions 

Article 27.  La Comissió Executiva té les atribucions següents: 

a) Seguir el pla d'actuació aprovat pel Patronat i, si cal, adoptar les mesures necessàries 

per garantir-ne el compliment. 

b) Seguir l'execució dels pressuposts aprovats pel Patronat i, si cal, adoptar les mesures 

necessàries per garantir-ne el compliment. 

c) Administrar amb el director els fons de la Fundació. 

d) Totes les funcions que li delegui o li encomani el Patronat. 

En qualsevol cas, la Comissió Executiva pot delegar les atribucions, en els termes que 

en cada cas acordi, a favor d'un o de diversos membres d’aquesta Comissió. 

 Secció 3. Forma de deliberar i prendre acords 

Article 28. La Comissió Executiva, la convoca el president, que també presideix 

les sessions; si no hi assisteix, les presideix un membre de la Comissió Executiva 

nomenat pels presents, el qual, a més, ha de signar l'acta de la reunió amb el secretari. 

Les sessions s’han de convocar amb dos dies naturals d’anticipació, com a 

mínim. Amb aquesta finalitat, el secretari, en nom del president, ha d’enviar —per 

qualsevol mitjà que en permeti tenir constància— una convocatòria de reunió als 

membres, en la qual ha de figurar l'ordre del dia, el lloc, el dia i l'hora de la reunió. 

Les reunions es fan en única convocatòria i són vàlides si hi assisteixen la meitat 

més un dels membres. A l’efecte de validesa de la convocatòria, es té en compte 

exclusivament la presència dels membres designats pel Patronat. 

La deliberació dels punts de l'ordre del dia es fa seguint els torns sol·licitats al 

president i els acords es prenen per majoria simple dels presents. En el cas d'empat, el 

vot de qualitat del president o de qui hi actua és el que decideix. 

El secretari de la Fundació actua de secretari de la Comissió Executiva i ha de 

transcriure al llibre d'actes els acords adoptats, en la forma establerta a l'Article 20. 

Capítol V. El director gerent 

Secció 1. Nomenament 

Article 29.  Perquè funcioni correctament la Fundació, el Patronat pot nomenar 

un director gerent, càrrec que pot ser retribuït. 

Substitueix el secretari en els casos d’absència o de malaltia. Una vegada 

designat, el director entra a formar part del Patronat i dels altres òrgans de govern de la 

Fundació, amb veu i sense vot; deixa de formar part del Patronat i dels altres òrgans de 

govern en dimitir o cessar en el càrrec. 

 Secció 2. Atribucions 

Article 30. El director gerent exerceix les funcions que el Patronat considera 

oportú encomanar-li. 

Capítol VI. El Secretari 

Secció 1. Designació 
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Article 31. El Patronat designa el càrrec de secretari, les funcions del qual poden 

ser retribuïdes i recaure en persones que no són membres del Patronat; en aquest cas, 

entren a formar-ne part només amb veu. 

Secció 2. Atribucions 

Article 32. Correspon al secretari: 

a) Elaborar l'ordre del dia amb el director gerent i convocar, en nom del president, les 

reunions del Patronat i dels altres òrgans de govern de la Fundació. 

b) Assistir a les reunions dels òrgans de govern de la Fundació. 

c) Redactar i signar, al costat del president o de qui hi actua, l'acta de les reunions 

aprovada pel Patronat i pels altres òrgans de govern. 

d) Custodiar i guardar els llibres i els documents, en els quals ha intervingut per raó del 

càrrec. 

e) Lliurar certificats i testimoniatges dels acords que ha adoptat el Patronat i els altres 

òrgans de la Fundació. 

f) Assessorar els diferents òrgans de la Fundació. 

g) Realitzar qualsevol altra funció que acordi atribuir-li el Patronat o el president. 

Capítol VII. La Comissió d'Amics i Patrocinadors 

Article 33. El Patronat de la Fundació podrà constituir la Comissió d'Amics i 

Patrocinadors del Castell d’Alaró com a òrgan de la Fundació. Aquesta Comissió tendra 

com a objectius afavorir, estimular i promoure la realització de les activitats i 

manifestacions que consideri oportunes per mantenir la identitat del Castell d’Alaró 

com a element representatiu del poble d'Alaró. 

Article 34. La Comissió d'Amics i Patrocinadors disposa d'un reglament de 

règim intern que ha d’aprovar el Patronat de la Fundació. 

TÍTOL V. PATRIMONI, FUNCIONAMENT I ACTIVITAT DE LA 

FUNDACIÓ 

Article 35. El patrimoni de la Fundació està constituït per les aportacions, donacions, 

liberalitats, subvencions i qualsevol recurs que la Fundació pugui obtenir. En particular 

les aportacions dels membres fundadors són: 

1. La Diòcesi de Mallorca i l’Ajuntament d’Alaró cedeixen el dret d’ús del Castell 

d’Alaró, a l’excepció de l’Oratori a la Fundació del Castell d’Alaró. Aquest dret 

finalitzarà en cas d’extinció de la fundació, o en el seus defecte, un cop hagin 

transcorregut 40 anys des de la cessió. No s’autoritzaran activitats contràries a 

l’Església Catòlica i a la seva moral. En cas de dubte o conflicte sobre aquesta matèria 

la Fundació resoldrà sobre la qüestió per majoria de 4/5.  

2. El Consell de Mallorca aporta els costs dels projectes, la mà d’obra i la direcció de les 

obres per a la restauració de l’hostatgeria del Castell, així com la aportació prevista a 

l’Article 5. 5.1b) d’aquests estatuts, que haurà d’estar d’acord amb les característiques 

de construcció pròpies del refugi i adaptat a les necessitats de refugi de muntanya. 

L'administració i la disposició del patrimoni de la Fundació correspon al 

Patronat, en la forma establerta en aquests estatuts i amb subjecció al que disposa la Llei 

50/02. 

La Fundació ha de figurar com a titular de tots béns i els drets que n’integren el 

patrimoni, els qual ha de constar en l’inventari anual. 

Article 36. La disposició i el gravamen dels béns i drets patrimonials s’ha 

d’ajustar al que preveu l'Article 21 de la Llei 50/02 de Fundacions. 
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Article 37. L'acceptació d'herència s'entén feta en benefici d'inventari; i en els 

supòsits de llegats o donacions amb càrregues o donacions oneroses o remuneratives i la 

repudiació d'herències, de donacions o de llegats sense càrregues, s’ha de comunicar al 

Protectorat en els termes que preveu la Llei 50/02. 

Article 38. La Fundació té les següents fonts d'ingressos: 

a) Les aportacions anuals dels membres en els supòsits i les quantitats que en cada cas 

s'estableixin o concertin. 

b) Les aportacions de béns, drets o serveis avaluables econòmicament rebuts de 

persones físiques o jurídiques, públiques o privades. 

c) Les subvencions o aportacions rebudes específicament de la Unió Europea, 

directament o a través de les administracions públiques. 

d) Les subvencions o aportacions procedents d'ajuts nacionals o internacionals rebuts 

directament o gestionats per altres institucions competents. 

e) Les rendes i els productes de capital percebuts o acumulats. 

f) Els ingressos procedents de les activitats econòmiques desenvolupades per la 

Fundació en els termes prevists a l'Article 24 de la Llei 50/02. 

Article 39. La Fundació ha de dur una comptabilitat ordenada i adequada, i ha 

d’ajustar l’activitat i el funcionament al que disposen l’Article 25 i següents de la Llei 

50/02. Per a una gestió econòmica i un control comptable eficaços, ha de tenir un 

administrador. 

TÍTOL VI.  MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

Article 40. La modificació o la nova redacció dels estatuts serà acordada pel 

Patronat per majoria dels representats de cada un dels membres fundadors, de forma que 

sempre és requerirà almenys el vot favorable de 2 dels 3 patrons designats per cada 

membre fundador i l’haurà de comunicar al Protectorat. En qualsevol cas, la 

modificació o la nova redacció ha de ratificar-se pel Ple del Consell de Mallorca i de 

l’Ajuntament d’Alaró, s’ha de fer en escriptura pública i s’ha d’inscriure en el Registre 

de Fundacions d’aquesta Comunitat Autònoma. 

TÍTOL VII. FUSIÓ, SEPARACIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ 

Article 41. La Fundació es pot fusionar amb una altra o unes altres fundacions si 

ho acorden els patronats respectius. La decisió s’ha de prendre per majoria dels 

representants de cada un dels membres fundadors, de forma que sempre és requerirà 

almenys el vot favorable de 2 dels 3 patrons designats per cada membre fundador. Una 

vegada acordat s’ha de comunicar al Protectorat. 

Article 42. La Fundació s'extingeix de ple dret als quaranta anys comptadors des 

de la primera publicació de la constitució i aprovació de la fundació i en els supòsits que 

preveu l'Article 31 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre. Els acords es prendran per 

majoria dels representants de cada un dels membres fundadors, de forma que sempre és 

requerirà al manco el vot favorable de 2 dels 3 patrons designats per cada membre 

fundador. 

Liquidació i adjudicació de l’haver: 

1.- L’extinció de la Fundació determina l’obertura del procediment de liquidació, que ha 

de dur a terme el Patronat sota el control del Protectorat. 

2.- Els béns resultants de la liquidació s’han de destinar a fundacions o a altres 

institucions que persegueixin finalitats d’interès general anàlogues a les de la Fundació i 

que tinguin afectats els seus béns —fins i tot per al supòsit de la seva dissolució— a 



 
 

 

Página 13 de 13 

aconseguir aquelles finalitats, que hagi designat en el seu moment el Patronat, d’acord 

amb el que ordeni la legislació vigent. 

La funció liquidadora del Patronat finalitza amb l’atorgament de l’escriptura de 

cancel·lació de la Fundació, la sol·licitud de la cancel·lació dels assentaments referents 

a la Fundació i la seva inscripció en el Registre de fundacions.” 

 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

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

(ER): 

 No tenim representació en la Fundació, ni un debat directe. Agraïm la 

informació. 

 

 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: 0 (zero). 

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

 

 

S’acorda: 

 - Ratificar la modificació del estatuts de la Fundació Castell d’Alaró acordada 

pel seu Patronat en sessió de 5 d’octubre de 2011.  

 

  

 

 

 

 

 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, 13 d’octubre de 2011.  

 

 Vist i plau, 

   El Batle, 


