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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 30 DE DESEMBRE DE 2011 

 
 

 Lloc de la reunió:                       Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 
 Data:                                           30 de desembre de 2011 
 Hora de començament:              19 h. 
 Hora d’acabament:                     20’10 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:                  extraordinària  
 Convocatòria:                             primera 
 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 
 
 

 

 
 
 1. COMPTE GENERAL PRESSUPOST EXERCICI 2010.- 
 
 (Exp. núm. 3374-2011). 
 Informat favorablement per la Comissió especial de comptes en sessió de 4 de 
novembre de 2011, durant el termini d’informació pública i d’admissió d’objeccions 
transcorregut des del dia 18 de novembre al dia 22 de desembre de 2011 (anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 172, de 17.11.2011, pàgina 150), 
no s’han presentat reclamacions. 

 
 
Opinions sintetitzades dels membres de la coporació que intervenen en la 

deliberació: 
 
Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat: 
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És cert que ho presentem fora de termini, però millorem i guanyem terreny 
respecte els anys anteriors. Portem la comptabilitat més al dia i procurarem complir els 
terminis. Tenim un fort endeutament, no obstant fem una gestió pressupostària prudent i 
realista. La liquidació del pressupost de 2010 fou de signe positiu en uns tres-cents mil 
euros.  

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

Es presenta amb un retard de sis mesos; el pressupost de 2010 es liquidà perquè 
no quedava més remei, perquè sinó l’estat pot retenir les transferències per participació 
en els seus tributs. No s’ha fet la feina bé, per exemple es fan modificacions de crèdit 
fora de temps i es paguen despeses sense consignació pressupostària. En el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, que hauria de ser excepcional, s’inclouen 
factures que ja estan pagades. S’ha canviat l’empresa gestora del centre municpal de 
S’Olivaret i no s’ha signat el nou contracte, ni han presentat l’aval, ni han pagat, però ho 
exploten i l’ajuntament sols els ha tramès dues cartes. Tenim presentades sol·licituds de 
documentació sobre les pagaments als regidors i no se’ns facilita, fa que s’axeiquin 
sospites si no hi ha informació.  

 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 

En l’execució del pressupost ens hauríem d’ajustar el màxim a les previsions i 
no  haver de fer modificacions. S’ha de ternir esment i no inflar ingressos que després 
no es compleixen. 

 
Gabriel Simonet Homar: 
Fem les modificacions de crèdits quan disposem de la informació comptable 

actualitzada. Tenim previst cobrir la plaça d’intervenció per seguir millorant la gestió 
del pressupost i la informació comptable. No crec que el pressupost d’ingressos estigui 
“inflat”, sinó que és realista, per això, entre d’altres coses, hi ha superàvit. 

 
 

 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 el Compte general del pressupost de l’exercici 2010. 

 



 
 
 

Página 3 de 12 

 
 
   
 
 2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2011, SUPLEMENTS.- 
 
 (Exp. núm. 6096-2011). 
 Proposta del regidor delegat d’economia, hisenda i mercat Gabriel Simonet 
Homar (registre d’entrada núm. 6096, de 22.12.2011), informada favorablement per la 
Comissió especial de comptes en sessió de 27 de desembre de 2011:  
 
            “Despeses:     Festes populars, transports i tractament de residus urbans,  
                                              energia elèctrica instal·lacions esportives, senyalització de  
                                              trànsit, exposicions culturals, manteniment col·legi públic i  
                                              escola infantil, manteniment parc de Son Tugores, i altres  
 
  Finançament:  Romanent de tresoreria per a despeses generals 

 
 Atendre despeses realitzades i altres previstes fins a final d’any, de les àrees o 
serveis esmentats a l’encapçalament, que no s’han pogut demorar fins el proper exercici és 
el motiu de la present proposta. 
 Vist l'informe de secretaria-intervenció de 22 de desembre de 2011.  
 Atesa la regulació establerta en els arts. 177 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, arts. 35 a 38, i 49 del R.D. 500/1990, de 
20 d'abril, i base 5 d'execució del Pressupost general de 2011. 
 Es proposa al Ple de l'ajuntament: 
 
 - Aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdits, que ofereix el següent 
resum: 
  
aplicació                                                  crèdit           crèdit a 
despeses denominació            definitiu        suplementar       total 
 
132.22701      Seguretat, videovigil. 2.041,60 1.000,00 3.041,60 
132.22709      id., senyalització 6.042,99 9.000,00 15.042,99 
155.21000      Vies públiques, manten. - 7.900,00 7.900,00 
162.21205      Residus, parc verd 5.983,20 6.000,00 11.983,20 
162.22300     id., transport i tractam. 79.252,84 23.200,00 102.452,84 
165.22100     Enllum. públic, energia 54.920,00 4.500,00 59.420,00 
165.22114     id., materials     5.690,43 4.700,00 10.390,43 
171.21001      Parc Son Tugores, mant. 3.947,83 8.000,00 11.947,83 
321.21204     Educació. Mantenim. 16.380,00 8.600,00 24.980,00 
331.22610     Cultura. Activitats 5.000,00 7.800,00 12.800,00 
331.22613     id. Exposicions 4.000,00 9.000,00 13.000,00 
338.22607     Festes populars 86.648,17 35.000,00 121.648,17 
342.22100     Esport. Energia electr. 12.500,00 13.500,00 26.000,00 
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                                                               sumen ... 138.200,00   
Finançament: 
 
  Amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
 - Romanent de tresoreria per a despeses generals a 31.12.2010: 356.634,22          
 - Imports utilitzats per a altres modificacions de crèdit:                        
  1/2011  finançament incorporació romanents      84.338,06 
  2/2011   reconeixement extrajudicial de crèdits     68.820,44 
  3/2011   amortització deute (estalvi retribucions 2010)    23.742,40 
 - Romanent de tresoreria disponible per a despeses generals:   179.733,32           
 - Import del romament a aplicar per aquesta modificació:               138.200,00                                       
 - Import del romanent que restarà disponible:                                          41.533,32           
 
                                                   
concepte d’ingrés       denominació                                            a utilitzar 
 
       870.00      Romanent de tresoreria per a despeses generals             138.200,00” 
 
 
 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat: 
 S’inclouen les despeses previstes fins a final d’any. Es proposa suplementar en 
les àrees de cultura i festes perquè hi havia convocatòries de subvencions, a les quals 
ens hi acollírem, però o s’han suspès o no s’han resolt i, malgrat hem interposat 
recursos, hem d’augmentar les partides. Potser tinguérem un error en la previsó de 
despesa per energia elèctrica en el camp d’esports; farem una auditoria energètica. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Crida l’atenció que en un pressupost aprovat el mes de setembre s’hagin de fer 
tantes modificacions. Hi ha moltes despeses en senyalització de trànsit; quan es presentà 
el pressupost ja es coneixien despeses que ara es suplementen. Potser hi ha despeses del 
parc de Son Tugores que corresponen a l’ajudicatari de la concessió del quiosc. 
 
 Joan Simonet Pons, Batle: 
 El concessionari del quiosc del parc de Son Tugores sols havia de fer-se càrrec 
de les connexions a les xarxes; hem hagut de fer algunes infraestructures. 
 
 Mateu Marcús Alemany: 
 Potser hi ha factures de manteniment, en el cas dels jardins de Son Tugores, que 
corresponen al contractista de l’obra. Pel tipus de despeses que es fan, les exposicions 
semblen més bé berenars; s’haurien de rebaixar segons quines coses; es comptabilitzen 



 
 
 

Página 5 de 12 

despeses de festes en altres partides; en festes arribarem a les mateixes xifres que l’any 
passat; les subvencions no haurien de servir per gastar més, sinó a l’inrevés. La partida 
de manteniment de camins està excedida i no es suplementa 
 
 Gabriel Simonet Homar: 
 Algunes factures recullen despeses de diverses àrees i es comptabilitzen a vàries 
partides. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 És una mostra de manca de previsió. Parlem molt de superàvit, però en un no-res 
ens l’haurem “begut”. En algunes partides potser hi ha despeses que si són necessàries. 
S’han de reclamar fins on poguem les subvencions que s’havien convocat. Hem de 
procurar no tenir proveïdors amb factures petites esperant tot un any. Pensàvem que el 
parc de Son Tugores tenia tot un any de manteniment a càrrec del contractista de l’obra 
dels jardins. Activitats com les exposicions i el festival de poesia, en aquests temps, 
poden passar sense despeses de begudes i coques.  
 
 Gabriel Simonet Homar: 
 En les festes, així com hi ha comptabilitzada la despesa per les camisetes del 
campionat de truc, també tenim comptabilitzat l’ingrés de les aportacions dels 
participants. Dins les festes hi ha moltes diferents activitats; s’hauria de mirar el que es 
gastava abans. Si tenim en compte el que ha suposat que el Govern Balear i el Consell 
de Mallorca no concedeixin les subvencions demanades, el percentatge d’aquesta 
modificació sobre el total del pressupost, és petit i no indica manca de previsó.  
 
 Mateu Marcús Alemany: 
 Quan hi ha factures pagades sense crèdit pressupostari això és manca de 
previsió. El que tocaria avui és discutir el pressupost de l’any que ve. 
 
 Aina Maria Munar Isern: 
 No s’hauria d’haver gastat en festes si no es tenien els ingressos, ja vaig demanar 
si teníem “fermades” les subvencions previstes; és diferent si hi ha una despesa per un 
marge que cau o si augmenta el consum d’electricitat. 
 
 
 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). 
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S’acorda: 
 - Aprovar inicialment la modificació de crèdits.  
 
 
 
 
 
 3. MODIFICACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
EL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS.- 
 
 (Exp. núm. 6031-2011). 
 Acord del Ple del Consell de Mallorca de 15 de desembre de 2011 (registre 
d’entrada núm. 6031, de 16.12.2011), informat favorablement per la Comissió especial 
de comptes en sessió de 27 de desembre de 2011: 
 

“Antecedents. 
1. El Ple del Consell de Mallorca, en reunió de data 7 de maig de 1984 adoptà 

per unanimitat la creació del Servei de Prevenció i d’Extinció d’Incendis i Salvament 
(SERPREISAL), 

2. Con a conseqüència de la creació del SERPREISAL, en data 4 d’octubre de 
1984 es va signar un conveni entre les dues institucions amb l’objecte de regular la 
prestació per part del Consell de Malllorca del servei de prevenció, extinció d’incendis i 
salvament dins el terme municipal de l’ajuntament d’Alaró.  
 3. En data 15 de desembre de 2011 el Ple del Consell de Mallorca va acordar 
 a) Modificar l’acord del Ple de data 7 de maig de 1984 pel qual es va crear el 
Servei de Prevenció i d’Extenció d’Incendis i Salvament (SERPREISAL) eliminant la 
necessitat de que, per disposar del Servei, els ajuntaments de l’Illa de Mallorca han 
d’aportar l’1% del seu pressupost. 
 b) Modificar la clàusula quarta de tots els convenis vigents per a la gestió del 
SEPREISAL amb l’objecte de determinar que el Consell de Mallorca prsstarà el Servei 
de forma gratuïta. 
 Vists tots aquests antecedents es presta el consentiment per a la modificació del 
conveni de col·laboració de referència, i s’aprova el següent 
 Acord 
  

Modificar el paràgraf primer de la clàusula quarta del conveni de col·laboració 
signat entre les parts en data 4 d’octubre de 1984, per a la prestació del servei de 
prevenció, extinció d’incendis i salvament dins el terme municipal de l’ajuntament 
d’Alaró. Aquesta clàusula quedarà redactada de la forma que a continuació es detalla: 
 
 “L’ajuntament col·laborarà en la formació i en la recollida de dades necessàries 
per al Servei, en ordre a la realizació prèvia de programació i de planificació del 
Servei.” 
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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 
(ERA): 
 Voldríem saber a què es destinarà aquest estalvi. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 En el còmput general potser hi sortirem perdent, perquè encara llevaran més 
subvencions. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 El Consell fa un regal als ajuntaments més grossos; aqueix servei no és un deure 
o una obligació d’un ajuntament com Alaró. No hi haurà subvencions, ¿què compensa 
més?. 
 
 Joan Simonet Pons, Batle: 
 En el 2012 ho hauríem d’haver pressupostat com a una despesa; és un estalvi 
que anirà a la “caixa general” de l’ajuntament. Compensa, en part, la retirada de 
subvencions. 
 
 
 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 
Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar 
Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).  

Vots en contra: 0 (zero).  
Abstencions: 6 (sis) grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell), 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany),  i grup municipal ERA (Gabriel Far 
Florit). 

 
 
S’acorda: 

 - Adoptar l’acord.  
 
 
 
 
 
 4. CONSELL ESCOLA INFANTIL “ES NIERÓ”.- 
 
 (Exp. núm. 1345-2012). 
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 Proposta de batlia de 27 de desembree de 2011, informada favorablement per la 
Comissió especial de comptes en sessió de 27 de desembre de 2011: 
 
 “Atesa la composició del consell escolar que determina l’art. 3,2 del Reglament 
intern de l’escoleta infantil municipal, de 4 de novembre de 1997 (BOCAIB núm. 143, 
de 18.11.1997). 
 Havent estat informat del resultat de l’elecció de l’educadora, representant del 
personal del centre. 
 Informats també del resultat del procés d’elecció de la representant de les mares 
i pares d’alumnes. 
 En exercici de l’atribució que li confereix l’art. 3,2 del Reglament intern de 
l’escoleta infantil municipal, proposo al Ple de l’ajuntament: 
 
 Nomenar com a membres del  consell escolar de l’escola infantil pública de 
primer cicle EI Es Nieró d’Alaró, curs 2011-2012, les següents persones: 
 - Maritina Campins Moyá, regidora delegada d’educació i festes, que actuarà 
com a presidenta. 

- Antònia Maria Riera Fonollar, mestre especialista en educació infantil i 
coordinadora, elegida pel treballadors del centre, que actuarà de secretària. 
  - Ana Belén Petro Balaguer, representant de les mares i pares d’alumnes.” 
 
 
 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 
 - Aprovar la proposta. 
 
 
 
 
 
 5. TANCAMENT DE RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA.- 
 
 (Exp. núm. 5445-1-2011). 
 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana d’Alaró, informada 
favorablement per la Comissió informtiva i de control general en sessió de 26 de 
setembre de 2011:  
 
 “1er. És un fet inqüestionable i reconegut per activa i per passiva, que la darrera 
etapa de la RTV de Malorca ha representat una aposta clara i contundent a favor de la 
culttura, llengua, medi ambient i una exposició i difusió de la situació de corrupció on 
ens hem vist immersos en el nostre país. Així com una exposició de la situació mundial 
actual: efectes negatius de la globalitzaciò, tercer món, fam... és a dir una defenda clara i 
rotunda dels valors democràtics que han de regir una societat moderna. 
 2on. A la vegada, s’han generat llocs de treball estables de forma directa i 
indirecta i s’ha creat una forma d’exercir les tasques informatives amb caràcter objectiu, 
es pot dir que desconegudes fins a la data al nostre país. Fets que evidentment han 
generat nombrosrs reaccions de persones i poders hostils a aquesta classe de periodisme. 
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 3er. El plenari de l’Ajuntament d’Alaró en el seu moment i amb el vot favorable 
de tots els partits, es pronuncià en contra de la proposta d’aquest tancament, quan encara 
no s’havia feta efectiva la seva aprovació pel nou gorvern del Partit Popular al Govern i 
al Consell.  
 4t. Actualment s’està portant a terme i baix uns motius de caràcter econòmic, el 
tancament de RTV de Mallorca, d’una forma inequívoca i concloent. 
 Enfront de tot això, el Grup d’Esquerra d’Alaró proposa, previs els tràmits legals 
que es requereixin, el debat i votació de la següent 
 Moció 
 1er. Que el Plenari es pronunciï contra el tancament de RTV de Mallorca. 
 2on. Es reclami del Consell de Mallorca, es deixin sense efecte les actuacions 
iniciades per al tancament de RTV de Mallorca i retorni al normal funcionament de la 
mateixa, reforçant el model de ràdio i televisió existent a la data. 
 3er. Es tornin a admetre als directius de RTV de Mallorca que han estat cessats o 
acomiadats i se’ls reincorpori als seuss antics llocs de treball.” 
 
 
 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Era una televisió de proximitat i que donava veu a tothom. Dos fets identificatius 
han incidit en el seu tancament: independència, n’és una mostra els reportatges sobre 
corrupció, i estar feta en català. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Era una televisió plural i independent. Proposem dues esmenes: afagir 
“treballadors” en el punt on es demana que es tornin a admetre als directius; i, si el 
tancament és definitiu, que s’indemnitzi els treballadors acomiadats amb quaranta-cinc 
dies per any. 
 
 Joan Simonet Pons, Batle: 
 Ja ens hem manifestat i pronunciat sobre aquest tema. És una moció sols 
d’oportunisme polític. 
 
 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ERA): 
 Hem de demostrar companyerisme amb un col·lectiu i defensar la nostra llengua 
i cultura. Ara ja és tard i ens sap greu. Estem d’acord en introduir les esmenes que s’han 
indicat.  
 
 
 Resultat de la votació: 
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Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell), 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany),  i grup municipal ERA (Gabriel Far 
Florit). 
 Vots en contra: 0 (zero). 
 Abstencions: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 
Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar 
Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León). 
 
 
 S’acorda: 
 - Aprovar la moció, amb les esmenes formulades. 
 
 
 
 
 
 6. REFORMES AL CAMÍ DE VELA.- 
 
 (Exp. núm. 5445-2-2011). 
 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana d’Alaró, informada 
favorablement per la Comissió informtiva i de control general en sessió de 26 de 
setembre de 2011:  
 
 “El Camí de Vela per les seves característiques; baixa densitat d’edificació, una 
bona amplada, el fet d’unir dos nuclis urbans ... és un dels indrets del nostre poble més 
idoni per convertir-lo en un lloc de passeig i trobada. Però el seu estat actual no és el 
més adequat per a tal coses. Caldria fer-hi una sèrie d’actuacions per millorar-ho. Per 
exemple; crear espais d’ombra, eixamplar la voravia, dotar-ho de llocs per seure i més 
punts de recollida d’excrements canins. 
 El grup d’Esquerra d’Alaró proposa, previ els tràmits legals que es requereixen, 
la votació de la següent  
  Moció 
 Ampliació de la voravia. 
 Creació d’espais vegetals d’ombra. 
 Dotació de bancs o pedrissos per seure. 
 Augmentar els punts de recollida d’excrements canins.” 
 
 
 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Seria més convenient a altres llocs d’Alaró. 
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 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 És un dels llocs amb la voravia més ampla. Demanem un millor manteniment, i 
també que s’hi prohibeixi aparcar a la part dreta en sentit ascedent, afagir-hi un banc i 
punt de recollida d’excrements canins. 
 
 Joan Simonet Pons, Batle: 
 Considerem prioritàries altres inversions o altres llocs. 
 
 
 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 1 (un), grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 
 Vots en contra: 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). 
 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: 
 - Refusar i no prendre en consideració la moció. 
 
 
 
 
 
 7. INTRODUCCIÓ DEL PROGRAMARI LLIURE A L’AJUNTAMENT.- 
 
 (Exp. núm. 5445-4-2011). 
 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana d’Alaró, informada 
favorablement per la Comissió informtiva i de control general en sessió de 21 de 
novembre de 2011:  
 
 “Els ordinadors que té l’Ajuntament, tenen el sistema operatiu Windows i el 
paquet d’ofimàtica Office. Es tracta de programari comprat a partir del pagament d’una 
llicència d’un preu considerable. Els darrers anys ha agafat força i ara ja està ben 
desenvolupat l’anomenat programari lliure. Es tracta de sistemes operatius en Linux i 
del paquet d’ofimàtica Open Office. Si bé fa uns anys feia falta un coneixemenent mitjà 
d’informàtica per fer hi feina avui són tan extensos i han millorat tant que ja no hi ha 
diferència per a un usuari qualsevol de fer servir a l’ordinador el programari lliure o el 
privatiu.  
 Les diferències en favor del programari lliure són bàsicament dues. La primera 
econòmica: És gratuït, hi tenen molta menys incidència els virus i les despeses de 
manteniment i actualització són molt inferiors. La segona, de concepte. No són 
pgrogrames tancats sinó de codi obert per la qual cosa es milloren dia a dia. No tenen 
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propietari, són propietat de la comunitat informàtica mundial. No tenen fronteres i estan 
truduïts a la majoria d’idiomes del món.  
 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 
 - L’Ajuntament d’Alaró, conscient dels avantatges que suposa, tant econòmics 
com de concepció, elaborarà dins els propers mesos un Pla per tal d’introduir el 
programari lliure als ordinadors municipals.” 
 
 
 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Gregorio García-Villaraco Rodríguez, regidor del grup municipal Partit 
Socialista Obrer Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Suposa un estalvi econòmic directe, en llicències i equips, i indirecte, perquè 
s’optimitzen recursos informàtics i se’n allarga la vida útil. 
 
 Joan Simonet Pons, Batle: 
 No podem prendre decissions unilateralment, perquè formem part del Consorci 
d’Informàtica Local de Mallorca. Ens comprometem a proposar-ho i tractar-ho en el 
Consorci. 
 
 
 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), 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). 
 Abstencions: 0 (zero). 
 
 S’acorda: 
 - Refusar i no prendre en consideració la moció. 
 
  
 
 En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la 
sessió de la qual s’estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe. 
 

Alaró, 30 de desembre de 2011.  
 Vist i plau, 
   El Batle, 


