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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE 30 DE SETEMBRE DE 2010 

 

 

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

 Data:                                          30 de setembre de 2010 

 Hora de començament:              21 h. 

 Hora d’acabament:                     22’30 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 (25.11.2009 i 30.12.2009).- 

 

 Amb la rectificació, a instància d’Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu del grup 

municipal UM, respecte que en el punt número 6 de l’acta de la sessió de 25 de 

novembre de 2009, “Recurs de reposició contra el conveni amb la comunitat de regants 

de la Font de Ses Artigues pel subministrament d’aigua”, a la pàgina 7, en la seva 

segona intervenció, manifestà que “La comunitat no pot donar el sobrant de l’aigua si 

aquesta no es tracta, si no es clorina”; s’acorda per unanimitat: 
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- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 2009. 

- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 30 de desembre de 2009. 

 

 

 

 

 

 2. RESOLUCIONS DE BATLIA.- 

 

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

per informats de les següents: 

- Autoritzacions ús instal·lacions, dependències i béns municipals (decrets: 688, 

730, 731, 761, 762, 772, 775, 800, 801, 811, 834, 835-10)      

- Usos especials de vies públiques (decrets: 629, 638, 641, 654, 667, 694, 737, 

738, 744, 747, 748, 753, 760, 763, 764, 767, 768, 769, 776, 798, 814, 815, 822, 823, 

838-10)   

- Mercat setmanal i/o parades festes (decrets: 639, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 

665, 668, 669, 679, 680-10) 

- Cementeri (decretx: 727, 729-10) 

- Tributs, (decrets: 666, 674, 689, 690, 697, 698, 728, 745, 771, 777, 779, 786, 

807, 828-10), devolucions d’ingressos, (decrets: 785, 802, 803, 804, 805, 806-10), 

pagaments fraccionats, (decrets: 675, 796, 797-10), exempcions impost sobre vehicles 

(decrets: 751, 783, 784-10) 

- Llicències urbanístiques (decrets: 634, 685, 696, 741, 759, 766, 774, 799, 825-

10); pròrrogues (-); comprovació projectes d’execució (-), llicències de finals d’obra, 

(decrets: 642, 686, 755, 756, 778, 817-10) 

- Llicències d’ctivitats (decrets: 637, 655, 656, 657, 743, 770, 824-10) 

 - Sancions en matèria de trànsit (decrets: 687, 789, 790, 791, 792, 793, 794-10)   

- Sancions en matèria de residus (decrets: 632, 809, 813, 818-10) 

- Sancions en matèria de publicitat dinàmica (decrets: 623, 624, 733, 734, 735, 

831, 832, 833-10) 

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

626, 627, 628, 630, 631, 736, 740, 780, 810, 819, 826, 827, 836-10) 

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

d’establiments (decret: 752-10) 

- Disciplina urbanística (decrest: 677, 742, 745, 788-10) 

- Padró d’habitants (decrets: 625, 682, 683, 693, 765, 781-10)   

- Personal municipal (decrets: 620, 621, 622, 670, 671, 672, 754, 757-10) 

- Subvencions concedides en matèria de serveis socials (decrets: 635, 636-10)       

- Guals (decrets: 640, 695, 732-10) 

- Substitució del batle (decret: 812-10) 

- Serveis essencials jornada vaga 29 de setembre, (decret: 837-10) 

- Modificació de crèdit pressupostari, (decrest: 691, 830-10) 

- Permís barres de bars durant festes i fira (decrets: 643, 644, 645, 646, 647, 648, 

649, 650, 651, 652, 653, 678, 681, 795-10) 

- Desestimació indemnització danys per caiguda a la via pública (decret: 673-10) 
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-  Estimació reclamació indemnització per danys a vehicle (decret: 816-10) 

- Exercici accions judicials (decret: 684-10) 

- Aprovació sol·licitud pròrroga subvenció AODL (decret: 692-10) 

- Renovació targeta aparcament persones amb mobilitat reduïda (decrets: 750, 

787-10) 

- Assignació veterinari campanya vacunació antiràbica 2010 (decret: 808-10) 

- Eliminació residus sòlids urbans (decret: 820-10) 

- Compensació deutes amb Sorea (decret: 821-10) 

- Aprovació sol·licitud subvenció a projecte Leader (decret: 782-10). 

 

 

 

 

 

 3. LIQUIDACIÓ CONTRACTE OBRA “REFORMA I AMPLIACIÓ 

AJUNTAMENT”.- 

 

 (Exp. núm. 1824-2007). 

 La liquidació (reg. d’entrada núm. 4051, de 05.08.2010) expedida pels directors  

tècnics de les obres, l’arquitecte Lorenzo Colom Matas i els aparelladors Abdon 

Campins Gelabert i Joan Josep Torrens Torrens; i la memòria (reg. d’entrada núm. 

4409, de 25.08.2010) redactada per l’arquitecte director Lorenzo Colom Matas; han 

estat informades favorablement per la Comissió informativa i de control general en 

sessió de 21 de setembre de 2010. 

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Ha costat, ha estat estona, però podem donar les obres per acabades; hem tingut 

problemes: va canviar l’empresa contractista, sortiren una serie d’extres que s’han hagut 

d’anar fent; l’obra ha anat “a cavall” entre dues legislatures, entre dos equips de govern. 

Com moltes reformes, ha estat una obra complicada. S’han deixat d’executar partides, 

per fer-ne d’altres. Al final costarà uns cent quaranta mil euros més que el pressupost 

inicial. 

 Les partides d’obra que s’han deixat de fer ha estat perquè no les hem considerat 

imprescindibles. Altres coses s’han pogut anar complementant amb actuacions 

finançades amb el “Plan E”. No anem a controlar el que ens diuen i signen els tècnics, 

en una obra complexa i complicada com aquesta. 

 

 Bernadí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

 En aqueixa obra hi ha hagut un poc de tot; ens hauria de servir de lliçó, perquè ha 

suposat molts dotblers en extres. No puc donar suport a una cosa que no veig molt clara. 

 

 Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 
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 Els números no ens quadren. Trobo a faltar una proposta de l’equip de govern. 

Demano la retirada de l’assumpte de l’ordre del dia i la comprovació de les xifres. 

Tampoc hi veiem la partida corresponent a la instal·lació elèctrica necessària perquè els 

ascensors puguin funcionar. 

 Sols he parlat dels números, no de l’execució de l’obra o la quantitat de 

materials. 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 Nosaltres partim de la consideració que aqueixa era una obra necessària, i 

s’encarregà el projecte a un reconegut arquitecte d’Alaró, Llorenç Colom, qui redactà 

un projecte bàsic i, posteriorment, el d’execució. Quan se’ns donà la subvenció resultà 

que no era tant com s’havia pressupostat en el projecte bàsic, per això el projecte 

d’execució s’hagué d’adaptar i reduir. Les feines s’han de fer, queden i s’han de pagar. 

L’únic problema que hi veig és que una obra que s’havia de fer en tres o quatre anys, 

n’ha durat set. Els tècnics que signen la liquidació ens mereixen tota la confiança. 

Demano que, si s’aprova, es pugui pagar aviat. 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 Pensem que era una obra important per Alaró i qui s’atreví a fer-la fou el govern 

socialista amb Unió Mallorquina. Hi va haver molts problemes amb el primer 

contractista, les seves actuacions no eren correctes i ens feu perdre molt temps. Tenim 

una infraestructura important feta, per ajudar a modernitzar l’administració i apropar-la 

més als ciutadans. S’hauria d’haver fet l’obra completa. Els tècnics ens mereixen tota la 

credibilitat. 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 9 (nou), 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), i grup municipal UM (Antonio D. Rebassa 

Rosselló).  

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

Abstencions: 1 (una), Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit). 

 

 S’acorda: 

 - Aprovar la liquidació del contracte de l’obra municipal “Reforma i ampliació 

ajuntament”. 

 

 

 

 

 

 4. CONEIXEMENT DECISSIÓ DE LA SALA DEL CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES 
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BALERS D’EXECUCIÓ I COMPLIMENT SENTÈNCIA SOBRE ANTIC 

ABOCADOR DE S’OLIVARET.- 

 

 (Exp. núm. 4622-2001). 

 En compliment de la decissió de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), de 2 de setembre de 2010, 

(reg. d’entrada núm. 4747, de 14.09.2010), el secretari-interventor donà compte de dita 

decissió judicial, per la qual 

 

 - Es requereix el Batle perquè en el termini d’un mes, comptat a partir de la 

sessió del ple, procedeixi a encapçalar i a dinamitzar l’execució i compliment de la 

sentència del TSJIB núm. 793, de 22 de setembre de 2005, (recurs contenciós 

administratiu núm. 1252, de 2001).  

 En dita sentència es condemna l’ajuntament a: 

 “1º) Retirar, previa clasificación, todos los residuos y objetos acumulados en el 

vertedero desde la firma del convenio antes mencionado. 

 2º) Proceder al relleno de la cantera con tierra inerte. 

 3º) Construir la pared medianera. 

 4º) Abonar la indemnización prevista en el convenio, que para el año 2001 

asciende a la cantidad de 552.500 pesetas, más las cantidades que se devenguen hasta la 

fecha en que finalicen los trabajos convenidos. 

 5º) Requerir la intervención del Ingeniero de Caminos don Ricardo Collado para 

que supervise y verifique la realización de dichos trabajos.”   

 

 - Igualment es requerix a cada un dels membres del Ple del consistori perquè 

procedeixin al compliment i execució de l’esmentada sentència.  

 

  

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 És un tema complicat i complex d’executar, que pot implicar xifres 

astronòmiques si s’han de tractar els residus d’obra i reomplir l’antic abocador amb 

terra. Encomanarem un estudi perquè un enginyer ens faci una valoració o pressupost. 

Potser poguem argumentar que el mal causat al medi ambient no és equivalent als 

milions d’euros que s’hauria de gastar l’ajuntament per rehabilitar l’antiga pedrera. A 

petició del regidor Mateu Marcús he encarregat un informe sobre la previsió en el 

pressupost municipal i la tramitació d’aquest. 

 

 Bernadí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

 L’any 1992 l’ajuntament signà un conveni amb el propietari de la finca veïna de 

l’antiga pedrera; ¿per què es deixà que continuessin deixant-se allà tot tipus de residus?, 

¿per què s’ha arribat a aquesta situació?. 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 
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 A partir de 2003 es tancà l’abocador; potser es pot demanar col·laboració a les 

empreses que des de l’any 1992 al 2003 el gestionaren i portaven runes allà, si tingueren 

un benefici econòmic ara també poden col·laborar.  

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 És un “tema d’estat”, que afecta indirectament tots els alaroners perquè pot 

col·lapsar el pressupost. Donarem recolzament a les actuacions el batle ha apuntat. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 No hi va haver un control mentre va estar obert com abocador de runes i el 

gestionaren tres empreses de la localitat. 

 

 

 

 

 

5. ORDENANÇA REGULADORA DEL CONUM INDEGUT DE BEGUDES 

ALCOHÒLIQUES A LA VIA PÚBLICA.- 

 

 (Exp. núm. 3731-2010). 

 

 Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 4825, de 16.09.2010), informada 

favorablement per la Comissió informativa i de control general en sessió de 21 de 

setembre de 2010:  

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 

L’objectiu d’aquesta ordenança és desenvolupar la competència municipal en el consum 

d’alcohol. És un fet constatat que a la societat actual es produeix un alt consum 

d’alcohol, i el que preocupa és que entre la joventut aquest fet es produeix cada vegada 

a més primerenca edat. 

El consum d’aquesta substància dóna lloc a diverses problemàtiques dins l’àmbit de la 

llar, la convivència veïnal o l’increment dels accidents de trànsit. 

Entorn a aquest tema cal destacar un nou fenomen social que es denomina “botellot” i 

que suposa una conducta de risc en un ampli sector de la joventut, la producció 

d’impacte mediambiental i també el deteriorament de la convivència ciutadana. 

Per això cal que l’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, 

intervingui i ho reguli d’acord amb les competències que té atribuïdes. 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Objecte 

Aquesta ordenança té per objecte regular la venda i el consum de begudes alcohòliques 

a les vies i espais públics del terme d’Alaró, protegir la salut pública, la salubritat, el 

respecte al medi ambient, la protecció de les persones menors d’edat, el dret de gaudir 

d’un espai net i no degradat, el dret a la tranquil·litat i el descans del veïnatge, i la 

utilització ordenada de la via pública i la garantia de la seguretat pública. 
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Article 2. Marc legal 

 Llei Autonòmica 20/2006, de 27 de desembre, de règim municipal i local de les Illes 

Balears. 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i la resta de 

disposicions reglamentàries; en concret, l’article 25.2, de protecció de la salubritat 

pública i participació en la gestió de l’atenció primària de la salut. 

 Llei 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública. 

 Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana. 

 

CAPÍTOL II. PROHIBICIONS I LIMITACIONS 

 

Article 3. Prohibició del consum de begudes alcohòliques a les vies públiques 

1. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques quan: 

Es consumeixi a la via pública o espais públics i es causin molèsties a les persones que 

utilitzin els espais públics i al veïnatge en general. 

La prohibició a la qual es refereixen aquests apartats anteriors restarà sense efecte en els 

supòsits que el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres 

espais reservats expressament per aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan 

l’esmentat consum compti amb l’oportuna autorització municipal, com a les festes 

populars i patronals, concerts o altres esdeveniments similars amb autorització 

municipal. 

2. Queda especialment prohibida la pràctica del “botellot”. S’entén per “botellot” el 

consum de begudes alcohòliques en el carrer o espais públics, per un grup de persones 

quan, com a resultat de la concentració de persones o de l’acció de consum, es puguin 

causar molèsties al veïnatge o les persones que utilitzen l’espai públic, o es pugui 

deteriorar la salubritat de l’entorn. 

A aquest efectes, l’esmentada alteració es produirà quan s’esdevingui alguna de les 

circumstàncies següents: 

a) Quan per la morfologia o la naturalesa del lloc públic el consum es pugui fer de forma 

massiva per grups de persones o en convidi a l’aglomeració. 

b) Quan com a resultat de l’acció de consum es pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn 

o provocar-hi situacions d’insalubritat. 

c) Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant per a les persones vianants o la resta 

d’usuaris i usuàries dels espais públics. 

d) Quan el lloc on es consumeixi hi hagi presència de persones menors d’edat. 

3. En els casos que el consum de begudes no alcohòliques a la via pública produeixi els 

mateixos efectes descrits a l’apartat anterior, s’aplicarà íntegrament el règim 

sancionador establert en aquesta Ordenança.  

Les persones que organitzin i/o promoguin qualsevol acte públic de naturalesa cultural, 

lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altre índole vetllaran perquè no es produeixin 

durant l’acte les conductes descrites a l’apartat anterior. Si amb motiu de qualsevol 

d’aquests actes es realitzen les conductes esmentades, les persones responsables de 

l’organització i/o promoció ho comunicaran immediatament a la Policia Local.  
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Article 4. Prohibició de venda de begudes alcohòliques en espais o vies públiques 

1. No es permet la venda de begudes alcohòliques en les vies o espais públics del terme 

d’Alaró, excepte en els locals d’hostaleria i restauració que tinguin autorització 

d’ocupació de l’espai o la via pública, en dies de fira o festes patronals, en concerts o 

similars. 

2. Es prohibeix, sota la responsabilitat de les persones titulars dels diferents tipus 

d’establiments: 

a) La venda o subministrament de begudes alcohòliques per ser consumides en l’exterior 

dels seus locals, excepte en els serveis de terrassa o altres instal·lacions amb la deguda 

autorització municipal. 

b) La venda o subministrament de begudes alcoholiques en camp obert i berenadors sense 

l’obtenció prèvia de la corresponent autorització municipal. 

Article 5. Excepcions. 

 

CAPÍTOL III. MESURES PREVENTIVES 

Article 6. Orientació i educació 

L’Ajuntament d’Alaró facilitarà als residents del terme municipal, mitjançant els serveis 

municipals, orientació sobre la prevenció del consum abusiu d’alcohol i, si és el cas, 

informació sobre el tractament de les situacions d’addicció i dels problemes derivats del 

consum de begudes alcohòliques. 

Article 7. Informació i conscienciació 

Amb el fi de conscienciar grups diana de la població i modificar hàbits i actituds quant 

al consum abusiu d’alcohol, l’Ajuntament impulsarà campanyes informatives que 

conscienciïn el positiu de la no ingestió abusiva d’alcohol. 

L’Ajuntament promourà actuacions de sensibilització, educatives i formatives que 

potenciïn entre els infants, les persones adolescents i la població en general el valor de 

la salut en l’àmbit individual i social. 

CAPÍTOL IV. ACTUACIÓ INSPECTORA 

Article 8. Actuació inspectora 

Els cossos de seguretat i els serveis tècnics competents, conforme a les disposicions 

vigents en la matèria, estan facultats per investigar, inspeccionar, reconèixer i controlar 

el compliment de les limitacions i prohibicions establertes en aquesta ordenança. 

Quan s’apreciï algun fet que s’estimi que pugui constituir infracció dels preceptes 

d’aquesta ordenança s’ha d’estendre el corresponent comunicat de denúncia o acta, si és 

procedent, i s’han de consignar les dades personals de la persona presumptament 

infractora i els fets o circumstàncies que puguin servir de base per a la incoació, si 

escau, del corresponent expedient sancionador. 

Les persones titulars, la persona gerent, encarregada o responsable de l’activitat sotmesa 

a control municipal estaran obligades a prestar l’ajuda i la col·laboració necessària per a 

la realització de la labor inspectora, i incorrerà en infracció qui per mitjà d’oposició 

activa o per simple omissió entorpeixi, dificulti o impedeixi el desenvolupament de la 

tasca esmentada. 

CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR 

Article 9. Responsabilitats 

1. Quant a l’incompliment de la prohibició de venda de begudes alcohòliques a la via 

pública i altres llocs descrits en aquesta ordenança, en seran responsables les persones 
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titulars, gerents, responsables, organitzadores o similars de les entitats, centres locals, 

empreses i la resta d’establiments a què es refereix l’ordenança. 

Quant a l’incompliment de la limitació del consum indegut de begudes alcohòliques a 

les vies o espais públics, en serà responsable qui en consumeixi, i també les persones 

organitzadores de concerts o events, sempre que es demostri que no han adoptat 

mesures per evitar-ho, així com els pares o mares, tutors o tutores de menors d’edat, 

sempre que manifestin dol, culpa o negligència, inclosa la simple no observança. 

2. En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes 

adreçades a individualitzar una persona o persones infractores, no sigui possible 

determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la 

infracció, la responsabilitat serà solidària. 

3. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares, mares, tutors o tutores 

per les accions de menors d’edat que en depenguin, seran també responsables directes o 

solidaris de les infraccions comeses per aquestes persones menor d’edat, sempre que 

manifestin dol, culpa o negligència, inlosa la simple no observança. 

Article 10. Procediment sancionador 

1. Les sancions per haver infringit aquesta ordenança es tramiten conforme al que 

exposa el Decret 14/1994, regulador del procediment sancionador de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears. 

Per al que no preveu aquesta ordenança, s’aplicaran els principis que regulen la potestat 

sancionadora establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

2. Les infraccions administratives contra aquesta ordenança es classifiquen en molt 

greus, greus i lleus. Aquesta classificació s’estableix d’acord amb els criteris de l’art. 

140.2 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada 

per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de modernització del govern local. 

Article 11. Graduació de les sancions 

1. La imposició de les sancions s’aplica d’acord amb el principi de proporcionalitat, i en 

tot cas es tindran en compte els criteris de graduació següents: 

a) La gravetat de la infracció. 

b) L’existència d’intencionalitat. 

c) La reincidència. 

d) La naturalesa dels perjudicis causats. 

2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès dins el termini d’un any més d’una 

infracció d’aquesta ordenança i s'ha estat sancionat per resolució ferma. 

3. Quan segons el previst a l’ordenança s’imposin sancions no pecuniàries, la 

determinació del contingut i durada d’aquestes sancions es farà també tenint en compte 

el principi de proporcionalitat, i amb els criteris anunciats anteriorment. 

Article 12. Concurrència de sancions 

Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi 

relació de causa efecte, s’imposarà únicament la sanció que resulti més elevada. 

Article 13. De les infraccions 

1. Es consideren infraccions molt greus d’aquesta ordenança: 

a) Les accions o omissions constitutives de conductes obstruccionistes de les tasques de 

control, investigació o sanció de l’autoritat i dels poders públics en l’exercici de les 

seves funcions per al compliment de l’ordenança. 
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b) La venda de begudes alcohòliques prevista a l’art. 4.2 de l’ordenança. 

2. Es consideren infraccions greus d’aquesta ordenança el consum de begudes 

alcohòliques previst a l’art. 3.2.   

3. Es consideren infraccions lleus d’aquesta ordenança: 

a) El consum de begudes alcohòliques a la via pública o en espais públics que pugui causar 

molèsties a les persones que utilitzen aquests espais. 

b) Les altres infraccions de l’ordenança no previstes com a infracció greu o molt greu. 

Article 14. De les sancions 

Les sancions previstes per a les infraccions regulades en aquesta ordenança són les 

següents: 

- Infraccions molt greus: multa de 1.501 a 3.000 euros. 

- Infraccions greus: multa de 751 fins a 1.500 euros. 

- Infraccions lleus: multa de 400 fins a 750 euros. 

L’òrgan competent per imposar les sancinos serà la Batlia. 

Article 15. Intervencions específiques 

En els supòsits establerts en els articles anteriors, la Policia Local retirarà o intervindrà 

cautelarment les begudes, envasos i altres elements objecte de prohibició. Les begudes 

intervingudes es destruiran per raons higiènico-sanitàries. 

Article 16. Substitució de les sancions per treballs en benefici de la comunitat 

Les sancions pecuniàries previstes a l’ordenança podran ser substituïdes, si la persona 

infractora ho sol·licita prèviament, per cursos de conscienciació i treballs a la comunitat. 

A tal efecte es crearà una comissió integrada per una persona de la Policia Local, una de 

Serveis Socials, una de l’àrea de manteniment, i una d’Educació, que confeccionaran un 

catàleg de recursos i possibles serveis de què disposa l’Ajuntament d’Alaró per fer 

complir les sancions. 

El catàleg determinarà la tasca o curs amb el nombre d’hores que hi ha de dedicar la 

persona infractora segons la sanció a complir. 

Aquest catàleg serà aprovat per la Batlia, mitjançant un decret. 

La comissió serà competent per estudiar els casos especials que puguin sorgir, el grau 

de compliment de la sanció, i altres qüestions que puguin sorgir de l’aplicació de la 

substitució de les sancions. 

La substitució de les sancions pecuniàries per treballs en benefici de la comunitat es 

decidirà de forma motivada en funció del tipus d'infracció, i els treballs seran 

proporcionats a la sanció que rebi la conducta infractora. Quan els infractors siguin 

menors, abans de resoldre se sol·licitarà l'opinió dels pares o tutors o guardadors, que 

serà vinculant.  

Article 17. Destí i substitució de les sancions 

1. L’import de les sancions econòmiques obtingudes per l’aplicació de l’ordenança 

s’han de destinar íntegrament a finançar programes municipals d’educació i 

d’informació respecte al consum d’alcohol. 

2. Les sancions econòmiques imposades en l’aplicació d’aquesta ordenança poden ser 

suspeses quan la persona infractora sol·liciti davant l’Ajuntament i per escrit la 

substitució de la sanció pecuniària per la realització de cursos o treballs en benefici de la 

comunitat i d’acord amb el catàleg aprovat per l’Ajuntament, previ informe vinculant de 

la comissió. 

Article 18. Procediment de suspensió de les sancions 
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1. L’autoritat competent per acordar la suspensió de les sancions, previ informe 

vinculant de la comissió, i acceptar-ne la substitució per la realització de cursos de 

conscienciació o treballs en benefici de la comunitat és la mateixa que imposa la sanció. 

2. El procediment de substitució de sanció pecuniària s’incoarà quan la persona 

infractora, mitjançant la corresponent sol·licitud, manifesti la voluntat de realitzar 

treballs o activitats en benefici de la comunitat i la participació en cursos. Si es resol 

favorablement la suspensió, l’autoritat competent declararà també suspès el termini de 

prescripció de la sanció durant el temps previst de duració dels treballs o del curs. 

3. Per complir la sanció amb la realització de tasques o cursos hi haurà un temps màxim 

de tres mesos a comptar des de la resolució favorable de suspensió. 

4. Durant el temps de suspensió, l’autoritat competent efectuarà el seguiment que 

consideri oportú de les assistències i dels resultats en les tasques corresponents. 

5. Quan de la informació aconseguida es dedueixi que la persona infractora ha complert 

satisfactòriament el seu compromís, l’autoritat competent acordarà que la sanció 

imposada s’ha complert totalment o parcialment. 

6. L’incompliment total o parcial determinarà que l’autoritat competent resolgui la 

continuació de l’expedient d’execució de la sanció. 

Disposició final. 

Aquesta ordenança, un cop aprovada definitivament, entrarà en vigor el setzè dia 

següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”  

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Agraeixo la feina i les aportacions de tots els grups municipals; és una proposta 

que es porta consensuada. 

 

 Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 Les ordenances són per aplicar; s’ha de fer incidència en les mesures 

preventives. 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 Vaig apuntar el problema que pot tenir la policia local per identificar si es tracta 

o no de drogues o de begudes alcohòliques o no; ens podem trobar amb qüestions de 

procediment i d’anàlisi. Crec que l’òrgan sancionador hauria de ser la Junta de govern, 

no la batlia. 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 S’han acceptat el cent per cent de les esmenes fetes pels grups municipals. 

Demanem que s’apliqui amb decissió i que serveixi per poder aturar fets i actituds que 

molesten a una gran majoria del poble. Demanem que s’inclogui en el pla de drogues. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Serà una eina que abans no teníem; la policia local ho veu bé la redacció actual. 
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 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

 - Aprovar inicialment l’ordenança. 

 

 

 

 

 

 6. MODIFICACIÓ PLAÇA DINAMITZADOR JUVENIL (TITULACIÓ 

REQUERIDA).- 

 

 (Exp. núm. 2455-2010). 

 Proposta de batlia, escoltada i informada favorablement per la Comissió 

informativa i de control general en sessió de 21 de setembre de 2010: 

 

“Transcorreguts que han estat dos terminis de presentació de sol·licituds 

senseque hagi participat cap persona amb les titulacions requerides, amb la finalitat de 

poder comptar amb personal pel servei de dinamització juvenil, s’estima convenient 

modificar el requisit de les titulacions requerides, suprimint la d’informador juvenil, i 

les condicions de treball, introduïnt l’obligació d’assistir al curs d’informador, si es 

convoca durant el termini del contracte.   

 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  

 

- Modificar les següents característiques de la plaça d’informador juvenil:  

Titulació requerida:  Animació sociocultural (formació professional de grau 

superior) o Director/a de temps lliure 

Condició específica: obligació d’assistir al curs d’informador juvenil, si 

coincideix durant el termini del contracte.” 

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 Demano que a les bases de la convocatòria es valori i es reconegui com a mèrit el 

títol d’informador juvenil.  

 

 

 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

 - Aprovar la proposta. 
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 7. ORDENANÇA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 

PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 

TELEFONIA MÒBIL (APROVACIÓ PROVISIONAL).- 

 

 (Exp. núm. 4822-2010). 

 Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 4823, de 16.09.2010), informada 

favorablement per la Comissió especial de comptes en sessió de 21 de setembre de 

2010: 

 

“Artículo 1º. Fundamento y naturaleza  

Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, se regula la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales 

constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de 

empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, que se regirá por la presente 

Ordenanza fiscal.  

Artículo 2º. Hecho imponible  

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización general del 

dominio público local constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 

municipales, a favor de empresas de telefonía móvil que lo utilizan para prestar los 

servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una 

parte importante del vecindario.  

2. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la 

exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, 

necesarios para la prestación de los servicios de suministros de interés general. 

Artículo 3º. Sujetos pasivos  

1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministros 

de telefonía móvil. A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de 

dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.  

2. A los efectos de la tasa aquí regulada, tienen la consideración de sujetos pasivos las 

empresas o entidades explotadoras de servicios a que se refiere el apartado anterior, 

tanto si son titulares de las correspondientes instalaciones o redes a través de las cuales 

se efectúen los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de 

derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.  

Artículo 4º. Sucesores y responsables  

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 

personalidad jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o 

cotitulares, que quedarán obligados solidariamente hasta los límites siguientes:  

a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las 

deudas pendientes. 

b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de 

liquidación que les corresponda. 

Podrán transmitirse las deudas devengadas a la fecha de extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas.  
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2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de 

extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que 

sucedan, o sean beneficiarios de la operación.  

3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las 

mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, 

o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.  

4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y 

entidades a las cuales se refieren los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de 

aquéllas.  

5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades 

siguientes:  

a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción 

tributaria. Su responsabilidad se extiende a la sanción.  

b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones.  

c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones 

económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas 

de su ejercicio. 

Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento 

concursal.  

6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria: 

a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no hubieran 

realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias hasta los límites siguientes:  

 Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria 

pendiente y de las sanciones.  

 En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas, que 

se encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo 

necesario para su pago o hubieran tomado medidas causantes de la falta de pago.  

b) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y 

entidades que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias devengadas con anterioridad. 

7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el 

procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. 

Artículo 5 º -Servicios de telefonía móvil -Base imponible y cuota tributaria  

1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización general del dominio público 

municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que precisan utilizar la red de 

telefonía fija instalada en este Municipio, se aplicarán las siguientes fórmulas de 

cálculo:  

a) Cuota Básica 

La cuota básica, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del dominio 

público por el servicio de telefonía móvil, se calcula como aprovechamiento del recurso 

de dominio local en base al valor el que tendría en el mercado la utilidad derivada de 

dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio 

público. 
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CBTM = APG - APET 

Siendo:  

CBTM = Cuota Básica a satisfacer por empresas de telefonía móvil. 

APG = Aprovechamiento general del dominio público local a favor de  todas las 

empresas de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, telecomunicaciones por 

cable, …) que hacen uso del mismo en el municipio. 

APET = Aprovechamiento especial del dominio público local que realizan las empresas 

de telecomunicaciones que utilizan exclusivamente redes de cable (telefonía fija, 

operadores de cable,…).  

Para el ejercicio fiscal 2011 se toma como referencia los valores obtenidos según 

parámetros recogidos en el ejercicio 2009, así: 

APG = 81.070,50 € 

APET = 22.852,88 € 

CBTM = 58.217,62 € 

c) Imputación por operadores 

Se realizará según las estimas de penetración de mercado, según ingresos obtenidos para 

el mercado minorista. Para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011 (datos CMT de 2009) 

el valor de PM (participación del mercado) y la cuota trimestral a satisfacer por cada 

operador son los siguientes, (pág 305, informe de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones 2009):  

 

 PM Cuota trimestral (euros) Total Anual (euros) 

Movistar 47,99 % 6.984,66 

 

27.938,64 

 

Vodafone 31,91 % 4.644,31 

 

18.577.24 

 

Orange 17,12 % 2.491,71 

 

9.966,86 

 

Yoigo 1,38 % 200,85 

 

803,40 

 

 

Las cuotas trimestrales a satisfacer por los operadores relacionados son la cuarta parte 

del importe que resulta de aplicar el coeficiente PM a la cuota básica establecida en el 

apartado a) de este artículo. 

A efectos de determinar el coeficiente PM, los sujetos pasivos podrán acreditar ante el 

ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el conjunto de los ingresos de 

telefonía móvil en el ejercicio anterior al del devengo es diferente del imputado. En este 

caso, las autoliquidaciones trimestrales se ajustarán aplicando el coeficiente acreditado 

por el obligado tributario.  

Artículo 6º. Periodo impositivo y devengo de la tasa  

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese 

en la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la 

prestación del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el prorrateo 

trimestral, conforme a las siguientes reglas:  

a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente 
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a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene 

lugar el alta.  

b)  En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a 

los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se 

origina el cese.  

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos 

siguientes:  

a)  Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en 

el momento de solicitar la licencia correspondiente.  

b)  Cuando el disfrute del aprovechamiento que se refiere el artículo 1 de esta 

ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado 

el citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha comenzado el 

aprovechamiento  cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios que lo 

soliciten.  

3. Cuando los aprovechamientos del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se 

prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de 

cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.  

Artículo 7º. Régimen de declaración y de ingreso – Servicios de telefonía móvil  

Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil deberán presentar la 

autoliquidación y hacer el ingreso de la cuarta parte resultante de lo que establece el 

artículo 5 de esta Ordenanza en los meses de abril, julio, octubre y diciembre   

Una vez concluido el ejercicio 2011 los sujetos pasivos que probaran, en base de datos 

oficiales, que su participación en este período hubiera diferido del porcentaje aplicado a 

efectos del cómputo de la tasa regulada en la presente ordenanza, podrán solicitar la 

regularización procedente. 

Artículo 8º. Infracciones y sanciones  

1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de 

la tasa dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción 

tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y 

sancionará según dispone el mencionado artículo.  

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de 

gestión, inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo 

con lo que se prevé en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión, 

Inspección y Recaudación de los Ingresos de Derecho Público Municipales.  

3. La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y 

documentos necesarios para que se pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye 

una infracción tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria, que 

se calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo.  

Disposición adicional 1ª - Actualización de los parámetros del artículo 5º  

Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de los 

parámetros APG y APET si así procede.  

Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán siendo de aplicación los 

parámetros establecidos para el ejercicio 2011.  

Disposición adicional 2ª. Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las 

referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas 

posteriores  
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Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan 

aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se 

hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente 

modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los 

preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.  

Disposición final  

 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la 

Corporación en sesión celebrada el ... y que ha quedado definitivamente aprobada en 

fecha...., regirá desde el día 1 de enero de 2011 y se mantendrá vigente hasta su 

modificación o derogación expresa.”  

 

 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Fa prop d’un any, a petició de l’associació d’empreses de telefonia mòbil, vàrem 

aturar la tramitació de l’ordenança, a l’espera de les decissions dels tribunals; des de la 

FEMP se’ns va informant de les sentències favorables als ajuntaments, hem incorporat 

un informe tècnic i tornem a començar la tramitació. 

 

 Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 No me pareix bé que no es compleixi el reglament de normalització lingüística i 

que sols estigui redactada en castellà; demano que es retiri. 

 

 

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

Abstencions: 0 (zero). 

 

 S’acorda: 

 - Aprovar provisonalment l’ordenança. 

 

 

 

 

 

 8. ORDENANÇA TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES I CONTROL 

DE LA PUBLICITAT DIRECTA (APROVACIÓ PROVISIONAL).- 
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 (Exp. núm. 4846-2010). 

 Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 4846de 17.09.2010), informada 

favorablement per la Comissió especial de comptes en sessió de 21 de setembre de 

2010: 
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CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides per l’article 3 de la Llei Autonòmica 5/1997, de 

8 de juliol, Reguladora de la publicitat dinàmica de les Illes Balears, l’Ajuntament 

d’Alaró estableix la taxa per a la prestació dels serveis d’atorgament de les 

autoritzacions relatives a l’exercici de les activitats de publicitat comercial directa dins 

el terme municipal, així com pel control de l’esmentada publicitat. 

Article 2. Objectius i àmbit d’aplicació d’aquesta norma 

La present ordenança té per objecte regular i controlar la distribució de la 

publicitat comercial directa a propietaris d’habitatges, oficines i despatxos o el seu 

dipòsit en les bústies o porteries dels immobles del terme municipal.  

Els objectius principals que pretén assolir són: 

 Regular la publicitat comercial directa a les bústies i altres indrets amb la finalitat de 

reduir al màxim la producció de residus de paper que genera i sufragar els costos de la 

seva eliminació. 

 Introduir les mesures i els elements necessaris per disminuir les molèsties que 

aquesta activitat provoca a la ciutadania. 

 Millorar la neteja, la imatge del municipi i la seva sostenibilitat ambiental. 

Article 3. Concepte 

La Llei 5/1997 de 8 de juliol, Reguladora de la publicitat dinàmica de les Illes 

Balears, defineix la publicitat dinàmica com aquella forma de comunicació duita a 

terme per persones físiques o jurídiques, ja siguin públiques o privades, en l’exercici 

d’una activitat comercial, industrial, artesanal, social o professional, encaminada a la 
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finalitat de promoure la contractació de béns o serveis de tota classe, fins i tot drets i 

obligacions, o a la difusió de missatges de naturalesa social, cultural, política o de 

qualsevol altra; realitzada per mitjà del contacte directe dels agents publicitaris amb els 

possibles usuaris o clients i amb la utilització preferent, per a la seva pràctica, de zones 

de domini públic, vies i espais lliures públics i zones privades de concurrència pública. 

A efectes d’aquesta ordenança, s’entén per publicitat comercial directa, aquella 

modalitat de publicitat dinàmica que difon missatges impresos en qualsevol tipus de 

suport material, exercit per les modalitats de publicitat manual, de repartiment 

domiciliari de publicitat, o mitjançant l’ús de vehicles. 

Article 4. Fet imposable 

1) L’exercici de l’activitat de publicitat comercial directa està subjecte, amb caràcter 

general, a l’autorització administrativa que se sol·licitarà, es tramitarà i, s’atorgarà 

conforme amb allò que preveuen els articles 11 i 13 d’aquesta ordenança a les oficines 

municipals de l’Ajuntament. 

2) Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com 

administrativa, necessària per a: 

a) Concedir o denegar les autoritzacions relatives a l’exercici de la publicitat dinàmica que 

ha de desenvolupar-se dins el terme municipal. 

b) Exercir el control diari de les activitats de publicitat comercial directa desenvolupades 

en el municipi, segons el que estableix aquesta ordenança. 

Article 5. Responsabilitat de la publicitat comercial directa 

Són responsables les persones físiques i jurídiques titulars de l’activitat de 

publicitat comercial directa i els que la reparteixen, en cas de ser de la mateixa empresa. 

Aquests seran els responsables del compliment d’aquesta ordenança i objecte de les 

sancions, en cas d’iniciar-se el procediment sancionador.  

Article 6. Normes i obligacions  

1) Les activitats de publicitat comercial directa estan subjectes a prèvia llicència 

municipal, d’acord amb les prescripcions d’aquesta ordenança. Les llicències hauran de 

ser sol∙licitades pels particulars, empreses, associacions o col∙lectius que es beneficiïn 

directament de la publicitat o pels encarregats de repartir-la, sempre i quan estiguin 

autoritzats degudament per fer-ho. 

2) La publicitat s’ha de dipositar a l’interior de les bústies particulars i/o en aquells 

espais establerts a aquest efecte. Es prohibeix deixar la publicitat fora dels vestíbuls i 

portals de les finques.  

3) És obligatori respectar la voluntat de no rebre publicitat, quan aquesta és 

expressa, abstenint-se d’entrar a les finques o de dipositar-la a les bústies. 

4) A fi d’evitar molèsties a la ciutadania, el material publicitari s’ha de plegar 

adientment, tenint en compte la grandària habitual de la boca de les bústies.  

5) Tot el material imprès utilitzat en la publicitat serà preferentment reciclat. Els 

suports publicitaris en paper hauran de dur obligatòriament una llegenda que aconselli el 

dipòsit de paper en contenidors de recollida selectiva. 

6) Tot el material publicitari, al que fa referència aquesta ordenança, ha de dur en 

lloc visible una identificació de l’empresa anunciant. En aquesta ha de constar com a 

mínim: nom de l’empresa, el seu NIF, l’adreça i el telèfon.  
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7) Els agents publicitaris hauran de dur enganxat en un lloc visible de la vestimenta, 

durant l’exercici de l’activitat de publicitat comercial directa, un identificador amb el 

nom de la persona que reparteix i l’empresa per la qual reparteix la publicitat. 

8) Els titulars de les llicències regulades en la present ordenança i els seus agents 

estan obligats a adoptar les mesures correctores per tal d’evitar la brutícia en la zona 

d’actuació publicitària.  

9) Les empreses anunciades seran responsables del compliment d’aquesta 

ordenança. En cas d’incompliment s’aplicarà el procediment sancionador corresponent. 

Article 7. Competències de l’Ajuntament  

Les activitats de publicitat comercial directa estan subjectes a prèvia llicència 

municipal, d’acord amb les prescripcions d’aquesta ordenança. Correspon a l’òrgan 

municipal competent, definit a l’article 13, l’atorgament de les llicències. El 

procediment per l’atorgament s’ajustarà al que disposa aquesta ordenança. 

Article 8. Quota tributària 

Per llicència (la durada màxima de la qual serà de tres dies, i en cas d’excedir 

d’aquest termini s’haurà de tornar a expedir):  60,00 €. 

Aquesta taxa serà per publicitat dinàmica en suport de paper o cartró, en el cas 

que sigui d’un altre material o que aquesta dugui embolcalls d’un altre material que no 

sigui paper o cartró la taxa serà de 100,00 €. 

Aquesta quota implica el repartiment al clos urbà, quedant prohibit repartir en 

zona rústica.  

Article 9.  Exempcions i bonificacions 

1) Queden exemptes i per tant tindran una bonificació del 100%, les empreses que 

paguin la taxa de residus al municipi d’Alaró.  

2) Tindran bonificació del 100% quan els sol·licitants siguin ONG o entitat sense 

ànim de lucre inscrites al registre d’entitats, i el contingut de la publicitat siguin les 

seves    

pròpies activitats, sense caràcter comercial. 

3) Totes les empreses tindran bonificació del 20% quan la publicitat que es 

reparteixi sigui amb paper reciclat certificat amb el corresponent segell.  

4) A efectes d’aquesta ordenança, la publicitat dels partits polítics, i la del propi 

Ajuntament queden exemptes d’aquesta taxa. 

CAPÍTOL II. LLICÈNCIES 

Article 10. Consideracions generals 

1) Correspon a l’Ajuntament l’atorgament de les llicències que habiliten per a 

l’exercici de l’activitat de publicitat comercial directa descrita en  aquesta ordenança. 

2) Les llicències es concediran per a cada activitat publicitària que es vulgui 

realitzar, considerant com a activitat publicitària la distribució d’un missatge de 

publicitat determinat. 

3) Podran sol·licitar les llicències les persones físiques o jurídiques, que pretenguin 

promoure la contractació o difondre missatges en els termes previstos en l’article 3, 

d’aquesta ordenança. 

4) També podran sol·licitar les llicències les agrupacions o col·lectius sense 

personalitat jurídica en els termes establerts, d’igual manera que per a l’apartat anterior. 
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5) Les sol·licituds de llicència s’ajustaran a les determinacions específiques que 

s’estableixin i s’hauran d’acompanyar de la documentació acreditativa a la qual fa 

referència l’article 11. 

Article 11. Sol·licitud de la llicència 

1. Per a les sol∙licituds de les llicències cal aportar la documentació següent: 

a) L’imprès de sol·licitud, normalitzats per l’Ajuntament, que ha de portar la següent 

informació: (ANNEX 1)  

b) Documentació acreditativa adjunta: 

1.   DNI o NIF del sol∙licitant. 

2. Acreditació de la llicència d’obertura i funcionament d’activitat classificada, d’activitat 

exclosa de classificació o d’altres. 

3. Empreses i/o persones que proposen com a agents de publicitat dinàmica, amb indicació 

del seu DNI o NIF i domicili. 

4. En els supòsits d’entitats, agrupacions, associacions sense ànim de lucre amb interès 

general o els col∙lectius, serà suficient l’acreditació de la documentació a què es 

refereixen l’apartat 1 i 3. 

5. Liquidació de la taxa corresponent per a la concessió de la llicència per l’exercici de 

l’activitat publicitària comercial directa.  

Article 12. Abonament de les taxes 

1. Han de pagar les persones físiques o jurídiques que demanen la llicència. En tot cas 

tindrà la consideració de responsable en el pagament de la taxa l'empresa anunciant. 

2. L’abonament de la taxa s’ha de fer per transferència bancària o en efectiu i caldrà, en 

cas de fer-se pel banc, adjuntar el rebut amb la documentació acreditativa especificada a 

l’article 11. 

Article 13. Tramitació i concessió de la llicència 

1. La gestió i tramitació de les sol·licituds de les llicències que habiliten per a l’exercici de 

les activitats regulades en l’ordenança present es farà a les oficines municipals. 

2. La llicència per a l’exercici de la publicitat comercial directa s’atorgarà una vegada 

entregada la documentació especificada a l’article 11, i l’abonament de la taxa efectuat. 

3. Aquesta llicència serà vàlida únicament per a l’activitat especificada en la sol·licitud, i 

amb un període de vigència de tres dies després de la data d’inici sol·licitada. 

CAPÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 14. Consideracions generals 

1. Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions que es descriuen en la 

Llei Autonòmica 5/1997 de 8 de juliol, Reguladora de la publicitat dinàmica de les Illes 

Balears, i les que, en desenvolupament d’aquesta, s’estableixen en la present ordenança. 

2. Les infraccions a què fa referència l’apartat anterior es classifiquen en lleus, greus i 

molt greus. 

Article 14. Infraccions lleus 

Són infraccions lleus: 

a) L’incompliment de les condicions formals fixades en la llicència corresponent. 

b) L’incompliment de les normes sobre exhibició del carnet d’agent publicitari. 

c) L’incompliment de les normes sobre el material publicitari dels apartats 5 i 6 de l’article 

6. 

Article 15. Infraccions greus 

Són infraccions greus: 
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d) L’exercici de les activitats publicitàries regulades en aquesta ordenança sense ajustar-se 

a les condicions materials determinades en la corresponent llicència. 

e) L’exercici de les activitats publicitàries sense la preceptiva llicència municipal. 

f) La realització d’activitats publicitàries fora del període de vigència, especificat en 

l’apartat 3, de l’article 13. 

g) La contravenció de les obligacions establertes en els apartats 3, 7 i 8 de l’article 6. 

h) La intervenció en les activitats publicitàries d’un nombre d’agents superior a 

l’autoritzat. 

i) La manca d’adopció de les mesures correctores a què fan referència els apartats 2 i 4, de 

l’article 6. 

j) La distribució de material publicitari fora de les zones especificades en l’article 8. 

k) La comissió d’una infracció lleu quan concorri la circumstància de reincidència. 

Article 16. Infraccions molt greus 

1. Són infraccions molt greus: 

a) La distribució de material publicitari o la difusió de missatges publicitaris que atemptin 

contra la dignitat de la persona o en vulnerin els valors i drets reconeguts en la 

Constitució, especialment els que fan referència a la infància, la joventut i la dona. 

b) La falsedat o l’ocultació dels documents o de les dades exigits per l’administració per 

tal d’autoritzar o controlar les activitats publicitàries. 

c) La comissió d’una infracció greu quan concorri la circumstància de reincidència. 

2. A l’efecte del present article, hi ha reincidència quan el responsable hagi estat 

sancionat per la comissió de més d’una infracció greu en el termini d’un any i les 

sancions siguin fermes. 

Article 17. Quantificació de les sancions 

1. Les infraccions regulades en aquest capítol es castigaran amb les següents sancions: 

a) Infraccions lleus: multa de 200 fins a 600 euros. 

b) Infraccions greus: multa fins a 6.000 euros. Quan la sanció sigui per haver repartit 

material sense pagar la llicència preceptiva, la sanció serà com a mínim del doble del 

que s’ha deixat de pagar baldament superi l’import estipulat per aquest tipus de sanció. 

c) Infraccions molt greus: multa fins a 30.000 euros. 

2. A les empreses titulars de les llicències regulades a aquesta ordenança se’ls hi podrà 

imposar també, com a sanció accessòria una de les següents mesures: 

a) Suspensió de la concessió de llicències per un període màxim d’un any. 

b) Revocació de la llicència i inhabilitació per a obtenir-ne una nova, de naturalesa 

similar, per un període màxim de tres anys. 

Article 18. Procediment sancionador 

Els expedients sancionadors es sotmetran als principis de la potestat sancionadora 

establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

El procediment sancionador es regirà pel que estableix el Decret 14/1994, de 10 de 

febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de 

la comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la potestat sancionadora i, 

supletòriament, pel previst en el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova 

el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.   
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Disposició final única 

La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011. 

ANNEX 1 

IMPRÈS SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS 

PUBLICITÀRIES DE TIPUS COMERCIAL DIRECTA AL MUNICIPI D’ALARÓ 

1. Dades del sol·licitant 

- Nom i llinatges 

- DNI 

- Domicili 

- Telèfon contacte 

2. Dades de l’empresa sol·licitant 

- Nom de l’empresa: 

- CIF 

- Activitat: 

- Domicili, CP, Localitat 

- Telèfon 

- Fax, mail 

3. Característiques de l’activitat publicitària 

- Format publicitat: 

- Tipus de paper: blanc /reciclat 

- Inici activitat publicitària: 

- Fi activitat publicitària:  

- Nombre d’agents publicitaris 

- Mitjà de distribució 

 

De conformitat amb allò disposat a l’art. 102 de la llei 20/06, de 15 de desembre 

i llei de bases de regim local, el present acord inicial, s’exposarà el públic  pel termini 

de trenta dies, a fi que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que estimin oportunes.  En cas de que no es presentin reclamacions, 

l’acord s’entendrà definitivament aprovat i s’exposarà en el  BOIB el text integra  de 

l’ordenança.” 

 

 

 Sotmesa a votació, amb la rectificació dels errors materials a instància de Mateu 

Marcús Alemany  portaveu del grup municipal PSM-EN, consistents en que a l’art. 8 ha 

de dir “casc” en lloc de “clos” i que a partir de l’article 14 s’han d’anumerar 

correctament els restants, s’acorda per unanimitat: 

 

 - Aprovar provisionalment l’ordenança. 

 

 

 

 

 

 9. PRECS I PREGUNTES.-  



 
 

 

Página 24 de 28 

 

Bernardí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

Prec la substitució del sistema d’il·luminació de les faroles per unes bombetes 

més eficients; a més podria autofinançar-se, per l’estalvi. S’han d’aportar les dades de la 

situació i característiques actuals per fer un estudi. 

¿Hi ha previsió de seguir implantant sistemes d’energia solar a instal·lacions 

municipals? 

Prec que es sol·liciti la instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles 

elèctrics; és una possibilitat de començar a introduir aquest tema. 

¿Hi ha previsió d’actuacions d’eliminació de barreres arquitectòniques? 

¿Hi ha hagut resposta a les peticions d’execució de millores a l’aparcament de 

l’estació de tren de Consell? 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

Demano que es posi un tauler d’anuncis de l’ajuntament a la façana del carrer 

Petit. 

¿Per què s’ha penjat tard i malament, per incompleta, l’oferta de cursos 

d’educació d’adults? 

A la Plaça de Son Vidal s’han posat bancs i al mig una paperera, mal ubicada. 

Hi ha gent que ens han comunicat queixes perquè amb les antenes de televisió 

orientades cap a la torre de vora el camp de futbol, hi ha problemes de recepció. 

Demanem informació sobre l’estat de les obres de la coberta de la pista 

esportiva. 

Fa molt temps que ho demanem i encara no s’han posat els guals amples 

reductors de velocitat en els carrers de les escoles, i se’n han posat a altres llocs. 

S’ha de fer un esforç per reobrir el parc de Son Tugores el més prest possible. 

He demanat les actes de la Comunitat de Regants, se’ns diu que es demanaran, 

però no he vist cap escrit de l’equip de govern que ho demani. 

Demanem informació sobre els arbres morts i els aparcaments espatllats de 

l’antic escorxador. 

Torno a recodar el mal estat de la carretera a Consell. 

Reitero la petició de pintar aparcaments a la part d’abaix del Camí de Vela. 

¿Quan es posaran les faroles al Camí de Vela? 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 Demano que hagi un torn de rèplica en aqueix punt de precs i preguntes . 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Si considerem que la pregunta queda suficientment contestada no hi torna haver 

torn de rèplica. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló: 

 A ran de les informacions que ens envieu mitjançant correu electrònic he vist que 

s’informa a l’ajuntament que s’ha acabat el termini de llicència d’un programa 

informàtic, i no haurien de multar-nos per emprar aplicacions informàtiques sense 

llicència. 



 
 

 

Página 25 de 28 

 ¿Quina valoració en feis de l’obra de les pluvials?, ¿com funcionen?, ¿per què hi 

ha problemes amb les residuals a la zona del Camp Roig d’Abaix?   

 No s’han allargat les ratlles grogues pintades a les cantonades del carrer de Joan 

Rosselló. 

 Ho hem advertit a moltes sessions plenàries: el tema dels cans a lloure; ara, per 

desgràcia un ca perillós ha atacat una persona, un ca del qual havíem avisat; més que 

sobre les possibles sancions imposades, ¿quines decisions ha pres el batle a ran de les 

nostres advertències?, ¿s’han donat instruccions o directrius a la policia local?, 

¿s’apliquen?. 

 Ho hem esmentat en altres sessions plenàries: el batle està “carregat” amb moltes 

àrees, i això fa que no es pugui aplicar al cent per cent; potser hauria de delegar l’àrea 

de policia local, si no està capacitat o no té temps suficient. 

 

Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 Els carrers estan en mal estat, hi ha molts clots; demanem que es millorin. 

 A la clastra de Son Vidal no és sols el tema que s’ha esmentat de les papereres, 

sinó que no s’ha pensat en fer un accés per a minusvàlits. 

 Demanàrem, fa uns mesos, alguna actuació per tal que els usuaris, a la zona 

d’espera del serveis socials, tingúessin una certa intimitat; ho recordem. 

 En relació a la externalització del servei de menjar a domicili: ¿ja teniu una 

relació dels menús diaris o mensuals?; si es dóna un estalvi, ¿com revertirà a serveis 

socials?; ens agradaria saber l’opinió dels usuaris. 

 ¿Com està l’obra de la pista coberta del camp d’esports?, recordo que és un 

projecte de 2009; la temporada esportiva ja ha començant i encara no s’hi pot jugar. 

 Fem un prec o un suggeriment en relació a la fira: el dia abans hi hagué molta 

desorganització amb la circulació i el trànsit; també hi va haver una mancança de 

papereres, perquè a les onze del matí ja estaven plenes i donaven una imatge molt 

desagradable. 

 S’ha fet una pròrroga del contracte d’explotació del bar del centre sanitari, com 

que ja no és el bar del centre de les persones majors, han canviat les condicons i pensem 

que s’hauria d’haver fet un nou concurs, amb publicitat i concurrència; ¿quins criteris 

s’han seguit?. 

 Ens hem torbat tres anys per tenir un reglament d’usos del casal de joves de 

l’escorxador i ara demanem que es posi en pràctica; ¿per què esta obert a qualsevol 

hora?, ¿per què tothom té claus?, ¿per què es redueixen espais de grups juvenils?, ¿per 

què es donen permisos per a festes privades?, ¿per què s’hi consumeixen begudes 

alcohòliques?. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

Pel que fa l’enllumenat públic, no tenim quantificat ni el número de faroles, ni 

les seves caracterísques o tipologia, ni a quin contador estan connectades; tenim un 

problema de base per poder donar aqueixa informació. 

Tenim una subvenció concedida per energia fotovoltàica, però no l’executarem 

per un problema de finançament de l’aportació municipal i perquè, jurídicament, no ho 

vem clar, perquè hi juga també la normativa europea. 
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Tenim demanada una subvenció per posar plaques d’aigua calenta damunt els 

vestidors del camp de futbol. 

Pel que fa a eliminació de barreres arquitectòniques, s’ha arreglat algunes 

voravies i es farà el que s’ha comentat de Son Vidal i de cas Vicari. 

Crec que el projecte de millora de l’estació de tren de Consell està a exposició 

pública. 

Estem d’acord en què s’ha de posar alguna cosa més agradable com a tauler 

d’anuncis a l’entrada a les oficines. 

Ampliarem la informació sobre l’oferta educativa per adults. 

L’obra de la pista està finalitzada, sols queda posar una reixeta perimetral i pintar 

les ratlles al terra; els tècnics directors han de fer la liquidació de l’obra. 

Encara no és segur poder obrir la zona de jocs infantils del parc de Son Tugores, 

calculem que en un mes i mig les obres estaran llestes. 

Hem tramés uns quants escrits sobre l’estat de la carretara Alaró-Consell, i hem 

tingut una entrevista personal amb el conseller, no creiem que ara sigui pertinent tornar 

a enviar un escrit; ens va dir que es presentà un pla de millores de carreteres de la serra 

de Tramuntana i aqueixa hi sortia. Si que s’han enviat escrits demanant un manteniment 

de les cunetes laterals. 

Ja tenim la pintura per a les ratlles grogues. 

Creiem que amb les obres de les pluvials s’han solventat els problemes 

d’inundacions, sobre tot en els punts principals; en alguns llocs s’ha de millorar l’asfalt i 

les pendents. Un problema amb les residuals fou causat per un embús puntual a les 

canonades. 

S’han posat multes a propietaris de cans que han anat a lloure, S’aprofità la 

campanya de vacunació antiràbica per donar informació. Insistirem en el tema de la 

vigilància policial. 

Fa més o menys un mes que es feu un adob dels clots del diversos carrers. 

Un disc sense tapar i una tanca que ens mogueren generaren el problema de la 

circulació durant la fira. 

Amb el bar del centre sanitari es considerà el servei que s’havia donat i, com a 

contracte menor, s’adjudicà directament. 

Amb el casal de joves de s’escorxador és cert que no està perfectament controlat, 

ens manca personal; esperem que pugui millorar amb el dinamitzador juvenil.   

 

Antoni D. Rebassa Rosselló: 

 En la qüestió del cans a lloure, no s’ha contestat sobre el número de sancions 

imposades. En aquest tema demano seny i que no es prengui amb rialles. 

  

 Aina Maria Munar Isern: 

 El casal de s’escorxador no utilitza com hauria de ser; si hi ha un reglament és 

per aplicar-se. 

 

 

 

Intervencions dels representants d’entitats ciutadanes i dels ciutadans 

individualment: 
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 Alexandre Forteza Pons: 

Demano al Sr.Batle que prengui totes les mesures necessàries per tal de complir 

el compromís adquirit al ple d’octubre de 2008, a proposta del regidor del PSM, Mateu 

Marcús, en relació a la dotació de xarxa d’aigües pluvials al carrer Solleric. 

Aquest compromís es recull a la modificació del conveni urbanístic pel 

desenvolupament de la unitat d’execució núm. 1 de les NNSS, U.E.1-Son Mas, 

aprovada al ple de 25 de setembre de 2008, i publicada al BOIB núm.151 de 25 

d’octubre de 2008. Aquesta modificació del conveni fixa entre d’altres estipulacions i 

compormisos la següent: 

“VUITENA.- EXECUCIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS. 

Quant a la dotació de serveis de les aigües pluvials, segons el compromís pres per 

l’ajuntamnt en el plenari del Pla d’obres i serveis (POS) de 2008 del Consell de 

Mallorca, d’octubre de 2008, si una vegada acabada la nova xarxa d’aigües pluvials la 

urbanitzadora no havia realitzat la del carrrer Solleric, l’ajuntament executrà l’obra, a 

càrrec de la promotora.” 

Per tant ja que la citada dotació ha finalitzat, fins i tot així apareix al full 

informatiu d’aquest ajuntament del mes de setembre, torn a demanar que es dugui a 

terme la dotació de xarxa d’aigües pluvials del carrer Solleric. Carrer que tot i ser una 

via de només 300 metres va patir el 12 de setembre de 2006 (ja fa quatre anys) el pitjor 

resultat de la tràgica combinació d’un fet meterorològic extraordinari (però que es pot 

repetir) i la total innexistència d’infraestructures, tant en aquest  carrer com al carrer 

Puig. Aixó va suposar importants danys materials i la pèrdua d’una vida humana, la 

veïnada Maria Fiol, na Maria “Pena”. 

Me resultaria, com a mínim , patètic veure com la resta del poble ja disposa 

d’aquest servei bàsic, mentre els veïnats d’aquest carrer continuam exposats a l’atzar 

dels fenòmens atmosfèrics per la manca de voluntat política  

 (Lliura còpia de l’escrit que ha llegit). 

 

 Gabiel Martorell Bonet: 

 Demano que es posin més papereres per a excrements de cans en els voltants del 

poble. 

 Demano si es pot fer algun tipus de pressió a la companyia telefònica Movistar 

per tenir més cobertura. 

 Considero que l’ajuntament s’ha de preocupar per la recepció de la televisió 

digital terrestre. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Fa sols uns quinze dies que s’han acabat les obres de les pluvials; estem discutint 

amb l’empresa promotora de la urbanització de la unitat d’execució; el que no podem 

fer és recollir les aigües que venen de la zona rústica. 

 La cobertura de la telefonia mòbil és un tema d’empresa privada; l’únic que 

podem fer es comunicar aquestes queixes. 

 Ens posarem en contacte amb la direcció general competent del govern balear 

per millorar la recepció de la televisió digital terrestre. 
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 En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la 

sessió de la qual s’estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe. 

 

 Alaró, 30 de setembre de 2010. 

  

 Vist i plau, 

   El Batle, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


