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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE 27 DE MAIG DE 2010 

 

 

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

 Data:                                          27 de maig de 2010 

 Hora de començament:              21 h. 

 Hora d’acabament:                     22’45 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 (30.07.2009) 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 En relació a les meves intervencions considero que en el punt 4, “Conveni amb 

la Comunitat de regants de la Font de Ses Artigues per a subministrament d’aigua”, a la 

pàgina 21, on diu: 



 
 

 

Página 2 de 43 

 

“En la redacció d’aquest nou conveni hi he participat.” 

 Ha de dir: 

“La diferència és que en la redacció d’aquest nou conveni hi he participat i hi 

hem aportat moltes coses. Penso que aquest conveni actual és bo per l’Ajuntament i en 

conseqüència pel poble d’Alaró.” 

 En el punt 9, “Substitució nom C/ de Gómez Ulla, Metge”, a la pàgina 27, on 

diu: 

“No pot haver res que ens recordi la dictadura franquista. Animem el col·lectiu 

“Alaró per a la recuperació de la memòria històrica” a seguir fent feina.” 

Ha de dir: 

“Pensam que als espais públics no pot haver-hi res que ens recordi la dictadura 

franquista, ja que quan una persona te familiars que han estat assassinats per gent que 

pertaneixia a aquest “bando” i passeja per aquests carrers o espais públics no te el 

perquè sofrir que es fa un homenatge als senyors d’aquest règim. Animem el col·lectiu 

“Alaró per a la recuperació de la memòria històrica” a seguir fent feina.” 

 I en el mateix punt, a la pàgina 29, “resultat de la votació”, on diu: 

“Abstencions: 3 (tres), Joan Simonet Pons, Antonio Matas Garcías i María 

Antonia Cifre Rosselló. grup municipal UM (Antoni D. Rebassa Rosselló).” 

Ha de dir: 

“Abstencions: 3 (tres), Joan Simonet Pons, Antonio Matas Garcías i María 

Antonia Cifre Rosselló.” 

 

  

 Sotmesa a votació, amb les observacions formulades, s’acorda per unanimitat: 

 - Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 30 de juliol de 2009. 

 

 

 

 

 

 2. RESOLUCIONS DE BATLIA.- 

 

 Es dóna compte de les següents: 

- Autoritzacions ús instal·lacions, dependències i béns municipals (decrets: 266, 

268, 269, 280, 289, 321, 322, 323, 325, 335, 336, 337, 343, 352, 358, 363, 364, 365, 

367, 380, 381, 382, 385, 395, 397, 398, 399, 400, 404, 408, 410, 411, 415, 416, 428, 

438-10)      

- Usos especials de vies públiques (decrets: 257, 270, 271, 320, 341, 342, 357, 

366, 369, 370, 373, 383, 396, 405, 409, 413, 437-10)   

- Mercat setmanal (decret: 304, 324-10) 

- Cementeri (decret: 439-10) 

- Tributs, (decrets: 281, del 294 al 303, (ambdós inclosos), del 305 al 312, 

(ambdós inclosos), 317, 319, 347, 349, 350, 354, 376, 388, 401, 431, 435, 440, 441, 

442-10), devolucions d’ingressos, (decrets: 284, 285, 286, 287, 288, 293, 360, 361, 362, 
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374, 394, 406, 407, 443-10), pagaments fraccionats, (decrets: 344, 345-10), exempcions 

impost sobre vehicles (decrets: 291, 292-10) 

- Llicències connexió xarxa clavegueram (decret: 318-10)       

 - Llicències connexió xarxa aigua potable (decrets: 316, 387, 430-10)        

- Llicències urbanístiques (decrets: 331, 334, 379-10), pròrrogues (decrets: 375, 

432-10),  comprovació projectes d’execució (decrets: 427-10), llicències de finals 

d’obra, (decrets: 346-10) 

- Activitats (decrets: 340-10) 

- Denegació llicència ocupació (decrets: 348-10) 

 - Sancions en matèria de trànsit (decrets: 272, 273, 274, 275, 276, 378, 420, 421, 

422, 423, 424, 425-10)   

- Sancions en matèria de residus (decrets: 261, 315, 328, 329, 389-10) 

- Sancions en matèria de publicitat dinàmica (decrets: 258, 355, 371, 372-10) 

- Sancions en matèria de policia, bon govern i convivència ciutadana (decrets: 

259, 260, 277, 338, 339, 353, 390, 403-10) 

- Sancions en matèria reguladora dels horaris d’obertura i tancament 

d’establiments (decrets: 414-10) 

- Disciplina urbanística (decret: 283, 313, 384, 412, 434-10) 

- Padró d’habitants (decrets: 327, 402-10)   

- Personal municipal (decrets: 278, 279, 326, 330, 392, 393-10) 

- Subvencions concedides en matèria de serveis socials (decrets: 262, 263, 264, 

265, 282, 333, 417, 418, 419-10)       

- Titularitat ramals Camí Son Fiol (decrets: 332-10) 

- Autorització tancament solar per obra (decrets: 351-10) 

- Concessió targeta aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (decrets: 

386-10) 

- Aprovació projecte “Creació del jardí Son Tugores III fase” (decrets: 433-10) 

- Aprovació projecte “Adquisició de mobiliari urbà per a la zona comercial “ 

(decrets: 445-10) 

- Modificació bases convocatòria policia local (decret: 368-10) 

- Compareixença recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 27/2009 

(decret: 377-10). 

 

 

 

 

 

3. REQUERIMENT RENDICIÓ COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 

2008.- 

(Exp. 860-2010). 

Gabriel Simonet Homar regidor delegat d’economia, hisenda i festes, comunica 

que s’ha rebut de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears requeriment de rendició 

del Compte general de l’exercici 2008. 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 
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 Gabriel Simonet Homar: 

 Ja tenim l’esborrany preparat i preveiem presentar-ho a la Comissió de comptes 

el mes de juny i al pròxim ple. També s’està fent feina en la liquidació pressupostària de 

2008. 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 Ja és la segona vegada que ens ho demanen. Ens agradaria que no tornés succeir. 

 

 

 

 

 

4. CREACIÓ SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL.- 

  

 (Exp. núm. 2455-2010). 

 Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 2455, de 19.05.2010), informada 

favorablement per la Comissió informativa i de control general en sessió de 24 de maig 

de 2010: 

 

“PROJECTE PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN SERVEI DE 

DINAMITZACIÓ JUVENIL A ALARÓ, COM A AMPLIACIÓ DEL SERVEI 

D’INFORMACIÓ. 

 

1. Introducció. 

En el plenari de 6 de febrer de 1996 es va acordar la creació del servei públic 

d’informació juvenil. Aquest servei s’ha vengut donant per part de l’ajuntament des de 

llavors de forma ininterrompuda.  

El creixement poblacional conjuntament amb els canvis socials produïts els darrers anys 

fa necessari ampliar aquest servei dirigint-los cap a serveis de dinamització, necessaris 

en els aspectes sobretot relacionats amb aquells joves que no estan organitzats en 

entitats. 

Vista la renúncia de la persona que fins ara ha ocupat el lloc de feina d’informadora 

jove, i ateses les circumstàncies exposades en el paràgraf anterior, es proposa 

reconvertir aqueix lloc de treball, tot ampliant les seves funcions amb les de 

dinamització juvenil amb les mateixes condicions salarials i d’horaris, que  podrien ser 

ampliades en cas de rebre subvencions d’altres administracions per aqueixa finalitat. 

El nombre de joves d’entre 14 i 30 anys empadronats a Alaró s’acosta als 1.000, dels 

quals uns 220 es troben en la franja entre els 14 i els 18 anys. Els seus espais d’oci 

associatiu estan estructurats per les entitats del grup d’esplai el Cercle, el grup 

d’escoltes San Roc i la colla de dimonis d’Alaró. 

Altres activitats que es desenvolupen són les organitzades com activitats extraescolars 

per part dels centres educatius i també hem de destacar l’ampli ventall en l’oferta 

esportiva del municipi: futbol, tennis, tennis taula, futbet i volei, tant femení com 

masculí. 
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Per altra part a Alaró hi ha una tradició d’àmplia activitat social a nivells associatius 

però fora d’aquesta franja d’edat i especialment fora del segment d’entre els 14 i els 18 

anys. De tal manera que aquest col·lectiu de joves apareix per norma general sense 

pertànyer a cap grup associat i són els que passen gran part del seu temps d’oci sense 

realitzar activitats concretes al carrer o concentrats en un bar específic que en alguns 

casos es focus de problemes per renous i desordres. 

Únicament hi ha alguns grups de joves que es reuneixen per formar grups musicals. 

També és de destacar l’afició als monopatins que actualment existeix. 

En alguns casos han evolucionat cap a problemes de vandalisme juvenil.  

Amb tot això observam que és necessari crear alternatives d’entreteniment i connexió 

per els joves d’Alaró, sempre tenint en compte les seves demandes i potenciant la 

participació a les activitats i festes del poble. 

Com a nota positiva, s’han detectat a través d’alguns contactes algunes iniciatives o 

peticions esporàdiques per realitzar alguna activitat: festes de quintos o d’amics, 

organitzar un bus nocturn per anar a festes fora del poble, organitzar campionats de 

vídeo consoles, mostres de minimotos, ... Algunes d’elles han rebut el suport de 

l’ajuntament i d’altres s’han quedat sense executar per falta de capacitat. En tot cas 

estem mancats d’un projecte de feina concret i continuat. 

 

2. Descripció dels mitjans municipals existents. 

1) Mitjans humans: una informadora juvenil (amb contracte temporal, a temps parcial, 

12 h. / setmana), que renuncià el passat el passat mes d’abril. Es pretén substituir aquest 

lloc de feina amb la figura del dinamitzador. L’any passat tenguerem durant tres mesos 

el suport d’una dinamitzadora junvenil del Consell de Mallorca treballant en el 

municipi. 

2) Mitjans materials específics per joves: 

a) Punt d’Informació juvenil: Local al centre del poble (Son Tugores) d’uns 40 

metres quadrats equipat amb dues terminals informàtiques i connexió a internet. Si bé 

l’equipament i la localització es creu adequada, no hi ha una afluència de joves al local. 

És perquè s’ha dut una política passiva, d’espera. És necessita activar-lo. 

b) S’Escorxador: Edifici rehabilitat recentment a la sortida del poble en direcció a 

Lloseta amb un parc annex. Superfície total 1.000m2 i construïts 500m2. Està 

específicament destinat a casal de joves però està mancat d’un pla de gestió o d’usos, i 

tampoc hi ha un coordinador. Actualment té diferents locals cedit a diversos col·lectius, 

alguns d’ells no joves. No té un equipament especial. 

3) Mitjans materials no específics per joves: 

a) Teatre municipal. Edifici recentment inaugurat amb capacitat per a 250 persones 

i possibilitats de teatre, cine i sala polivalent. 

b) Equipaments esportius: camp futbol, pavelló cobert, pistes de tennis, bàsquet, 

skate parc, piscina pública. 

 Sembla evident que es disposen de moltes infrastructures i pocs medis humans 

per poder gestionar-los i dinamitzar-los eficientment. Moltes vegades el batle, la 

regidora de cultura o el de festes han d’implicar-se personalment en l’organització i 

control d’activitats. 

 

3. Objectius que es pretenen assolir. 
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L’objectiu general és el de promoure i potenciar activitats per els joves d’Alaró, els 

objectius específics per dur a terme aquesta tasca són: 

a) Detectar les necessitats i demandes dels joves del poble. 

b) Desenvolupar activitats on puguin participar la població juvenil a ran de les 

demandes detectades. 

c) Crear les dinàmiques de participació juvenil adequades. 

d) Dinamitzar l’escorxador com a casal de joves i optimitzar l’ús del punt 

d’informació juvenil. 

Especialment s’han de cercar el compliment del objectius en el col·lectiu de joves entre 

14 i 18 anys. 

Per executar els objectius prevists es pretén la contractació d’un dinamitzador juvenil. 

 

4. Metodologia a desenvolupar. Feines a fer. Calendarització. 

La metodologia a desenvolupar s’ha de centrar en assolir els objectius abans definits. Ha 

de ser activa i ha de dur com a conseqüència la implicació dels joves fomentant la seva 

participació. 

El projecte serà coordinat pel batle i executat pel dinamitzador juvenil. 

El projecte s’iniciarà previsiblement el proper mes de juliol i tendrà una durada 

indefinida. 

Les feines a desenvolupar i la seva temporalització seran. 

- Presa de contacte i anàlisi de la situació de partida. 15 dies 

- Contacte amb els joves. Detecció de necessitats. 1 mes 

- Elaboració pla d’actuació a curt, mig i llarg plaç. 15 dies 

- Creació de noves activitats. Indefinit 

- Promoure participació: Indefinit 

o Activitats existents 

o Noves activitats 

- Redactar un pla d’ús de l’escorxador. 2 mesos 

S’elaborarà una memòria anual de les feines realitzades amb una valorització de les 

mateixes i un anàlisi dels resultats obtinguts i de les línies a desenvolupar. 

 

 Atès allò que disposen: l’art. 25, apartats 1 i 2,m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, l’art. 22,2,f), de la mateixa llei, i els arts. 151 i 

següents de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 

de les Illes Balears, sobre els serveis municipals, la modalitat de gestió i l’òrgan 

competent per a la seva aprovació.    

 Atès allò que preveuen l’art. 90,2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local; l’art. 126 del R.D.L. 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local; i art. 74 de la Llei 7/2007, de 12 

d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, sobre les relacions de lloc de treball. 

 Proposo al Ple de l’ajuntament que, en exercici de les atribucions que li 

confereixen els apartats f) i i) de l’art. 22,2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, aprovi 

(inicialment i amb tràmit d’informació pública, en allò referit a la modificació de la 

plantilla de personal i condicions o requisits del lloc de treball): 
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 - Constituir el servei municipal de dinamització juvenil, amb gestió directa sense 

un òrgan especial d’administració. Servei que assumirà també les funcions d’informació 

juvenil.  

 - Modificar la plantilla de personal, en el sentit de suprimir la plaça d’informador 

jove (contractes temporals) i crear la plaça de dinamitzador juvenil (contractes 

temporals), a temps parcial, amb la mateixa jornada setmanal i retribució que el lloc 

suprimit, i amb el requisit de la titulació adient.  

Modificació que es considerarà definitivament aprovada si durant el termini 

d’informació pública no es presenten reclamacions o observacions.” 

 

 

Esmena de batlia de 27 de maig de 2010:   

 

“Referent a les condicions del lloc de treball 

 Vist que les funcions d’aquest lloc de treball inclouran les de dinamització 

juvenil, tot continuant amb les d’informació, s’estima que la retribució ha de ser 

superior a la inicialment estimada; com a criteri per a fixar-la s’ha considerat adequat 

assenyalar la mateixa que tenen les places per a les quals s’exigeix un nivell formatiu 

semblant (títol de formació professional de grau superior, com són les de tècniques 

superiors en educació infantil, escola infantil “Es Nieró”), amb una reducció 

proporcional a la de la jornada,    

 Proposo al Ple de l’ajuntament que, en exercici de les atribucions que li 

confereixen els apartats f) i i) de l’art. 22,2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, aprovi 

(inicialment i amb tràmit d’informació pública, en allò referit a la modificació de la 

plantilla de personal i condicions o requisits del lloc de treball): 

 

 - Modificar la plantilla de personal, en el sentit de suprimir la plaça d’informador 

jove (contractes temporals) i crear la plaça de dinamitzador juvenil (contractes 

temporals, a temps parcial.  

Característiques: 

Denominació:  dinamitzador/a juvenil 

Titulació requerida:  Animació sociocultural (formació professional de grau 

superior) o Director/a de temps lliure, i Informador/a juvenil 

Jornada: 12 h/setmana (34’29 % de la jornada setmanal del personal municipal) 

Retribució: 414,06 €/mensuals (14 pagues anuals); (aquesta retribució es reduirà 

en la quantitat que resulti de l’aplicació del R.D-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual 

s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic).  

La modificació de la plantilla de personal, en el sentit que s’ha indicat, es 

considerarà definitivament aprovada si durant el termini d’informació pública no es 

presenten reclamacions o observacions.” 

 

  

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

  

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 
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 És un servei molt necessari pel poble d’Alaró. De cara als joves, és el primer que 

es compleix del programa electoral del PP. Hem estat tres mesos sense aquest servei. 

 

 

 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

 - Aprovar la proposta amb l’esmena. 

 

 

 

 

 

5. REGLAMENT D’USOS DEL CASAL DE JOVES I D’ASSOCIACIONS DE 

S’ESCORXADOR.- 

 

(Exp. núm. 2454-2010). 

 Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 2454, de 19.05.2010), informada 

favorablement per la Comissió informativa i de control general en sessió de 24 de maig 

de 2010: 

 

“Aprovació inicial del  

REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE L’ÚS DELS LOCALS 

MUNICIPALS DEL CASAL JUVENIL I ASSOCIACIONAL DE S’ESCORXADOR  
  

     EXPOSICIÓ DE MOTIUS.  

    L’antic Escorxador ha sofert els darrers mesos un procés de rehabilitació per adequar-

lo a un espai de Casal de Joves. Les obres estan finalitzades i entregada la darrera 

certificació d’obres firmada pels tècnics directors. 

La utilització dels espais de l’escorxador per diferents entitats,la creixent demanda dels 

grups i associacions juvenils i culturals en el nostre municipi, alguns problemes en la 

gestió dels espais comunitaris, així com la  absència fins al moment d’una regulació per 

part de l’Ajuntament, excepte la remarcada en els diferents convenis de cessió d’espais, 

han fet que es consideri necessària l’elaboració i aprovació d’un reglament que reguli 

l’accés a dits locals així com la seva organització i funcionament.  

El present reglament, fruit de la potestat reglamentària i d'autoorganització 

reconeguda a les Entitats Locals a l'article 4t la Llei 7/85, de dia 2 d'abril, reguladora de 

les Bases de Règim Local, pretén establir els procediments per a l'accés i utilització dels 

locals municipals de l’edifici “Casal Juvenil i associacional de S’Escorxador” que es 

posen a disposició de les associacions, així com determinar els òrgans municipals de 

control sobre els mateixos.  

ARTICULAT. 

   Article 1r. Denominació i situació dels locals.   

Per a la possible utilització per part dels diferents col·lectius i associacions del poble, 

s'estableixen tots els locals disponibles a l’edifici municipal de S’Escorxador.  

A causa de la naturalesa de l’espai, tenen preferència en l’utilització dels locals de 

l’Escorxador, aquelles entitats i associacions de caràcter juvenil o que treballin de forma 

evident amb el sector juvenil de la població. 
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Aquesta relació de locals disponibles per a ús compartit amb les associacions i/o 

grups podrà ser modificada per l'Ajuntament quan els interessos municipals així ho 

requereixin. En aquest cas s'informarà a les associacions implicades en els canvis. 

Els espais definits a l’espai de l’Escorxador es diferencien en locals d’ús comunitari 

com són els patis i banys i locals d’ús restringit, corresponents a aquells espais que 

estan cedits a alguna de les associacions o col·lectius beneficiaris. Es descriuen els 

locals en un plànol annex. 

L’Ajuntament instal·larà un on hi haurà com a mínim el present reglament, un 

document esquemàtic de les normes d’ús,  números de telèfons d’interès i urgències, i 

un calendari mensual de les activitats a realitzar. 

A l’entrada de cada local, s’indicarà el seu l’aforament. 

 

   Article 2n. Objectius.  

2.1. Amb la disposició dels locals referits, es pretén crear llocs comunitaris i de 

trobada entre els joves i diferents associacions on puguin desenvolupar les seves 

activitats. 

2.2. La disponibilitat dels locals facilitarà l'engegada de programes i serveis de 

caràcter cultural, musical, d’educació en el lleure i lúdic que s'organitzin per les 

diferents associacions juvenils i culturals del municipi.  

2.3. La utilització dels locals de l’edifici de manera compartida per l'Ajuntament i els 

diferents col·lectius, suposarà una optimització dels recursos municipals disponibles. 

2.4. Amb el present reglament es pretén definir unes normes generals d’utilització de 

tots els espais per part dels usuaris habituals i organitzar les activitats no habituals que 

s’hi poguessin desenvolupar. 

    

    Article 3er. Activitats desenvolupables en els locals municipals.   

Les activitats que es podran desenvolupar seran: 

3.1. Reunions internes d'associacions o amb altres grups, veïns, federacions, etc.  

3.2. Exposicions de les activitats realitzades.  

3.3. Assajos dels grups musicals o altre tipus d’assajos.  

3.4. Preparació i coordinació d'actes programats per les entitats.  

3.5. Concerts a l'aire lliure.  

3.6. Sopars dels col·lectius o associacions.  

3.7. Actuacions relacionades amb el camp de la educació en el lleure.   

3.8. Altres que no vagin en contra del present reglament autoritzades pel regidor 

delegat de l’àrea de joventut 

 

Article 4art. Cessió d’espais i dependències.   

L'atorgament d'autoritzacions i altres consideracions sobre la utilització dels locals 

públics de l'edifici municipal de S’Escorxador per part d’uns usuaris, que podran ésser 

una associació, col·lectiu o persona individual, de forma més o menys permanent, es 

gestionaran i resoldran per part de la Junta de govern municipal  

4.1 Les sol·licituds d’un espai de manera continuada en període de curs escolar 

(setembre a juny) s’hauran d’entrar al llarg del mes de juliol. 
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4.2. Les autoritzacions d’un espai de manera continuada tindran una durada màxima 

de dos any i no crearan cap dret, precedent, avantatge o reserva per a anys o usos 

posteriors a la seva finalització. Podran ser prorrogades o renovades pel mateix període 

de temps. 

4.3. Les entitats i/o grups amb autoritzacions d’ús continuat hauran de designar un 

únic interlocutor responsable de les relacions amb els responsables del centre cívic. 

4.4. La cessió dels espais es regularan per un conveni de cessió particular signat per 

cada beneficiari i l’Ajuntament on figuraran les següents estipulacions: 

a) Descripció i delimitació de l’espai cedit al beneficiari. 

b) Coneixement per part del beneficiari del estat de les instal·lacions; i declaració de no 

modificació de la seva configuració ni realització cap tipus d’obra si no és amb 

l’autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament. 

c) Compromís del beneficiari  per dur a terme activitats lligades amb els seus fins o 

objectius i de no cedir l’ús de les instal·lacions a altres associacions, agrupacions o 

terceres persones físiques o jurídiques. 

d) Declaració per part del beneficiari de conèixer el present regalament i compromís 

d’acceptar-lo i complir totes les seves prescripcions. 

e) Duració de l’acord de cessió i formula de rescissió. 

f) Obligació per part del beneficiari de presentar una memòria anual d’activitats 

realitzades. 

g) Possibilitat de que es constitueixi una garantia en metàl·lic o la subscripció de 

pòlisses d’assegurança per respondre de possibles danys ocasionats als locals durant la 

seva utilització. 

h)Acceptació de les claus de l’espai que li seran assignades i de la prohibició de fer 

copies de les referides claus i la seva pèrdua obliga a posar-ho en coneixement immediat 

de l’Ajuntament i canviar, al seu càrrec, els panys afectats per la pèrdua de les claus. 

i)Podrà establir-se un sistema de compartir un local determinat entre dos o més usuaris. 

  

    Article 5è. Normes Generals de funcionament.   

5.1. El dret d'ús dels locals implica l'acceptació de les normes que ho regulen i el seu 

incompliment comporta la pèrdua de dit dret segons allò establert en l'article 11è del 

present Reglament.  

5.2. L'Ajuntament exigirà sempre l'existència d'un responsable d'activitat que 

s'encarregarà de: horaris, recollida del local després de la realització d'activitat, neteja, 

recollida de residus de l'activitat, control de llums, aixetes, etc. Ha de tenir-se en compte 

que el local o l’edifici haurà de quedar en adequades condicions per al seu ús per altres 

associacions. La neteja sempre anirà a càrrec de l’entitat que realitzi l’activitat.  

5.3. Totes les activitats realitzades en els locals hauran d'usar materials acords amb 

l'activitat i no podran alterar-se els béns mobles i immobles del local.  

5.4. Queda prohibit consumir begudes alcoholiques, substàncies psicotròpiques i 

fumar.  

5.5. Es prohibirà l'entrada a les persones que presentin signes d'estar sota els efectes 

de l'alcohol o altres drogues.  

5.6. No podran posar-se en els locals cap publicitat que inciti al consum de tabac, de 

begudes alcohòliques i/o substàncies psicotròpiques.  
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5.7. Si es realitza alguna publicitat sobre activitats en els locals municipals, sempre 

constarà en ella la col·laboració de l'Ajuntament d'Alaró.  

5.8. No podran posar-se cartells i/o fullets amb finalitats lucratives o en llocs que no 

tinguin aquesta finalitat.  

5.9 Es podrà establir en els locals seus d’algun grup o associació sempre que es 

tingui una resolució de cessió de l'espai. Haurà de figurar que serà seu oficial en el 

document de cessió per part de l’Ajuntament. 

5.10. Es prohibeix l’entrada de qualsevol animal dins el recinte de les instal·lacions 

(edifici, pati, annexes, etc.) de l’antic escorxador municipal.  

     5.11. S’establirà un horari d’activitats a realitzar per cada un dels usuaris. Aquest 

horari serà posat en comú i s’articularà de manera que les diferentes activitats no 

interfereixen unes amb les altres. 

5.12. Cada usuari està obligat a realitzar una neteja i manteniment adequats pel seu 

ús, tant de l’espai que ocupa de forma exclusiva com de les zones comunes que 

compartirà amb altres associacions (banys, entrada, pati, etc.). S’establirà un sistema 

solidari entre tots els usuaris per executar la neteja i manteniment dels espais comuns. 

Seran a càrrec dels beneficiaris els materials per a la neteja i manteniment de les 

instal·lacions. 

5.13. L’Ajuntament assumirà el cost del subministrament d’energia elèctrica, aigua 

potable, serveis de telefonia i internet; no obstant si el costs d’aquests subministraments 

i serveis augmenten de forma anormal, l’ajuntament podrà revisar aquesta clàusula i la 

diferència serà suportada de forma solidària entre tots els usuaris. 

5.14. Els usuaris respondran per tots aquells danys i perjudicis ocasionats a les 

instal·lacions i que siguin conseqüència d’un mal ús. Aquesta resposta serà de forma 

individualitzada en cas de que s’identifiqui el responsable dels danys i de forma 

solidaria entre tots els usuaris en cas de que no es pugui identificar el responsables. 

L’Ajuntament assumirà les despeses per les reparacions de caire estructural no degudes 

al mal ús de les instal·lacions, no obstant els usuaris han de comunicar a l’Ajuntament 

de forma immediata les anomalies detectades. 

5.15. L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat respecte del material que l’usuari 

tingui dipositat a les instal·lacions. 

5.16. Per norma general no es realitzaran activitats entre 00.00 h i les 08.00 h . En 

cas de voler realitzar dins aquest horari, s’haurà de sol·licitar autorització a 

l’Ajuntament. 

5.17. No es permet la presència de menors de setze anys en el recinte de 

S’Escorxador, sense que estiguin tutelats o acompanyats d’un major d’edat 

 

 Article 6è. Funcions del regidor delegat de l’àrea de joventut 

6.1. Proposar  ala Junta de govern local la resolució de les peticions d'ús, realitzades 

per entitats i associacions quan es tracta d'utilitzacions per temps indefinit indefinides. 

En cas de cessions d’ús puntuals, podrà decidir el mateix regidor. 

6.2. Realitzar un calendari mensual sobre les peticions d'ús puntuals.  

6.3. Exigir que es compleixi el reglament d'ús intern i, per tant, dictaminar les 

sancions i les faltes que es poden cometre per incompliments del reglament o altres 

alteracions de la norma d'ús.  
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6.4. Estudiar, si escau, les actuacions de control dels responsables de les activitats, 

així com sobre la determinació i compliment dels horaris d'utilització dels locals. 

6.5. Convocar, com a mínim una vegada cada sis mesos, una reunió amb tots els 

usuaris habituals dels centre per realitzar un seguiment dels usos i activitats realitzades i 

analitzar possibles problemàtiques que es poguessin haver creat. 

 

   Article 7è. Programació o calendari.   

7.1. La programació és l'instrument ordinador de les activitats en els locals 

municipals.  

7.2. S'exigirà a totes les associacions, grups, etc. que presentin, amb almenys un mes 

d'antelació, sol·licitud oficial per a activitats extraordinàries que vulguin realitzar per a 

preveure i organitzar els actes a realitzar a l'edifici municipal.  

7.3. Entre totes les peticions formulades es repartirà el temps d'ús, de forma global 

per grup i/o associació i especificant el nombre d'hores per activitat si un determinat dia 

fora sol·licitat per diverses entitats.     

 

   Article 8è. Actuacions extraordinàries.   

8.1. Per a realitzar activitats, s'emplenarà primer el corresponent document de petició 

d'activitat. En aquest document haurà de constar:  

-Associació, grup, etc. que demana l'activitat i responsable d'aquesta activitat.  

-Tipus d'activitat a desenvolupar 

-Nombre de participants aproximat (no pot sobrepassar l'aforament del local).  

-En cas que l'activitat la realitzin menors d'edat, sempre es demanarà un adult 

responsable.  

-En el cas de cert tipus d'activitats, si aquestes precisen de assegurança, s'haurà 

d'indicar expressament, per exemple en el cas de les associacions de temps lliure, amb 

menors al càrrec. 

8.2. No es podrà emmagatzemar material d'activitats fora dels espais dedicats per a 

cada grup i/o associacions, els espais comuns han de quedar lliures per a altres 

activitats. 

8.3. Els responsables de la petició de l’activitat extraordinària es faran responsable 

dels danys que pugui ocasionar l’activitat per la conducta dels assistents a l’acte o 

activitat als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones. 

 

    Article 9è. Valoració de sol·licituds.   

Després d'emplenar la documentació, el regidor delegat de l’àrea de joventut valorarà 

segons els següents criteris:  

9.1. Rendibilitat social i/o cultural de les activitats.  

9.2. Es donarà prioritat a les activitats d'associacions, que realitzin activitats de caire 

juvenil(1), de caire cultural(2) i que estiguin en el registre d'associacions de 

l'Ajuntament(3). Es valorarà seguint l'ordre establert anteriorment. En cas de 

coincidència tendrà prioritat la sol·licitud que abans s’hagi registrada. 

9.3. Es donarà prioritat a les activitats promogudes des de l'Ajuntament. 

9.4. No es podrà cedir el local a entitats amb ànim de lucre, excepte excepcions molt 

justificades amb fins beneficioses per a la joventut i la cultura.  
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  Article 10è.  Assegurança de Responsabilitat Civil.   

Les activitats que es promoguin amb nins o joves menors d’edat hauran de tenir 

assegurances específiques pagats pels grups que siguin els seus responsables.  

Si es produeix alguna activitat que precisi d'alguna assegurança específica pel rang 

de l'activitat, aquest ha de ser contractat pel grup que realitzi aquesta activitat. 

    

Article 11è. Infraccions i sancions 

11.1 Règim sancionador. L’incompliment de les normes establertes en aquest 

reglament constitueix una infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició 

d’una sanció. El batle  o regidor en què hagi delegat serà l’òrgan competent per iniciar 

els procediments sancionadors i imposar les sancions corresponents. 

11.2. Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament les persones 

autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits en 

què siguin menors d’edat o que hi concorri alguna causa legal d’inimputabilitat. En 

aquest cas, en respondran dels danys o infraccions la mare/pare, tutor/a o aquelles 

persones que posseeixin la custòdia o guarda legal. La declaració de responsabilitat per 

infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació 

d’indemnitzar els danys i perjudicis causats. 

La responsabilitat recaurà, en primer lloc, sobre el/els autors dels desperfectes; però, 

si no es pogués determinar l’autoria, la responsabilitat recaurà: 

a) En el cas de locals d’ús restringit a un col·lectiu, associació o particular, sobre el 

conjunt de persones que formin el col·lectiu, i en respondrà davant l’Ajuntament el 

signant com a responsable del grup al conveni de cessió 

b) En el cas de locals d’ús compartit entre dos particulars, col·lectius o associacions, 

recaurà sobre els diferents particulars, col·lectius o associacions que tenguin cedit l’ús 

compartit dels locals amb desperfectes, i respondran a davant el consistori els signants 

com a responsables dels grups a cadascun dels convenis de cessió 

c) En el cas d’espais d’us comunitari: tots els usuaris, col·lectius o associacions que usin 

les instal·lacions, sempre que no hi hagi una evidència clara de que algun col·lectiu o 

associació no ha pogut ser el causant del desperfecte en qüestió. 

11.3.  Tipificació de les infraccions i sancions: Les infraccions es qualificaran de 

lleus, greus i molt greus: 

11.3.1. Tindran la consideració d’infraccions lleus: 

a. El tracte incorrecte de paraula a qualsevol usuari, personal o tècnic municipal. 

b. Causar danys lleus en la instal·lació, el material o l’equipament dels centres 

cívics. 

c. L’incompliment de les obligacions dels usuaris, quan la seva conseqüència no doni 

lloc a la qualificació de greu. 

11.3.2.Tindran la consideració d’infraccions greus: 

a. L’incompliment reiterat d’algunes de les obligacions dels usuaris previstes al 

reglament. 

b. El mal tracte d’obra a altres usuaris o empleats de la instal·lació. 

c. Causar danys greus a la instal·lació, el material o l’equipament dels centres cívics. 

d. Originar per imprudència o negligència accidents greus per a si mateix o per a altres 

persones. 

e. El falsejament intencionat de les dades relatives a identitat, edat o estat de salut. 
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f. La suplantació d’identitat. 

g. La reincidència en incompliments qualificats de lleus. 

11.3.3. Tindran la consideració d’infraccions molt greus: 

a. La reincidència en incompliments greus. 

b. Les agressions físiques a altres usuaris o empleats de la instal·lació. 

c. Causar danys molt greus a la instal·lació, el material o l’equipament dels centres 

cívics. 

11.4. Sancions: Les infraccions lleus se sancionaran, si s’escau, amb expulsions 

temporals de l’equipament que poden anar des d’una setmana fins a un mes; les 

infraccions greus se sancionaran amb la pèrdua del dret d’ús de l’equipament durant un 

període no inferior a un mes, i les molt greus, no inferior a un any. 

Tot, sense el perjudici, de la facultat d’exigir a l’infractor la reposició dels bens 

municipals al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis 

causats. 

DISPOSICIONS 

 Disposició addicional primera. 

 En el cas de dubtes que puguin sorgir en l'aplicació del Reglament o sobre aspectes 

puntuals no regulats en aquest, correspondrà al regidor delegat en matèria de Joventut la 

seva resolució, previs els informes tècnics i jurídics que es considerin pertinents.  

A efectes d’un millor funcionament hi haurà a disposició dels usuaris un llibre de 

suggerències, queixes i reclamacions. 

Disposició addicional segona.   

L’aprovació inicial per part del ple de l’Ajuntament del present reglament haurà de 

ser notificat a les entitats que actualment usen algun local de l’edifici “Casal Municipal 

Juvenil i Associacional de S’Escorxador” de manera provisional i no reglada perquè 

puguin presentar-hi al·legacions si ho consideren oportú. 

Les mateixes associacions, per poder seguir usant els dits espais que ja ocupen 

provisionalment, hauran de formalitzar la sol·licitud del local amb el model oficial amb 

el plaç màxim d’un més després de l’entrada en vigor del present reglament. 

Disposició addicional tercera. 

En cas d’habilitar usos públics d’internet, es redactaran unes normes d’utilització del 

servei. 

Disposició addicional final.   

El present Reglament una vegada aprovat definitivament pel ple d'aquest 

Ajuntament, entrarà en vigor després de la seva publicació íntegra en el BOIB, una 

vegada finalitzat el termini de quinze dies assenyalat a la Llei 7/85, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, romanent en vigor fins a la seva modificació o 

derogació expresses.” 

 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Bernardí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

¿Suposarà algun canvi a nivell pràctic per a les associacions que ara l’utilitzen?. 
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Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

Arriba amb dos anys de retard. Hem fet aportacions a aquest reglament i 

agraeixo que s’acceptessin. Ens hagués agradat que l’equip de govern hagués organitzat 

una comissió de treball, així tots els grups haguessin fet aportacions i també  les 

associacions juvenils que l’han d’utilitzar, i informació pública. 

Dues matizacions: 

Al penúltim paràgraf de l’art. 1r., on diu “L’Ajuntament instal·larà un on .../...”, 

ha de dir “L’Ajuntament instal·larà un plafó on .../...”. 

El redactat de la disposició addicional final és millorable. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

Pensem que el retard en l’elaboració d’aquest reglament respon a una estratègia 

electoral. S’acosten les eleccions i espero que el poble d’Alaró sàpiga valorar el que 

s’ha fet fa durant tres anys i el que es farà a partir d’ara. 

Enyorem molt les juntes de protaveus i les comissiones de treball, com a forma 

de treballar. 

 

Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

És un reglament “model”; ens pareix bé. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

Suposarà una millora per a les associacions; hi haurà més control sobre drets i 

obligacions. El dinamitzador juvenil hi tendrà un paper a jugar.  

 

Sotema a votació, s’acorda per unanimitat: 

- Aprovar inicialment el reglament. 

 

 

 

 

 

6. PLA D’ACCIÓ ANUAL 2010 (AGENDA LOCAL 21 D’ALARÓ).- 

 

 (Exp. núm. 2752-2006). 

Proposta de batlia de 18 de maig de 2010 (reg. d’entrada núm. 2450, de 

19.05.2010), informada favorablement per la Comissió informativa i de control general 

en sessió de 24 de maig de 2010: 

 

“ 1. INTRODUCCIÓ. 

 

L’Agenda Local 21 és un procés de gestió global que pretén desenvolupar el municipi  a 

tres nivells, aquests són l’ambiental, el social i l’econòmic, amb l’objectiu d’obtenir un 

territori més sostenible. 
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Un dels instruments d’aquests procés és el Pla d’Acció, com a document bàsic per 

l’Agenda Local 21 del municipi d’Alaró, on s’identifica les accions a desenvolupar pel 

municipi per aconseguir la sostenibilitat local. 

 

El Pla d’Acció és el resultat de les fases prèvies integrades dins el procés de 

desenvolupament de l’Agenda Local 21 del municipi d’Alaró: 

 

- 15 març 2001 es signa la Carta d’Aalborg. 

- 8 juny de 2006 s’aprova en el Plenari Municipal el Pla d’Acció Local. 

- 22 de juny 2006 s’aprova el Pla d’Acció en al CM. 

- 28 de juliol 2006 fou validat el Pla d’Acció Local per la Comissió Balear de 

Medi Ambient. 

- 22 de desembre 2008 es signa l’Acord d’adhesió del  municipi d’Alaró a la 

Xarxa Balear pel Clima. 

- 22 de desembre de 2008, es va signar la carta dels compromisos d’Aalborg + 

10, actualització de la Carta d’Aalborg. 

- A partir del febrer de 2009, diverses reunions del Fòrum Ciutadà.  

 

El Pla d’Acció s’estructura en tres parts: 

 

- Pla d’Actuació: defineix les accions que s’han de dur a terme. 

- Pla de Participació: regula la participació dels diferents actors implicats. 

- Pla de seguiment: defineix el sistema d’avaluació de forma continua i 

periòdica del desenvolupament i resultats obtinguts en la implantació del pla 

d’actuació. 

 

És a partir del Diagnòstic ambiental d’Alaró, juny del 2004, del Pla d’Acció inicial del 

2006, de la participació del Fòrum Ciutadà i altres formes de participació i del continu 

contacte amb tècnics de l’Ajuntament i de les diferents administracions (Govern Balear 

i Consell Insular), ha estat possible la redacció del següent Pla d’Acció pel 2010.  

En el qual  es senyala d’una manera més simplificada la feina prevista a fer i els 

objectius a assolir per aquest any 2010, pel que fa al procés d’Agenda Local 21 del 

municipi d’Alaró. 

 

2. OBJECTIUS I MÈTODE. 

 

Els objectius del Pla d’Acció Anual 2010 són: 

 

 Consolidar el desenvolupament sostenible del municipi d’Alaró, per a què 

les futures generacions puguin gaudir de la mateixa qualitat de vida que té la 

societat actual. 

 Ampliar i enriquir el procés de participació amb la incorporació de nous 

agents socials, associacions, empreses i ciutadans interessats en aportar els 

seus coneixements i opinions a l’Al21. 

 Incrementar el nombre de projectes sostenibles executats, sorgits del Pla 

d’Acció, incidint en els projectes considerats de màxima prioritat. 
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 Detallar la programació de les diferents tasques referents al seguiment de 

l’AL21. 

 

Per a la realització del Pla s’ha utilitzat el mètode següent: 

 

 Convocatòries del Fòrum Ciutadà per explicar el desenvolupament de 

l’AL21, per fer el seguiment, fitxa del projecte proposat al Pla d’Acció Local 

del 2006. 

 Aprovació per el Fòrum de la revisió realitzada del Pla d’Acció Local del 

2006, i de les propostes realitzades de cara a l’any 2010 i que son 

incorporades a n’aquest pla.  

 Redacció del Pla d’Acció Anual 2010, en el qual hi consten  els següents 

apartats: revisió del Pla d’Acció Local 2006, el pla de participació 2010, Pla 

d’Actuació i de seguiment 2010. 

 Aprovació del Pla d’Acció Anual 2010, en sessió plenària, per l’Ajuntament 

d’Alaró. 

 

2.1. REVISIÓ DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL DEL 2010. 

 

De les reunions del Fòrum Ciutadà per la revisió del Pla d’Acció Local del 2006, varen 

sorgir els següents grups de projectes: 

 

Una sèrie de projectes que encara que ja estiguin començats s’ha de fer un especial 

seguiment: 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES PROJECTE. 

L6/P2/A01 Adequació de l’Escorxador. 

L9/P1/A05 Educació i pràctica dels siistemes de recollida selectiva 

als centres educatius i municipals. 

L2/P1/A04 Vigilar que les construccions s’adaptin a l’estil rústic 

del nostre municipi. 

L6/P1/A01 Fomentar les activitats per als joves del municipi. 

Incrementar les funcions de l’informador juvenil. 

 

Aquests projectes en diferents Fòrum Ciutadans s’ha informat per part de l’Ajuntament 

que estan iniciats, el Fòrum incideix en tenir un seguiment especial sobre aquests. 

 

Un altre grup de projectes els qual s’han d’iniciar dins el 2010, encara que siguin de 

prioritat Baixa i Mitjana: 

LÍNIA ESTRAT. PROJECTE PRIOTITAT 

L4/P2/A04 Creació d’una Policia Mancomunada. M 

L4/P2/A07 Fer un Centre de dia i futur residència. M 

L5/P2/A07 Creació de nous espais d’estacionament. A 

L5/P2/A08 Obertura de dos cinturons vials (Camí de Vela i 

camí de Son Pol) 

A 

L6/P2/A03 Informació sobre educació professional i M 
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universitària. 

L8/P3/A03 Instal·lació d’enllumenat de baix consum. B 

L4/P2/A06 Segon pavelló cobert. A 

L5/P2/A04 Pla de circulació i mobilitat al terme municipal 

d’Alaró. 

A 

L3/P2/A03 Pla de dinamització turística a nivell cultural. M 

L4/P2/A01 Increment dels serveis sanitaris del poble. A 

L5/P2/A01 Programes d’educació vial per fomentar l’us dels 

carrers per a vianants. 

B 

L5/P2/A01 Regular la velocitat dins el poble. B 

L5/P1/A02 Construcció de carril bici. B 

L4/P3/A02 Elaboració d’una ordenança d’ús de l’espai públic. B 

 

Finalment el Fòrum Ciutadà decideix que s’han d’incloure els següents projectes al Pla 

d’Acció i passar a formar part d’aquest, són els següents: 

LÍNIA ESTRAT. PROJECTES. PRIORITAT. 

L4/P2/A09 Creació d’un cos de Protecció Civil. M 

L4/P2/A10 Instal·lació de Panells informatius a diferents llocs 

del poble, per exemple Los Damunts, Pontarró-

Solleric.  

M 

L4/P2/A11 Incrementar els efectius policials per cubrir les 24 

h. 

A 

L4/P2/A12 Instal·lació d’un repetidor de TV. B 

L6/P1/A05 Dinamizació de l’Escorxador com a Casal de 

Joves. 

M 

L4/P2/A13 Habilitar papereres per poder dipositar excrements 

d’animals domèstics. Al mateix temps sancionar a 

tots els que les deixin a, carrer.  

M 

L4/P2/A14 Augmentar el nombre de papereres municipals. A 

L6/P1/A06 Donar sentit al Casal de Cultura de Son Tugores. M 

L2/P1/A07 Adequació dels rentadors del municipi, 

rehabilitació, neteja, etc,  per tal que no siguin 

abocadors. 

A 

 

A més d’aquests el Fòrum Ciutadà en tria dos perquè es duguin a terme en el 2010: 

 

- La creació d’un Cos de Protecció Civil. 

- L’Adequació dels rentadors municipals, rehabilitació, neteja, etc, per tal que 

no es convertesquin en  abocadors. 

 

3. PLA DE PARTICIPACIÓ. 

3.1 PROCÉS PARTICIPATIU. 

 

El Pla d’Acció 2010, referent a la particpació ciutadana en el procés de l’Al21, 

preveu les tasques següents: 
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1. Reunions del Fòrum Ciutadà: es preveu efectuar reunions del Forum Ciutadà 

cada dos mesos (menys en l’estiu) per informar, fer el seguiment i aprobar els  diferents 

documents realitzats per l’equip tècnic. 

 

  - Una relaitzada dia 26 de gener, que serví per retornar l’activitat de 

l’Agenda Local en el 2010. En ella s’explicaren com estan els diferents projectes, i les 

properes feines a fer, el Pla d’Acció Anual 2010 i l’actualització del Diagnòstic 

ambiental, a més de l’elaboració del Indicadors de Sostenibilitat. 

  - La propera reunió està organitzada per dia 17 de març i en aquesta, es 

mostrarà un primer esborrany del Pla d’Acció 2010 i es prioritzaran els projectes que es 

va decidir que s’incorporassin al Pla d’Actuació, a més de canviar alguna de les 

priotitats del projectes ja existents. 

- La tercera reunió serà  maig/juny  s’informaran de l’estat d’elaboració 

de l’actualització del Diagnòstic, i d’altres aspectes que vagin sortint al llarg d’aquests 

mesos. 

 - En el  setembre es durà a terme la reunió on s’exposarà el document definitiu 

de l’Actualització del diagnòstic, resultat dels Indicadors de Sostenibilitat. 

- Novembre/Desembre: Pla d’Acció Anual 2011. Informe de Seguiment del 

2010.  

Hem de recordar que si surten altres temes a tractar en el Fòrum estarà obert a 

qualsevol subgerència, tant com a  canvis de dates proposats per aquest. 

 
PLANIFICACIÓ DEL PROCES D’AL21 ALARÓ 2010. 

Gener. Març. Maig/juny. Setembre. Nov./Des. 

- Retorna 

l’activitat del 

Forum Ciutadà. 

 

- Explicació de 

l’estat del projectes 

del Pla d’Actuació. 

 

- Feines del 2010: 

Pla d’Acció Anual 

2010, 

Actualització del 

Diagnòstic 

Ambiental. 

Indicadors de 

Sostenibilitat. 

- Esborrany el 

Pla d’Acció 

Anual 2010. 

 

- Priorització 

dels projectes 

nous a 

incorporar al 

Pla 

d’actuació. 

 

- Canvis de 

priorització en 

algun 

projecte. 

- Estat 

d’Elaboració del 

Diagnòstic 

Ambiental i dels 

Indicadors de 

Sostenibilitat. 

- Document 

definitiu 

Diagnòstic 

Ambiental 

d’Alaró 2010. 

 

- Indicadors de 

Sostenibilitat. 

 

 

- Pla d’Acció 

Anual 2011. 

 

- Informe de 

seguiment del 

2010. 

4. PLA D’ACTUACIÓ. 

 

El Pla d’Actuació previst per a l’any 2010 es fruit de les decisions consensuades 

al Fòrum Ciutadà, mitjançant el Fòrum Ciutadà, i validades pel Ple de 

l’Ajuntament d’Alaró. 
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L’objectiu del Pla d’Actuació és estructurar i ordenar els projectes de les 10 

línies estratègiques de forma prioritzada per tal de saber quins són els projectes que 

s’han d’impulsar i executar primer. 

Mitjançant el Fòrum Ciutadà s’han triat d’entre els projectes del Pla d’Acció 

Original, i de nous els següents grups de projectes: 

 

- Projectes nous a incorporar en el Pla d’Acció: són nous projectes que 

el Fòrum Ciutadà ha trobat oportuns incorporar en el procés 

d’Agenda Local 21, ja que per determinats motius ara és pensa que 

són necessaris per arribar a la sostenibilitat del municipi.  

- Projectes a fer un seguiment especial: un grup  de projectes que per la 

seva importància i perquè l’Ajuntament ha informat que estan 

iniciats, el Fòrum Ciutadà decideix que s’hi ha de fer un seguiment 

especial. 

- I un darrer grup de projectes que el Fòrum Ciutadà ha decidit que han 

de començar en el 2010. 

 

4.1 DISTRIBUCIÓ DE LA TOTALITAT DE PROJECTES DEL PLA D’ACTUACIÓ. 

 

LÍNIA ESTRATÈGIA 1. MEDI FÍSIC. 

PROGRAMA 1  GARANTI LA PROTECCIÓ I LA CONSERVACIÓ DEL 

PATRIMONI NATUTAL. 

ESTAT 

  ESTAT 

PROJECTE 1 Reforestació de l’entorn de l’antiga cimentera (M) ACA 

PROJECTE 2 Tractament visual del dipòsit d’aigua per minvar el seu 

impacte paisatgístic (B) 

PEN 

PROJECTE 3 Retirada d’arbres i altres elements que provoquin riscos, 

especialment al torrent a la vora de la carretera (M) 

PEN 

PROJECTE 4 Elaboració d’un pla d’incendis forestals, tan per a l’extinció 

com per a la prevenció (A) 

PEN 

PROJECTE 5 Programa de millora del paisatge natural (retirada d’arbres, 

reforestació, ...)(B) 

PEN 

PROJECTE 6 Col·laborar activament en el procés d’aplicació d’una figura 

de protecció a la Serra Tramuntana (M) 

ACA 

PROJECTE 7 Difondre en el poble les zones de risc d’inundació (M) PEN 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. ORDENACIÓ DEL TERRITORI, PLANEJAMENT 

URBANÍSTIC I HABITATGE. 

PROGRAMA 1 ADAPTAR L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI A 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT. 

 

PROJECTE 8 Aclarir la situació legal de les edificacions al municipi, 

sobretot al sòl rústic. (B) 

EXE 

PROJECTE 9 Major control a la disciplina urbanística a sòl rústic, 

impulsar la creació d’un òrgan supramunicipal de disciplina 

EXE 
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urbanística.(M) 

PROJECTE 10 Vigilar i contrarestar la tendència futura a Alaró de 

convertir-se en un nucli dormitori. (B) 

EXE 

PROJECTE 11 Vigilar que les construccions s’adaptin a l’estil del poble. 

(M) 

EXE 

PROJECTE 12 Pla d’embelliment del centre del poble (voravies, asfaltat, ..) 

(M) 

EXE 

PROGRAMA 2  GETIONAR I CONTROLAR LA CONSTRUCCIÓ DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL I DE SERVEIS. 

PROJECTE 13 Preveure l’impacte paisatgístic del nou polígon i 

minimitzar-lo o eliminar-lo.(M) 

PEN 

 

LÑÍNIA ESTRATÈGICA 3. PROMOURE ESTABILITAT I SOSTENIBILITAT EN 

LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 

PROGRMA 1 MANTENIR LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL 

TERME AMB CITERIS DE SOSTENIBILITAT. 

ESTAT 

PROJECTE 14 Fomentar la agricultura ecològica (producció i mercat) (B) PEN 

PROJECTE 15 Utilitzar aigua depurada per l’agricultura de reguiu (B) PEN 

PROJECTE 16 Fomentar les bones pràctiques ambientals al sector 

industrial i de serveis (B) 

PEN 

PROGRMA 2 DIVERSIFICAR ELS SECTORS DE PRODUCCIÓ.  

PROJECTE 17 Augmentar l’oferta d’infraestructura comercial, per 

fomentar la ubicació al poble de noves activitats.(B) 

PEN 

PROJECTE 18 Foment dels comerços i productes locals per incrementar la 

rendibilitat del petit comerç i fomentar la diversificació 

econòmica. (B) 

PEN 

PROJECTE 19 Pla de dinamització turística per aprofitar els recursos 

turístics del municipi. (M) 

EXE 

PROJECTE 20 Foment de l’associacionisme en el sector comercial i 

empresarial del municipi. (B) 

PEN 

PROJECTE 21 Reduir la dependència econòmica de la construcció. (B) PEN 

PROJECTE 22 Potenciar els subsectors agrícoles més competitius i amb 

perpectives de futur. (B) 

PEN 
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LÍNIA  ESTRATÈGICA 5. FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE. 

PROGRAMA 1 PROMOURE LA MOBILITAT NO MOTORITZADA.  

PROJECTE 38 Continuar l’adequació de carrers del centre del poble per a 

vianants. (A). 

EXE 

PROJECTE 39 Pla de vials no motoritzats: Conversar amb municipis 

veïnats per promoure viasl-bici a rutes segures.(B) 

EXE 

PROGRAMA 2 ORDENAR LA MOBILITAT DINS EL MUNICIPI PEN 

PROJECTE 40 Programes d’educació vial per fomentar l’ús dels carrers per 

part dels vianants i facilitar el canvi d’hàbits. També per 

reduir velocitat dins el poble. (A) 

EXE 

PROJECTE 41 Regulació del aparcament i els guals a l’interior del nucli. 

(B) 

EXE 

PROJECTE 42 Condicionament de camins rurals en mal estat. (M) EXE 

PROJECTE 43 Pla de circulació i mobilitat al terme municipal (A)  PEN 

LÍNIA ESTRATÈGIA 4. EQUIPAMENTS, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

MUNICIPAL. 

PROGRAMA 1 AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL I ESTENDRE EL 

PROCÉS D’AL21. 

PROJECTE 23 Difondre el procés i la participació a l’Al21 del municipi 

(A). 

EXE 

PROJECTE 24 Conèixer millor la situació del municipi vers la 

sostenibilitat  (control de dades) (M) 

EXE 

PROJECTE 25 Fer una auditoria ambiental de l’Ajuntament i els serveis i 

determinar millores en la gestió ambiental. (M) 

PEN 

PROGRAMA 2 COMPLETAR LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS  I 

SEREVEIS AL MUNICIPI. 

 

PROJECTE 26 Increment dels serveis sanitaris del poble (A) EXE 

PROJECTE 27 Servei d’ajuda a domicili (M) EXE 

PROJECTE 28 Establiment del servei de recollida de vehicles (B) EXE 

PROJECTE 29 Creació d’una policia mancomunada per augmentar les 

hores i la qualitat de servei (M) 

PEN 

PROJECTE 30 Nova escoleta de 0 a 3 anys (M) ACA 

PROJECTE 31 Construir un segon pavelló esportiu (A) EXE 

PROJECTE 32 Fer Centre de dia i, en el futur, Residència. (M) PEN 

PROJECTE 33 Acabar la reforma del teatre municipal (A) ACA 

PROGRAMA 3 ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

PROJECTE 34 Millorar els processos de comunicació entre l’ajuntament i 

la ciutadania (M) 

EXE 

PROJECTE 35 Elaboració d’una ordenança d’ùs de l’espai públic.(B) PEN 

PROJECTE 36 Estabilr mecanismes de reivindicació dels interessos del 

municipi davant altres administarcions (M) 

EXE 

PROJECTE 37 Coordinació amb agents de medi ambient o creació policia 

verda a la Mancomunitat. (M) 

PEN 
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PROJECTE 44 Aparcaments per bicicletes (M) EXE 

PROJECTE 45 Aplicar un Pla d’Accessibilitat per minusvalids a les vies 

públiques (M) 

EXE 

PROJECTE 46 Creació de nous espais per a aparcaments a prop del centre 

urbà. (A) 

PEN 

PROJECTE 47 Obrir 2 cinturons (vials): la prolongació del Camí de Vela, i 

un altre vial pel Camí de Son Pol. (A) 

PEN 

PROGRAMA 3 MILLORAR ELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC.  

PROJECTE 48 Adequar l’estació de tren (més il·luminació, cafeteria, 

panells informatius, seguretat, accessibilitat etc.)(A) 

EXE 

PROJECTE 49 Pla de transport i mobilitat en col·laboració amb la 

mancomunitat i administracions superiors.(M) 

PEN 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6. MANTENIR I MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA, 

L’ESTABILITAT SOCIAL I EL FOMENT CULTURAL. 

PROGRAMA 1 FOMENTA R LA DINAMITZACIÓ DE LA SOCIETAT 

CIVIL. 

 

PROJECTE 50 Activitats adequades als gustos de la joventut per a 

fomentar la seva participació iminvar la conflictivitat 

juvenil (M) 

EXE 

PROJECTE 51 Increment dels serveis d’informadors i dinamitzadors 

culturals. (A) 

EXE 

PROJECTE 52 Desenvolupar actuacions de solidaritat externes al municipi 

(tercer món, ...) (M) 

EXE 

PROJECTE 53 Promoure l’associacionisme entre els joves. (B) EXE 

PROGRAMA 2 PROMOURE L’ACTIVITAT CULTURAL I ESPORTIVA  

PROJECTE 54 Adequació de l’Escorxador per a equipaments culturals i 

juvenils.(M) 

ACA 

PROJECTE 55 Adequar l’oferta d’activitats culturals a les demandes reals, 

capacitat d’innovació a les ofertes culturals. (M) 

EXE 

PROJECTE 56 Informació sobre l’educació professional i universitària (M) PEN 

PROGRAMA 3 FOMENTAR LA INTEGRACIÓ DELS NOUS 

RESIDENTS. 

 

PROJECTE 57 Programa d’informació per a nous residents (M) EXE 

PROJECTE 58 Promoció d’activitats que fomentin la integració dels 

immigrants i els nous vinguts al poble. (M) 

EXE 

  

LÍNIA ESTRATÈGICA 7. GESTIÓ DE L’AIGUA. 

PROGRAMA 1  MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES 

HIDRAULIQUES 

 

PROJECTE 59 Construcció de la nova depuradora (A) EXE. 

PROJECTE 60 Detectar i reduir les pèrdues d’aigua de la xarxa (A) EXE 

PROGRAMA 2 MINVAR EL CONSUM D’AIGUA TANT DEL SECTOR 

DOMÈSTIC COM LA RESTA DE SECTORS. 

 

PROJECTE 61 Campanya de difusió per l’estalvi de l’aigua.(B) PEN 
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PROJECTE 62 Control de l’extracció d’aigües subterrànies per part 

d’indústries i altres activitats.(M) 

PEN 

PROJECTE 63 Difondre pràctiques agràries que no contaminin els aqüifers 

(B) 

PEN 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 8. ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

PROJECTE 64 Corregir les oscil·lacions de la corrent (A)  PEN 

PROJECTE 65 Extensió de l’energia solar a tot tipus d’edificis, no ta sols 

municipals. (A) 

EXE 

PROJECTE 66 Instal·lar enllumenat de baix consum a l’enllumenat públic i 

dependències municipals així com minvar la contaminació 

lumínica.(B) 

PEN 

PROJECTE 67 Difondre bones pràctiques energètiques. (B) PEN 

PROJECTE 68 Elaboració d’ordenances pels nous habitatges sobre estalvio 

energètic. (B)  

ACA 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 9. GESTIÓ DELS RESIDUS. 

PROGRAMA 1 GESTIONAR ELS RESIDUS DE FORMA CORRECTA.  

PROJECTE 69 Promoure el compostatge domèstic (A) ACA 

PROJECTE 70 Diversificació dels contenidors de recollida selectiva (M) EXE 

PROJECTE 71 Servei de recollida selectiva porta a porta (A) ACA 

PROJECTE 72 Elaboració d’una ordenança per a la recollida selectiva (M) ACA 

PROJECTE 73 Insistir en l’educació ambiental per la utilització dels 

sistemes de recollida selectiva (sobretot iniciatives a les 

escoles) (A) 

EXE 

PROJECTE 74 Informar a les empreses de la correcta gestió dels seus 

residus, en especial els perillosos (M) 

PEN 

PROGRAMA 2 MINVAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS.  

PROJECTE 75 Programa de difusió del pla de residus i visites al parc de 

tecnologies ambientals.(M) 

PEN 

PROJECTE 76 Difusió de mètodes de menor generació de residus (M) EXE 

 

LÍNIA ESTRATEGIA 10. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. 

PROGRAMA 1 DETERMINAR I APLICAR MESURES DE 

DISMINUCIÓ DE CONTAMINACIÓ AÈRIA I DE LA 

CONTRIBUCIÓ AL CANVI CLIMÀTIC. 

 

PROJECTE Dotació d’un dipòsit municipal de vehicles per requisar 

vehicles mal aparcats o que facin renou (M) 

PEN 

PROJECTE Incrementar el control sobre vehicles contaminants (M) EXE 

PROGRAMA 2 CONÈIXER EN DETALL LA CONTAMINACIÓ 

ACÚSTICA I MINVAR-LA 

 

PROJECTE Aplicar una ordenança de renous (M) ACA 

 

4.2 FITXES DELS PROJECTES TRIATS PER DUR-SE A TERME EN EL 2010. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA PROMOURE ESTABILITAT I SOSTENIBILITAT EN 

LES ACTIVITATS TURÍSTICS DEL MUNICIPI. 

PROGRAMA Diversificar els sectors de producció. 

PROJECTE Pla de dinamització turística per aprofitar els recursos 

turístics del municipi. 

Prioritat Mitjana 

Descripció. Organització i publicitació d’activitats d’interès per a 

turistes, ja siguin estrangers o locals com: mercats, fires, 

visites culturals, restaurants, ...i sobretot explotar el 

potencial monumental i paisatgístic del terme d’Alaró. 

Executor. Ajuntament,  

Fonts de Finançament. Ajuntament, GB (Conselleria de Comerç), CM (Turisme) 

Pressupost estimat 24000. 

Indicadors de seguiment Accions de promoció per any. 

Indicadors de sostenibilitat Ocupació laboral per sectors. 

Aalborg + 10 Economia local i dinàmica i sostenible. 

Fase Projecte. Iniciat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA EQUIPAMENTS, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

MUNICIPAL. 

PROGRAMA Completar les necessitats d’equipaments i serveis al 

municipi. 

PROJECTE Creació d’una policia Mancomunada per augmentar les 

hores i la qualitat del servei. 

Prioritat Mitjana 

Descripció. Coordinació amb els municipis mancomuntas per a la 

creació de la policia, que pugui donar servei 24 hores. 

Executor. Ajuntament, Mancomunitat, GB. 

Fonts de Finançament.  

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment  

Indicadors de sostenibilitat Denúncies. 

Aalborg + 10 Governança. 

Fase Projecte. Iniciat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA EQUIPAMENTS, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

MUNICIPAL. 

PROGRAMA Completar les necessitats d’equipaments i serveis al 

municipi. 

PROJECTE Fer un Centre de dia i futur Residència. 

Prioritat Mitjana 

Descripció. Adequació d’un centre de dia i estudiar la possibilitat de 

construir una llar per a gent gran. 

Executor. Ajuntament, GB (Afers Socials) 
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Fonts de Finançament. GB (Afers Socials) 

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Número de places del centre de dia. 

Indicadors de sostenibilitat Satisfacció Ciutadana. 

Aalborg + 10 Acció local per a la salut. 

Fase Projecte. Planejat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA EQUIPAMENTS, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

MUNICIPAL. 

PROGRAMA Completar les necessitats d’equipaments i serveis al 

municipi. 

PROJECTE Increment dels serveis sanitaris al poble. 

Prioritat Alta. 

Descripció. Adopció de mesures per incrementar els serveis sanitaris, 

dotació d’un centre mèdic al poble i ampliació dels serveis 

mèdics i assitencials. 

Executor. Ajuntament, IB-Salut, GB. 

Fonts de Finançament. IB-Salut. 

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Arribada del Servei. 

Indicadors de sostenibilitat Satisfacció Ciutadana. 

Aalborg + 10 Acció local per a la salut. 

Fase Projecte. Iniciat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA EQUIPAMENTS, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

MUNICIPAL. 

PROGRAMA Completar les necessitats d’equipaments i serveis al 

municipi. 

PROJECTE Construir un segon pavelló esportiu. 

Prioritat Alta. 

Descripció. Construcció d’un pavelló esportiu on també pugui destinar 

part de les instal·lacions com a centre polivalent 

d’activitats esportives, culturals, juvenils, etc. 

Executor. Ajuntament. 

Fonts de Finançament. Govern Central  (Plan E) 

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment  

Indicadors de sostenibilitat Satisfacció Ciutadana. 

Aalborg + 10 Governançca. 

Fase Projecte. Iniciat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA EQUIPAMENTS, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

MUNICIPAL. 

PROGRAMA Organització municipal. 
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PROJECTE Elaborar una ordenança d’ús de l’espai públic. 

Prioritat Baixa. 

Descripció. Es tracta de recollir les normes de caire ambiental i 

cíviques que existeixen, i ampliar-les fins abarcar totes les 

competències pròpies de l’Ajuntament. Regulació 

d’activitats a l’espai públic (aparcaments, renous, execució 

d’obres, mercat...) 

Executor. Ajuntament. 

Fonts de Finançament. L’elaboració d’una taxa no te cost. 

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Realaització taxa. 

Indicadors de sostenibilitat Número de denuncies. 

Aalborg + 10 Governança. 

Fase Projecte. Planejat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE. 

PROGRAMA Ordenar la mobilitat dins el municipi. 

PROJECTE Creació de nous espais per a aparcaments a prop del centre 

urbà. 

Prioritat Alta. 

Descripció. Adequació d’explanades d’aparcament a les perifèries del 

poble però, que permetin l’accés a peu del centre. 

Executor. Ajuntament. 

Fonts de Finançament.  

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Congestió circulatòria del centre del poble. 

Indicadors de sostenibilitat Número de denuncies i Parc de vehicles. 

Aalborg + 10 Millora de la mobilitat, menys tràfic. 

Fase Projecte. Planejat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE. 

PROGRAMA Ordenar la mobilitat dins el municipi. 

PROJECTE Obrir dos cinturons (vials): la prolongació del Camí de 

Vela i pel Camí de Son Pol. 

Prioritat Alta. 

Descripció. Construcció de dos vials per desviar trànsit de l’interior del 

nucli urbà i millorar la comunicació entre diferents zones 

del poble. 

Executor. Ajuntament, CM. 

Fonts de Finançament. Consell Insular. 

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Congestió circulatòria del centre del poble. 

Indicadors de sostenibilitat Número de denuncies i Parc de vehicles. 

Aalborg + 10 Millora de la mobilitat, menys tràfic. 
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Fase Projecte. Aturat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE. 

PROGRAMA Ordenar la mobilitat dins el municipi. 

PROJECTE Pla de circulació i mobilitat al terme municipal. 

Prioritat Alta. 

Descripció. Elaboració i execució d’un pla de circulació i mobilitat que 

reordeni el trànsit dins el poble, sentits de circulació, 

regulació d’aparcaments i guals, adequació de zones per a 

vianants, delimitació de les zones de càrrega i descàrrega, 

etc. 

Executor. Ajuntament. 

Fonts de Finançament.  

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Elaboració Pla/Execució Pla/Seguiment efectes. 

Indicadors de sostenibilitat Número de denuncies i Parc de vehicles. 

Aalborg + 10 Millora de la mobilitat, menys tràfic. 

Fase Projecte. No s’ha fet res. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE. 

PROGRAMA Ordenar la mobilitat dins el municipi. 

PROJECTE Creació de nous espais per a aparcaments a prop del centre 

urbà. 

Prioritat Alta. 

Descripció. Adequació d’explanades d’aparcament a les perifèries del 

poble però, que permetin l’accés a peu del centre. 

Executor. Ajuntament. 

Fonts de Finançament.  

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Congestió circulatòria del centre del poble. 

Indicadors de sostenibilitat Número de denuncies i Parc de vehicles. 

Aalborg + 10 Millora de la mobilitat, menys tràfic. 

Fase Projecte. Planejat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE. 

PROGRAMA Ordenar la mobilitat dins el municipi. 

PROJECTE Programes d’educació vial. 

Prioritat Alta. 

Descripció. Elaboració d’un programa d’educació vial a centres 

educatius i de sensibilització a altres institucions i centres 

de treball per facilitar el canvi de costums a l’hora 

d’utilitzar el vehicle particular, fomentar l’ús dels carrers 

per part dels vianants i reduir la velocitat de circulació dins 

el centre del poble. 
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Executor. Ajuntament, centres educatius, empreses locals, 

associacions. 

Fonts de Finançament. Ajuntament, GB (Conselleria de Medi Ambient). 

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Número d’accidents dins el nucli, accions d’educació vial. 

Indicadors de sostenibilitat Número de denuncies i Parc de vehicles. 

Aalborg + 10 Millora de la mobilitat, menys tràfic. 

Fase Projecte. Iniciat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA FOMENTR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE. 

PROGRAMA Promoure la mobilitat no motoritzada. 

PROJECTE Pla de vials no motoritzats. 

Prioritat Baixa 

Descripció. Elaboració d’un pla de vials no motoritzats, tant al poble  

com a tot el municipi. A les zones rurals, coordinar-se amb 

municipis veïnats per promoure vials bici a rutes segures. 

Es poden aprofitar camins rurals o vies de ferrocarril 

abandonades. 

Al poble, considerar la possibilitat d’anar incrementat les 

zones per vianants, tot tenint en compte els efectes sobre 

les activitats dels carrers afectats. 

Instal·lar aparcaments per a bicicletes. Ubicació a difernts 

punts del terme zones i infraestructures habilitades per 

l’estacionament de bicicletes en consonància amb les rutes 

o vials bici i zones d’accessibilitat col·lectiva (centres 

docents, zones esportives, equipaments socio-culturals) 

Executor. Ajuntaments,  GB,CM. 

Fonts de Finançament. CM, GB. 

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Km de vials no motoritzats. 

Indicadors de sostenibilitat Número de denuncies i Parc de vehicles. 

Aalborg + 10 Millora de la mobilitat, menys tràfic. 

Fase Projecte. No iniciat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA MANTENIR I MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA, 

ESTABILITAT SOCIAL I EL FOMENT CULTURAL. 

PROGRAMA Promoure l’activitat cultural i esportiva. 

PROJECTE Informació sobre educació professional i universitària. 

Prioritat Mitjana. 

Descripció. Programa d’informació de recursos educatius (locals, de 

formació regulada, postgraus, cicles formatius, etc) 

mitjançant un apartat en la pàgina web municipal 

constantment actualitzat, aquest també tindrà edició 

impresa i pot ésser distribuïda en punts de trobada (institut, 

bars, locals d’activitats culturals, etc. 
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Executor. Ajuntament, centres educatius. 

Fonts de Finançament. Ajuntament, GB, UIB. 

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Activitats de difusió realizades. 

Indicadors de sostenibilitat Ocupació laboral per sectors. 

Aalborg + 10 Consum responsable i elecció conscient de l’estil de vida. 

Fase Projecte. No s’ha fet res. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA ESTERUCTURA ENRGÈTICA. 

PROGRAMA  

PROJECTE Instal·lar enllumenat públic de baix consum i minvar la 

contaminació. 

Prioritat Baixa. 

Descripció. Canvi de bombetes de mercuri per bombetes de vapor de 

sodi al centre urbà i col·locació de rellotges astronòmics 

als comptadors municipals d’enllumenat públic. 

Executor. Ajuntament, Conselleria d’energia, Agencia de canvi 

Climàtic. 

Fonts de Finançament. Ajuntament, Plan E, , Conselleria d’indústria, comerç i 

d’energia. 

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Punts de llums canviats, consum d’energia, punts de llum 

per tipologia. 

Indicadors de sostenibilitat Consum total d’energia, consum d’energia elèctrica. 

Aalborg + 10 Gestió local cap a la sostenibilitat. 

Fase Projecte. Iniciat. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA EQUIPAMENTS, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

MUNICIPAL. 

PROGRAMA Completar les necessitats d’equipaments i serveis al 

municipi. 

PROJECTE Creació d’un Cos de Protecció Civil. 

Prioritat Mitjana. 

Descripció. Creació d’un cos de Protecció Civil, per a donar suport a la 

policia Local del municipi, atendre urgències,etc. 

Executor. Ajuntament, GB. 

Fonts de Finançament. Ajuntament, GB,  

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Accions realitzades per el Cos, numero de membres del 

Cos de Protecció Civil. 

Indicadors de sostenibilitat  

Aalborg + 10 Governança. 

Fase Projecte. Iniciat. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA ORDENACIÓ DEL TERRITORI, PLANEJAMENT 

URBANÍSTIC I HABITATGE. 

PROGRAMA Adoptar l’ordenació del territori a criteris de sostenibilitat. 

PROJECTE Adequació dels rentadors del municipi, rehabilitació, 

neteja, etc, per tal que no es convertesquin es abocadors 

d’escombriaires.  

Prioritat Alta. 

Descripció. Els sistema hidràulic d’Alaró, és un bé cultural i històric 

del nostre municipi, que degut al pas del temps i l’acció de 

l’home s’han anant deteriorant, s’han convertit en 

abocadors incontrolats, etc. necessiten d’una rehabilitació 

urgent i necessària.  

Executor. Ajuntament. 

Fonts de Finançament. Ajuntament, Consell de Mallorca, Govern Balear 

Pressupost estimat  

Indicadors de seguiment Actuacions dutes a terme en la rehabilitació del sistema 

hidràulic.  

Indicadors de sostenibilitat  

Aalborg + 10 Planejament i disseny. 

Fase Projecte. Pendent. 

 

5. PLA DE SEGUIMENT. 

5.1.INTRODUCCIÓ. 

 

Com ja sabem el procés d’Agenda Local 21 no és un procés tancat. Quan s’ha redactat  

el darrer document de la Fase del Pla d’Acció, és a dir, el Pla d’Acció, passam a la fase 

de seguiment de l’Al21. Desprès d’un buit en la legislació sobre la fase de seguiment de 

les Agendes Local 21, es va decidir per part del Comitè Especialitzat Insular, fer el 

seguiment a través de dos documents d’elaboració el Pla d’Acció Anual i l’Informe de 

Seguiment anual. 

A més d’aquests nous document hi ha altres elements que ens ajudaran a fer el 

seguiment d’aquest procés d’Agenda Local 21, aquest les veurem a continuació. 

 

Objectius del Pla de Seguiment: 

1. Definir els períodes d’avaluació, la valoració dels resultats. 

2. Definir la periodicitat de les reunions del Fòrum Ciutadà i la periodicitat dels 

informes d’avaluació de l’AL21. 

3. Definir la proposat d’indicadors per el seguiment total de l’AL21 i la 

sostenibilitat del municipi. 

4. Definir la vigència i efectivitat del Pla d’Acció. 

5. Actualització de la base de dades objecte del diagnòstic i elaboració d’un 

Diagnòstic Municipal actualitzat. 

 

5.2 DEFINICIÓ DEL PROCÉS DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ ANUAL. 
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El procés de seguiment de l’Agenda Local 21 d’Alaró, tendra com parts implicades 

l’Ajuntament (amb l’equip tècnic) i el Fòrum Ciutadà. 

 

La principal eina de seguiment serà el Fòrum Ciutadà, aquest es reunirà cada dos mesos, 

menys a l’època d’estiu, es pot veure el calendari a l’apartat 3.1 El procés participatiu. 

Aquest sistema no és tancat, això vol dir, que si és necessari convocar altres reunions, ja 

siguin del Fòrum Ciutadà o reunions temàtiques es podran convocar. 

 

Per aquestes reunions temàtiques no es marca cap freqüència per aquestes reunions 

temàtiques. Es convocarà quan l’Ajuntament o el Fòrum Ciutadà consideri oportú per 

tractar temes concrets. Les podrà convocar qualsevol de les dues parts. 

 

L’Ajuntament al llarg  d’aquestes reunions amb el Fòrum Ciutadà presentarà els 

següents documents: 

- Informe de sostenibilitat de caràcter anual. Consistirà amb els resultats dels 

Indicadors Clau de Sostenibilitat. Aquest document es presentarà cada any. 

- Informe de Seguiment Anual. Aquest informe ens diu el grau de sintetització 

del Pla d’Acció. Un dels elements que s’emprarà per avaluar aquest 

seguiment seran els indicadors de seguiments previst per cada acció. 

- Cada any, es farà el Pla d’Acció Anual, aquest recollirà les actuacions 

previstes per aquell any, propostes noves o modificacions de les existents. 

Aquest te com a document de referència el Pla d’Acció del 2006. 

 

5.3 INDICADORS DE SEGUIMENT I DE SOSTENIBILITAT. 

SISTEMA D’INDICADORS DE SEGUIMENT. 

 

El Pla d’Acció està desglossat en projectes d’acció mitjançant una fitxa amb un o varis 

indicadors. Aquests indicadors són els que ens permetran realitzar un seguiment de 

l’execució i resultat obtinguts. 

Són indicadors que tenen les següents característiques: 

 

- Mesurables: es poden mesurar mitjançant un sistema repetible al llarg del 

temps. 

- Fàcil d’obtenir: l’obtenció de les dades ha de ser senzilla i no ha de 

comportar costs econòmics. 

- Sensibles: l’indicador ha de ser capaç de reflectir variacions del paràmetre 

que controla. 

- Fàcils d’entendre: han de permetre comunicar fàcilment els avanços. 

- Àmbit Local: restringits al municipi d’Alaró.  

 

SISEMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT. 

 

Per  fer l’informe de sostenibilitat s’empraran els darrers Indicadors Clau de 

Sostenibilitat de les Illes Balears, que han estat realitzats per el Comitè Especialitzat 

Insular de Mallorca d’Agenda Local 21.  

Són els següents: 
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 INDICADORS DE POBLACIÓ SOCIOECONÒMICS. 

- IC1. Taxa de creixement anual de la població. 

- IC2. Ràtio de dependència. 

- IC3. Índex de pressió humana. 

- IC4. Població activa i taxa d’atur. 

- IC5. Immigració. 

- IC6. Sistemes de gestió ambiental. 

- IC7. Nombre de persones implicades en fòrums de participació. 

- IC8. Formació. Cohesió Social. Cursos per a adults. 

- IC9. Equilibri de l’ocupació laboral per sector. 

- IC10. Número de denúncies. 

- IC11.Accés a noves tecnologies. 

- IC12. Despesa municipal en medi ambient. 

- IC13. Índex d’estacionalitat turística. 

- IC14. Indicador d’estrès turístic. 

- IC15. Capacitat d’allotjament. 

TERRITORI I MOBILITAT. 

- IC16. Usos Real del sòl. 

- IC17. Intensitat d’usos del sòl. 

- IC18. Superfície natural protegida. 

- IC19. Construcció de nous habitatges. 

- IC20. Parc de vehicles. 

- IC21. Desplaçaments en transport públic. 

INDICADORS AMBIENTALS. 

- IC 22. Abastiment d’aigua municipal. 

- IC 23. Volum d’aigua residual tractada. 

- IC24. Pèrdues d’aigua a la xarxa d’abastiment municipal. 

- IC25. Reutilització d’aigües dep. i usos de l’aigua depurada de l’EDAR. 

- IC26. Qualitat d’aigües de bany. 

- IC 27. Consum d’energia elèctrica. 

- IC28. Implantació d’energia renovables. 

- IC29. Consums d’electricitat pels ajuntaments. 

- IC30. Consums d’electricitat pels grans consumidors. 

- IC31. Consum total d’energia. 

- IC32. Producció de residus (inclou el fraccionament). 

- IC33. Contaminació per renou 

 

6. CONCLUSIONS 

El Pla d’Acció Anual 2010 d’Alaró s’ha de convertir en l’instrument de seguiment i 

de feina per l’Agenda Local 21 d’Alaró, serà el pla de feina a seguir per aquest any. 

Amb aquest document tècnic el que es preveu és donar una continuïtat al Pla d’Acció 

aprovat en el juny de 2006 per plenari de l’Ajuntament i posteriorment per la comissió 

Balear de Medi Ambient. 
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Aquest pla anual contempla l’actualtització feta del Pla d’Acció inicial i les tasques 

a desenvolupar durant l’any 2010 mitjançant un pla de participació, un pla d’actuació i 

un pla de seguiment. 

 

L’actualització del Pla d’Acció inicial ha estat realitzada per el Fòrum Ciutadà, les 

quals han realitzat les següents actuacions: 

 

- Projectes nous proposats........................................................9 projectes.   

- Projectes d’execució prioritària per a l’any 2010................ 16 projectes. 

 

El Pla de seguiment 2010 exposa les tasques a desenvolupar durant l’any 2010. 

Està previst dur a terme l’actualització de la Diagnosi Ambiental, fer el seguiment del 

projectes del Pla d’Acció, sobre tot els que fan referència a n’aquest document i que 

s’especifica que s’ha de dur un seguiment especial, realitzar convocatòries del Fòrum 

Ciutadà en el Gener, Març, Juny, Setembre i nov/des, d’aquests el de gener i març ja 

estan realitzats. 

Fer els informes de seguiment del procés d’Agenda Local 21 i el de sostenibilitat i 

proposar el Pla d’Acció 2011. 

 

Alaró, 18 de maig de 2010. 

        Joan Tauler Riera                                                              Joan Simonet Pons  

AODL Ajuntament d’Alaró.                                                         Batle d’Alaró.” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Bernardí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

L’Agenda Local 21 és una gran desconeguda per a la majora d’alaroners,  

s’hauria de fer un esforç per donar a conèixer aquesta eina; la  participació és important.  

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

Des del PSM agraïm a la gent que hi ha participat el seu interès. L’Agenda Local 

és una bona eina de treball per detectar les necessitats i les prioritats dels projectes a 

executar. 

A l’informe no es recull el nombre de persones que han participat en el fòrum 

ciutadà. Nosaltres hem participat i hem demanat a l’equip de govern que faci un esforç 

per implicar a més gent, també trobem que falta la representació de les associacions. 

Aquest pla s’hauria d’haver presentat a finals del passat any. 

El pla ens sembla bé amb l’excepció de  l’obertura dels dos vials, el de Son Pol i 

el del Camí de Vela. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

L’Agenda Local és una eina bàsica per encarar el futur del poble d’Alaró.  

Trobem que ha faltat capacitat de difusió i capacitat de motivació perquè la gent 

participés en els forums. També trobem a faltar la participació de les associacions. 
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L’Agenda Local també és una eina pel polític, per canalitzar peticions i poder 

debatre projectes i prioritats.  

Estem d’acord amb el pla i molt d’acord amb l’obertura dels vials de Son Pol i 

del Camí de Vela, que són més que necessaris pel poble d’Alaró i així poder fer la zona 

centre per als vianants. 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

A pesar de participar-hi poca gent les conclusions han estat molt importants, la 

gent que ha participat ho ha fet amb gran interès. Ens sembla bé fer un centre de dia, 

més espais d’estacionament, l’obertura dels vials de Son Pol i del Camí de Vela, entre 

altres coses. 

És una eina de treball important. Els projectes que prioritza el poble s’haurien 

d’accelerar. 

 

Joan  Simonet Pons, batle: 

La forma de comunicació utilitzada és mitjançant el full “Alaró informa”, també 

per correu electrònic a totes les associaciones i a tota la gent que ha assistit a les 

reunions. 

Pot ser que hàgim d’insistir en la publicitat; em sap greu el que diu el regidor 

Antoni Rebassa, precisament ell que no ha vingut a cap reunió. 

Nosaltres soim respectuosos, l’Agenda local indica el que s’ha de fer, pot ser que 

en molts de casos no siguin les mateixes prioritats de l’equip de govern, però és un pla 

d’acció de treball, de compromisos, per tant, no s’ha de tocar allò que el poble decideix 

en el fòrum; hem de ser respetuosos en la mesura que poguem. 

Per als projectes inclosos en l’Agenda és més fàcil obtenir subvencions. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló: 

No es pot retirar allò que el poble ha decidit. Jo he criticat la capacitat de 

motivació, no el que s’ha decidit; per tant, el que hagi assistit o no a les reunions és 

secundari; hi ha gent del meu partit que pot ser hi ha anat i m’ha comunicat la 

informació. A la passada legislatura tu (al batle) sols vas venir a una reunió. 

 

Jordi Amengual Far: 

Pensem que les actuacions en el Camí de Vela estan tipificades amb prioritat alta 

i no s’han de retirar del pla, s’han de fer passes perquè aquesta actuació es faci el més 

ràpid possible. 

 

 

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 UM (Antonio D. Rebassa 

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

Vots en contra: 0 (zero). 

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

- Aprovar el Pla d’Acció anual 2010 (Agenda Local 21 d’Alaró). 

 

 

 

 

 

7. AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT TREBALLADORA DEL SERVEI 

DE NETEJA.- 

 

(Exp. núm. 4690-2007). 

 Vista la sol.licitud de la persona interessada, reg. d’entrada núm. 2433, de 

18.05.2010. 

 Estimant compatibles la realització de les dues feines, atès que la referida al 

sector privat ho és a temps parcial i amb una jornada reduïda. 

Havent escoltat l’informe favorable de Comissió informativa i de control general 

en sessió de 24 de maig de 2010. 

D’acord amb allò que preveu l’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, a proposta 

del batle, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda: 

 

- Autoritzar la compatibilitat a Maria Magdalena Pizá Cerdá, treballadora del 

servei de neteja d’aquest ajuntament (contracte laboral temporal), pel lloc de treball 

següent: ajudant de forn i pastisseria, jornada: 2 hores / dia, empresa: Forn i pastisseria 

Sa Creu, S.L., lloc de treball: Alaró. 

 

 

 

 

 

 8. CONSULTES POPULARS I EL DRET A DECIDIR.- 

 
(Exp. núm. 2409-10). 

Moció del grup municipal PSM-EN de 17 de maig de 2010 (reg. d’entrada núm. 

2409), informada favorablement per la Comissió informativa i de control general en 

sessió de 24 de maig de 2010.  

 
     

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 



 
 

 

Página 37 de 43 

 Nosaltres estem a favor, perquè amb tres pilars com són: el dret a 

l’autodeterminació, l’aprofundiment de la democràcia i la regulació legal de les 

consultes populars, ningú  hi pot estar en contra. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 La nostra esmena, en el sentit d’afegir “d’acord amb el marc legal”, anava 

encaminada a evitar males interpretacions. 

 

 

 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat aprovar la següent moció: 

 

En una democràcia, el poble és el dipositari de la sobirania i a ell li correspon el 

dret a decidir el seu futur. Els pobles de les Illes Balears són titulars del dret 

d’autodeterminació. 

En un sentit més ampli, tot estat democràtic ha de garantir als seus ciutadans la 

participació en els assumptes públics. El referèndum, com a institut de democràcia 

directa, és una de les fórmules més poderoses de participació.  

La desmotivació política, l’allunyament dels ciutadans dels afers públics i la 

baixa participació electoral, són fenòmens creixents: la recepta per tractar l’apatia 

democràtica és més democràcia. Convidar els ciutadans per decidir per si mateixos 

qüestions de transcendència pública, sobretot si també se’ls reconeix el dret a promoure 

les consultes, pot servir de revulsiu i d’aprofundiment democràtic.  

L’Estatut recull la competència de desplegament sobre les consultes populars 

(art. 31.10), mentre que la Constitució Espanyola, incomprensiblement, reserva a l’Estat 

l’autorització per a tota convocatòria (art. 149.1.32). El Parlament de les Illes Balears, 

en sessió de dia 9 d’octubre de 2001, va aprovar, per unanimitat, una proposició no de 

llei que instava el Govern a elaborar una llei de consultes populars.  

Això no obstant, no existeix encara una regulació dels referèndums per al 

conjunt de les Illes Balears ni els d’abast illenc, mentre que la llei de bases de règim 

local i la llei balear de règim local regulen la consulta popular municipal. 

Per tot això, el ple de l’ajuntament d’Alaró, a proposta del grup municipal PSM-

Entesa Nacionalista, adopta el següents:  

 Acords 

Primer.- El Ple de l’ajuntament d’Alaró afirma el dret del poble de les Illes 

Balears a decidir el seu futur, d’acord amb el marc legal. 

Segon.- El Ple de l’ajuntament d’Alaró insta a l’elaboració d’una llei que reguli 

les consultes populars a l’àmbit de les Illes Balears, incloses les consultes de caràcter 

insular que han de ser competència dels Consells.  

Tercer.- El Ple de l’ajuntament d’Alaró es compromet a col·laborar 

institucionalment amb les iniciatives locals que pretenguin la celebració de 

referèndums, d’acord amb el marc legal.  
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 9. PRECS I PREGUNTES.-  

 

Bernardí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

¿Està prevista, de cara a l’estiu, la zona d’ombra per a l’espai de jocs infantils a 

Son  Tugores?  

 ¿Hi ha alguna contestació dels serveis ferroviaris a la petició d’instal·lació de 

tendals a l’estació del tren? 

 ¿En quin termini es té previst acabar els treballs de l’enllumenament del  Camí 

de Vela? 

 ¿Ja està totalment protegit el safareig de Son Tugores per evitar una caiguda? 

 

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

municipals: 

 Si. 

 

 Bernadí Homar Rosselló: 

 M’agradaria que quan estiguin acabades les modificacions de la instal·lació 

elèctrica del camp d’esports, s’informi. 

 ¿Com está el programa de la Protecció civil a Alaró? 

 Ja hi ha una nova empresa que gestiona l’alberg de S’Olivaret; demano que es 

facin gestions per fer-hi una parada de bus, cosa que facilitaria que els usuaris de 

l’alberg puguin conèixer el poble. També demano que es consideri la possibilitat de fer 

una carril bici del poble a les instal.lacions. 

 Quan es canvia el nom a un carrer, com és el cas del C/ de les Sabateres, abant C/ 

de Gómez Ulla, ¿de quant temps es disposa per poder fer ús transitoriament del nom 

antic? 

 

 Joan  Simonet Pons, batle: 

 Crec que entra en vigor formalment i legalment el dia desprès de la seva 

publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma. Manca la comunicació 

individual als veíns. 

 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 Torn a sol.licitar les còpies completes de les actes de la Comunitat de regants, 

¿perquè no se’ls hi demanen? 

 Ja fa un parell de mesos que s’ha signat el conveni amb la Comunitat de regants, 

¿quan es pensa presentar la proposta de reducció de les tarifes de l’aigua? 

 Els fanals solars del  Camí de Vela segueixen igual: uns funcionen i  altres no; es 

van posar per llevar els focus. 

 Avui s’han començat a instal·lar els guals elevats per reduir la velocitat dels 

vehicles, però s’hauria d’haver començat per la zona de les escoles; fa dos anys que ho 

demanem. 

 Les mesures de seguretat en les obres de les pluvials no es compleixen. Hi ha 

trams de carrers que s’han asfaltat i aqueix asfalt ja està esvaït. 
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 ¿Quines gestions s’han fet amb el Consell de Mallorca perquè s’arregli la 

carretera a Consell?; de cada vegada està en pitjor estat. 

 Torno a demanar informació sobre l’estat del conveni iniciat amb l’Agència de 

Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca, perquè fa més d’un any que estem 

pendents de concretar un aspecte econòmic. 

 Referent al darrer decret llei que ha aprovat el govern de l’estat, m’agradaria 

saber si l’equip de govern ja l’ha estudiat, ¿s’ha pres alguna mesura?,  ¿com es veu la 

manera de reduir despeses davant la reducció d’ingressos que tindrem aquest any i el 

que ve? 

 Ara que s’ha acabat l’asfaltat del Camí de Son Fiol, els veíns demanen que es 

prohibeixi el pas de camions de gran tonatge perquè és una causa de deteriorament. 

 En el ple del passat dia 30 de març es presentà una moció per rebaixar el nivell 

d’exigència de coneixement de català al personal de l’escola infantil “Es Nieró”; vam 

demanar la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, i motivàreu la negativa dient que  

no es podia perdre temps. Resulta que el dia 5 de maig acabà el termini d’al·legacions i 

encara no s’ha fet res, ¿perquè no s’ha dut al ple?. 

 No s’ha fet res respecte el que vaig denunciar a l’últim ple, sobre l’actuació que  

té l’equip de govern en temes de disciplina urbanística. S’ha d’anar alerta també amb els 

immobles protegists. ¿No voleu actuar contra els vostres amics?. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 Felicito l’equip de govern per la iniciativa de posar enllumenat en el Camí de 

Vela. 

 No hi ha una bona previsió sobre les consecuències del tancament de carrers; per 

exemple, i sobretot per a la gent que no és del poble, manca senyalització de l’accés a la  

farmàcia. 

 Ens agradaria que es fes una ordenança específica pels cans, o que la policia 

actuï més respecte el problema del cans a lloure o sense morral.  

 Dins del poble s’han posat una sèrie de senyals de prohibit aparcar, però no s’ha 

donat un aparcament alternatiu. Respecte la franja d’horària d’aparcament que heu 

possat, es podria reduir.  

 Hi havia un compromís del batle amb el nostre grup per a l’asfaltat de certs 

camins, ¿com està aquest tema? 

 Respecte el requeriment de pagament dels deutes que amb l’ajuntament té la 

persona que du el bar del camp de futbol, m’agradaria que el batle em confirmés una 

sèrie de coses: ¿s’ha tingut en compte el temps de crisi?, ¿s’ha tingut en compte que a 

aqueixa persona li falten quatre anys per jubilar-se?. S’han de tenir sensibilitats. ¿Per 

què no s’ha actuat així en altres casos semblants? 

 

Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

Atesa la nova ubicació de l’oficina de serveis socials, creiem que s’hauria de 

cercar un sistema per garantir la privacitat de les visites, sobre tot pel que fa al lloc 

d’espera. 

Els clots del C/ de can Barbut són un exemple de l’estat dels carrers. 

Demanen que s’instal·lin passos elevats davant del camp d’esports, perquè és un 

lloc perillós. 
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¿Estan en funcionament les càmeres de vigilància de Son Tugores?. Pares que 

duen els seus fills al parc ens han comentat que hi ha situacions desagradables. 

¿Quina obra s’està fent a la zona del pins, al costat del parc verd? 

¿Com està el tema de l’asfaltat del Camí Son Fiol? 

De la primera certificació d’obra de les pluvials ens agradaria saber perquè la 

partida d’apuntalament no està detallada; demanem les factures o albarans del 

tractament d’enderrocs. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

No tenim ni factures, ni albarans, però puc parlar amb l’enginyer de l’obra. 

 No es té prevista la zona d’ombra a Son Tugores per aquest estiu, perquè les 

obres previstes del “Plan E” afecten aquesta marjada. 

Els serveis ferroviaris no ens han contestat. 

Ahir es va fer una reunió amb les persones que van aprovar el curs sobre 

Protecció civil,  per començar a fer coses; estem habilitant un local per a ells en el 

magatzem municipal. 

El nou personal de l’alberg de s’Olivaret ens ha comentat que farà gestions amb 

el Consell de Mallorca per poder instal.lar una parada de bus. Pel que fa al carril bici, hi 

ha una reseva viària a les Normes Subsidiàries; a l’Agenda Local també esta 

contemplat, és un tema amb prioritat. 

No podem rebaixar les tarifes perquè encara no disposem de l’aigua de la 

Comunitat de regants i, a més, s’ha d’instal·lar un sistema de filtratge; Sorea, empresa 

concessionària del servei d’aigua, està treballant en aquest tema. 

Mirarem allò dels fanals solars. 

En el termini d’una setmana i mitja estaran instal.lades les bandes sonores i els 

guals elevats per millorar la seguretat del trànsit.  

L’empresa que fa les obres de les pluvials es farà càrrec de tots els desperfectes 

en l’asfaltat. 

 Ja s’han instal·lat dues “bandes sonores” a l’Avinguda, i aprofitant les obres de 

les pluvials, a l’altura del C/ de Joan Rosselló se’n posaran dues més. 

Hem fet gestions amb el Consell de Mallorca sobre l’estat de la carretera 

Consell-Alaró i enviarem una altra petició. 

 

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

 No és fàcil saber quines despeses es podran reduir i quines mesures 

econòmiques s’han d’adoptar, perquè no tenim informació sobre qüestions com la 

regulació de l’endeutament, sobre un possible nou “Plan E”, respecte les subvencions 

que es convocaran o respecte l’aportació de l’estat. 

Durant aquests dos anys ja hem anat prenent mesures, hem fet uns pressuposts 

prudents i realistes, d’acord amb la situació actual. La intenció no era augmentar 

l’endeutament que vam trobar, que era bastant important, sense dejectar el perquè. La 

sentència sobre el pagament de les obres extraordinàries del casal de Son Tugores va 

contribuir a augmentar l’endeutament. S’han fet uns treballs perquè es donin d’alta o 

s’actualitzin les unitats catastrals que no tributen correctament, i això pot ajudar a 

augmentar els ingressos. Revisem les partides de despeses i, per exemple, la destinada a 

festes s’ha reduït.  
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Aquesta actitud de prudència en els pressuposts, politicament és mala de vendre, 

peró economicament és el que s’havia de fer. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

Conveni amb l’Agència de Disciplina Urbanística: fa un any que insistim, ens 

van recomenar que ho féssim a través de la Federació d’Entitats Locals (FELIB); 

sol·licitarem una constestació formal; l’Agència ja actúa en el nostre municipi. 

 Camí de Son Fiol: el límit de tonatge està previst, així com senyalitzar els 

ramals. Demanàrem al president de l’associació de vens si creia necessari posar bandes 

sonores, aprofitant l’asfaltat, però no hem rebut contestació. Informo que la majoria dels 

veïns han pagat les despeses; l’associació de veïns ha fet una bona feina.  

 Nivell de català del personal de l’escola infantil “Es Nieró”: estem pendents d’un 

informe de la Xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears; ens consta que està fet i 

que en breu temps ho rebrem. 

Infraccions urbanístiques: referent a una obra a un immoble protegit, faltava un 

document administratiu, el tècnic ens va comentar que no hi hauria cap problema 

urbanístic. El criteri de sancionar solament al promotor o al constructor, és un criteri que 

fa temps que es segueix. Ho passaré a l’assessor jurídic en temes d’urbanisme perquè ho 

analitzi. 

Mirarem de fer qualque cosa respecte a senyalitzar la ubicació de la farmàcia. 

Nous senyals de prohibit aparcar a determinats carrers: aquest tema ja ve de quan 

nosaltres estàvem a l’oposició. La policia ha fet un estudi de tres carrers. Són carrers 

estrets i en els quals en dies laborals es redueix el nombre d’aparcaments. Pretenem que 

en hores diürnes s’evitin els problemes del pas de camions, i també millorar el pas dels 

vianants. Per evitar excesos de velocitat s’han instal.lat guals reductors de velocitat, pot 

ser que més endavant puguin ser d’asfalt. Hi ha alternatives per aparcar: el pàrquing de 

Son Tugores, les càmares de videovigilància funcionen, fins i tot ara la policia pot tenir 

accés a les imatges en qualsevol moment. 

 El següent camí a asfaltar és el de Son Penyaflor, però abans hi ha una obra del 

“Plan E” per renovar la xarxa d’aigua potable, desprès s’asfaltaran el de Son Ferrer i el 

de Son Grau, aquest amb una subvenció de la Mancomunitat des Raiguer. 

 Situació de l’arrendament del bar del camp d’esports: ens trobem davant una 

situació amb diferents components: econòmic, jurídic i, en el meu cas, personal. 

Nosoltres vam trobar un deute pendent, preparat per tramitar-se en via executiva. 

L’anterior equip de govern ens va informar que hi havia un compromís amb el 

concessionari de reconèixer el deute i que s’aniria liquidant. A data d’avui la situació no 

ha millorat, hi ha un deute pendent. Hem tingut reunions per solucionar el problema, hi 

ha voluntat per això. El tema de la pròrroga de la concessió no queda molt clar en el 

contracte, hi ha diferents lectures. Hi ha ciutadans que s’interessen per la situació 

económica, i demanen actuacions per part de l’ajuntament. L’última actuació que hem 

fet, aquesta vegada, per escrit, ha estat una notificació al concessionari indicant el que 

s’ha de fer quan hi ha un deute. La resposta ha estat una proposta seva per reduir el 

deute. Ara l’ajuntament ha d’analitzar el pros i els contres, i intentar normalitzar aquesta 

situació d’una manera que sigui satisfactòria per a tots. L’expedient administratiu està a 

la vostra disposició. 
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 Referent a l’altre bar que s’ha esmentat: era una concessió privada amb 

l’Associació de persones majors. Actualment aquesta s’ha traslladat a un altre local, 

estem treballant per treure a concurs el bar; s’ha dir que és un procediment més complex 

perquè és un bar que s’ha d’adaptar a la normativa actual. 

Les obres del “Plan E” que es fan a la zona del pins, vora el camp d’esports, són 

dues una pavimentació de la zona de serveis, per ternir més bons fer feina, i l’ampliació 

del parc verd. Hi ha els expedients administratius per poder consultar. 

  

           Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 Em decep molt una cosa de l’asfaltat de camins, ja que per donar suport al 

pressupost, Unió Mallorquina, entre d’altres coses, va recollir el compromís del batle de 

fer una comissió de treball quan es fessin aquests asfaltats; les feines d’asfaltat estan 

gairebé concloses i no hi ha hagut comissió de treball, ens n’hem assabentat d’aquests 

treballs en aquest ple, quan UM fou un dels principals impulsors de l’asfaltat de camins. 

 Referent a l’arrendament del camp de futbol i essent un problema de caire 

econòmic, es pot solucionar. Respecte la relació personal del batle, essent Alaró un 

poble petit, tots els regidors podríem dir que tenim una relació personal amb algú del 

poble; crec que és una qüestió que hem d’obviar. ¿Serà acceptada la proposta de 

viabilitat que ha fet el Sr. Morro?. 

 

 Joan Simonet Pons, Batle: 

 Hauria d’haver utilitzat la paraula “sentimental”, en lloc de “personal”. 

 Encara no ho sé, s’estudiarà la proposta de l’arrendatari del bar i es veurà el que 

es pot fer. 

 

 

 

 

 

Intervencions dels representants d’entitats ciutadanes i dels ciutadans 

individualment: 

  

 Gabiel Martorell Bonet: 

 Sobre la circulació i l’aparcament en els carrers del Ponterró i de Solleric.  

Possibilitat de prohibir el pas pel  poble dels camions d’alt tonatge. 

 

 Gregorio Álvarez Fernández: 

 Gràcies, i gràcies a UM, per l’asfaltat de Son Fiol. Ens agradaria que l’oposició 

es mogués més. 

  

 Bartolomé Rosselló Campaner: 

 Hi ha dos bars nous funcionant sense llicència d’obertura ni final d’obres, i 

aquesta tolerància que teniu amb ells és un greuge respecte les actuacions municipals 

que no fa molt temps es feren en relació a un altre bar, Can Maio, del meu fill.  

 ¿Com puc anar a casa meva quan es tanca el carrer (C/ de can Ros) amb les 

barreres?. L’altre dia la policia em volia multar per anar en sentit contrari. 
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 Joan Simonet Pons, batle: 

 Es segueixen posant sancions als bars que incompleixen la normativa. 

 La instrucció general donada a la policia local és que quan hi ha instal.lades les 

barreres per tancar els carrers, els veïns puguin accedir als seus immobles. 

  

 Catalina Campins Matas: 

 ¿És possible que es faci un conveni amb l’Ajuntament de Palma per a la “targeta 

ciutadana”? 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 L’ajuntament d’Alaró hauria de pagar la diferència, és un tema pressupostari.  

  

 Frederic Català Marín: 

 ¿Hi ha possibilitat de delegat les funcions de dinamització juvenil a les 

associacions?. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Considero que l’experiència tinguda amb personal del Consell de Mallorca fou 

bona, per això proposem continuar una feina començada l’any passat. 

  

 

 

 

 

 

 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, 27 de maig de 2010. 

  

 Vist i plau, 

   El Batle, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


