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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DE 26 DE JULIOL DE 2012 
 

 
 Lloc de la reunió:                       Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 
 Data:                                           26 de juliol de 2012 
 Hora de començament:              21 h. 
 Hora d’acabament:                     22’30 h. 
 Membres presents:                     Joan Simonet Pons, batle 
         Gabriel Simonet Homar  
         Maritina Campins Moyá  
         Maria Lourdes Bennasar Bennasar                                                               

    Marria Antonia Cifre Rosselló  
    Juan Lozano León     

         Benito Ripoll Matas  
             Aina Maria Munar Isern  
         Gregorio García-Villaraco Rodríguez  
         Antonia Martorell Vanrell  
         Mateu Marcús Alemany  
         Carme Comas Portas  
 Membres que han excusat  

la seva absència:        Llorenç Perelló Rosselló                  
 Caràcter de la sessió:                  ordinària  
 Convocatòria:                             primera 
 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 
 
 
 
 
 
 1. PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORA CARME COMAS PORTAS.- 
 
 (Exp. núm. 2221-2012). 

El Secretari dóna compte que s’ha rebut de la Junta Electoral Central la 
credencial de la regidora electa, per la renúncia del regidor Gabriel Far Florit, i per la 
renúncia de la persona que la precedia en la candidatura d’Esquerra Republicana. La 
regidora electa ha formulat declaració de béns i activitats. 

Per adquirir la plena condició del càrrec, s’ha de prometre o jurar acatament de 
la Constitució, conformement amb allò que disposa l’art. 108,8 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 18 de juny, del règim electoral general, i R.D. 707/1979, de 5 d’abril. 
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Preguntada, 
¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Alaró, amb lleialtad al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat? 

 
Carme Comas Portas respon:  
Si, promet, per imperatiu legal. 

 
Joan Simonet Pons, Batle: 
Donem la benvinguda a la regidora i ens posem a la seva disposició. 

 
 
 
 
 
 2. ACTES ANTERIORS (24.11.2011, 30.12.2011 i 26.01.2012).-  
 
 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 11 (dotze), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel 
Simonet Homar, Maritina Campins Moyá, María Lourdes Bennasar Bennasar, María 
Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León), grup municipal PSIB-PSOE (Benito 
Ripoll Matas, Aina Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia 
Martorell Vanrell) i grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 

Vots en contra: 0 (zero). 
Abstencions: 1 (una), grup municipal ER (Carme Comas Portas). 
 
S’acorda: 
- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 24 de novembre de 2011.  
- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 30 de desembre de 2011.  
- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2012.  

 
 
 
 
 
 3. 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: 459, 
460, 466, 473, 474, 485, 504, 515, 516, 527, 538, 544, 555, 558, 565, 571, 574, 599, 
600, 601, 602 i 603-2012) 

-  Usos especials de vies i espais públics (decrets: 462, 463, 475, 487, 488, 489, 
491, 500, 503, 506, 507, 514, 519, 526, 528, 529, 541, 546, 547, 553, 554, 561, 562, 
563, 572, 573, 588, 589 i 604-2012) 
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- Ocupació via pública amb taules i cadires (decrets: 492-2012) 
- Mercat setmanal, venda ambulant, parades i barres de festes (decrets: 549, 550-

2012) 
- Cementeri (decrets: 471, 472, 484 i 485-2012) 
- Tributs (decrets: 479-483, 486, 511, 517, 532, 536, 557, 566, 569, 579, 580, 

582, 591 i 592-2012); devolucions d’ingressos (decrets: 509, 510, 512, 537, 583-585, 
587 i 593-2012 ); pagaments fraccionats (decrets: 586-2012); declaració d’exempcions 
(decrets: -); resolució de recursos (decret: 465-2012).     

- Llicències urbanístiques (decrets: 470, 505, 524 i 570-2012); comprovació de 
projectes d’execució (decret: 607-2012); pròrrogues (decret: 576-2012); llicències de 
primera ocupació/finals d’obra (decrets: 530 i 531-2012); transmissió de llicències 
(decret: 576-2012)  

- Llicències d’activitats (decrets: 518 i 548-2012) 
- Llicències connexió xarxa clavegueram (decrets: 577 i 578-2012)       

 - Llicències connexió xarxa aigua potable (decrets: 467, 468, 567 i 568-2012)      
-  Incoació d’expedients i sancions en matèria de disciplina urbanística (decrets: 

559, 575 i 590-2012) 
- Suspensió obres sense llicència (decret: 520-2012) 

 - Incoació d’expedients i sancions en matèria de trànsit (decrets: 493-499, 594-
597-2012) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de residus (decrets: 525, 540 i 608-
2012) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de publicitat dinàmica (decrets: 
457, 458 i 609-2012) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria d’execució d’obres i ús de la via 
pública (decrets: 521, 522, 523, 542 i 543-2012) 

- Padró d’habitants (decrets: 461, 535 i 552-2012)   
- Personal municipal (decrets: 533 i 560-2012) 
- Ajudes i subvencions concedides en matèria de serveis socials (decret: 508-

2012)       
- Targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (decret: 513-2012) 
- Accions judicials, compareixença a recursos contenciosos-administratius 

(decrets: 476 i 502-2012) 
- Autorització celebració festes a cafès i bars: (decrets: 464 i 581-12) 
- Delegacions a regidors autoritzacions per celebrar matrimonis: (decrets: 501, 

539 i 606-2012) 
- Substitució del Batle: (decret: 556-2012) 
- Encomana establiment i funcionament servei d’expedició digital de certificats 

de residència: (decret: 598-12). 
 
 
 
 
 
 4. INFORMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2011.- 
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 (Exp. núm. 3374-2012) 
Es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 545-2012, de 26 de juny de 2012, 

per la qual s’aprova la Liquidació del Pressupost General de 2011, vista per la Comissió 
especial de comptes en sessió de 23 de juliol de 2012: 
 

 ROMANENT  LÍQUID DE TRESORERIA A 31-12-2010 
 
1. (+) FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI  82.072,77 
 
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  2.948.817,77 
         De Pressupost d’Ingressos. Exercici corrent 2.035.170,30  
         De Pressupost d’Ingressos. Pressupostos tancats 823.211,13  
         D’operacions No Pressupostàries 92.159,41 
         Menys = Ingressos pendents aplicació definitiva 1.723,07 
 
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   1.974.533,38 
       De Pressupost de despeses. Exercici corrent 789.313,10 
       De Pressupost de despeses. Pressupostos tancats 1.017.025,09 
       D’operacions No Pressupostàries 168.336,79 
       Menys = Despeses pendents aplicació definitiva 141,60 
 
 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 1.056.357,16 
 
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 111.952,00 
 
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 553.268,10 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA  
     PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 391.137,06 

 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i festes: 
 S’ha de rectificar un error material, a l’encapçalament on diu “2010”, ha de dir 
“2011”. El motiu pel qual es proposarà un reconeixement extrajudicial de crèdits, per 
import de 7.421,20 €, és perquè els interessos dels préstecs han estat més alts que els 
inicialment estimats pels bancs. Pel que fa la destinació del superàvit, hem escoltat el 
parer de l’interventor i sembla que no està clar que s’hagi de destinar a reduir 
endeutament; potser s’ha d’esperar la normativa que ho desenvolupi i ho aclareixi. La 
liquidació del pressupost de 2011 és, a nivell global, una bona noticia. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 A banda del que són estrictamemt números, demano que s’apliqui la normativa. 
En la documentació de la liquidació no surten les coses mal fetes; com és, per exemple, 
primer pagar la factures i, després, fer el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
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 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 ¿Per a què serveix tenir superàvit si després l’estat ens lliga de mans?; ara 
sembla que la prioritat és pagar els bancs. 
  
 Gabriel Simonet Homar: 
 Fa tres exercicis que tenim superàvit, estem en equilibri, i cada vegada hi ha 
menys reconeixement extrajudicial de crèdits. També hem fet la liquidació del 
pressupost més prest, s’ha cobert la plaça d’intervenció; anem millorant. La situació 
macroeconòmica, de Madrid o de Palma, ens afecta.  
 
 
 
 
 
 5. DECLARACIONS DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL LABORAL 
(CONTRACTES A TEMPS PARCIAL).- 
 
 (Exp. núm. 4783-2009 i exp. núm. 2455-2010) 
 Sol·licituds de les persones interessades (registre d’entrada núm. 3531, de 
04.07.2012, i registre d’entrada núm. 3748, de 19.07.2012), informades favorablement 
per la Comissió informativa i de control general en sessió de 23 de juliol de 2012. 
 
 Resultat de les votacions: 

Vots a favor: 11 (dotze), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel 
Simonet Homar, Maritina Campins Moyá, María Lourdes Bennasar Bennasar, María 
Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León), grup municipal PSIB-PSOE (Benito 
Ripoll Matas, Aina Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia 
Martorell Vanrell) i grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 

Vots en contra: 0 (zero). 
Abstencions: 1 (una), grup municipal ER (Carme Comas Portas). 
 
S’acorda: 

 
- Autoritzar la compatibilitat a Yolanda Ballester Simonet, arquitecta municipal 

(contracte laboral indefinit, a temps parcial), pel lloc de treball a l’empresa Esteva i 
Esteva Arquitectura, S.L.P., nif. B57475741.  
 

- Autoritzar la compatibilitat a Laura Perelló Rigo, dinamitzadora juvenil 
municipal (contracte laboral temporal, a temps parcial), pel lloc de treball a l’empresa 
Terra i Mar Aventura, S.L., nif. B57741357.  
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 6. MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DELS 
HABITATGES TUTELATS PER A PERSONES MAJORS.- 
 
 (Exp. núm. 3733-2012). 
 Proposta de la regidora delegada de serveis socials i sanitat María Lourdes 
Bennasar Bennasar (registre d’entrada núm. 3733, de 19.07.2012), informada 
favorablement per la Comissió informativa i de control general en sessió de 23 de juliol 
de 2012. 
 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Carme Comas Portas, portaveu grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 Tenim constància que actualment hi ha una persona usuària de menys de 
seixanta anys, ¿què passarà amb ella, com li afectarà?. S’ha de clarificar el número, i en 
quin temps, la reiteració de faltes lleus dóna lloc a falta greu. Considerem que la sanció 
d’expulsió definitiva del servei no és una solució, i que se’n han de cercar d’altres. 
  
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Des de fa uns anys, en assumptes semblants, s’ha fet una comissió de feina, i ara 
no; ens hagués agradat continuar igual. S’ha aprofitat per fer una modificació més 
àmplia del que demanava el Consell de Mallorca, es fa un reglament nou. No estem 
d’acord en que la manca de recursos econòmics sigui causa de suspensió del servei, és 
massa genèric. Es repeteixen apartats en diferents articles. Hi ha més drets que els 
prevists a la llei. “Rebre visites” no és un deure, sinó un dret. En les normes de 
funcionament hi manca el règim d’infraccions i de sancions. La feina s’ha de fer amb 
rapidesa, peró també amb tranquil·litat; ens agradaria que es retirés de l’odre del dia. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Ens agradaria participar en la redacció del reglament. Consideram que el fet de 
tenir una edat inferior no ha d’excloure com a usuari, per una raó d’edat no s’ha d’anar a 
situacions injustes. No s’ha de suspendre el servei per raons econòmices; si arriba a ser 
necessari s’han de treure doblers d’altres partides.  
 
 Joan Simonet Pons, batle: 
 Hi ha una certa urgència, perquè el Consell de Mallorca ens ho demana. Després 
de l’aprovació inicial hi haurà trenta dies d’informació pública, durant els quals podem 
treballar conjuntament i fer al·legacions o millores.  
 La limitació per raó d’edat és una norma que ens vé imposada. Actualment hi ha 
una situació d’aquest tipus de forma excepcional. No hi haurà ningú que quedi fora o en 
situació precària; potser val més incomplir la norma.  
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Resultat de la votació: 
Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 

Homar, Maritina Campins Moyá, María Lourdes Bennasar Bennasar, María Antonia 
Cifre Rosselló i Juan Lozano León). 

Vost en contra: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell), 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Carme Comas 
Portas). 

Abstencions: 0 (zero). 
 

 Produït empat, resultat de la nova votació: 
Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 

Homar, Maritina Campins Moyá, María Lourdes Bennasar Bennasar, María Antonia 
Cifre Rosselló i Juan Lozano León). 

Vost en contra: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell), 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Carme Comas 
Portas). 

Abstencions: 0 (zero). 
 
 
 Persistint l’empat, decideix el vot de qualitat del president (art. 94,2 de la Llei 
Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears). 
 S’acorda: 
 - Aprovar inicialment la modificació del reglament de règim intern de l’habitatge 
tutelat per a persones majors, i normes de funcionament. 
 
 
 
 
 
 7. DECLARACIÓ DEL MUNICIPI LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS.- 
 
 Proposta de l’organització Anima Naturalis, informada favorablement per la 
Comissió informativa i de control general en sessió de 23 de juliol de 2012. 
 
 “.../... 
 1º. Manifestar el compromiso del Ayuntanmiento de Alaró con los principios 
éticos, sociales y medioambientales y con el respeto a no causar sufrimiento a los 
animales. 
 2º. Declarar que este Ayuntamiento es contrario a la exhibición de animales 
salvajes en circos. 
 3º. Adaptar lar odenanzas municipales con el propósito de no permitr la entrada 
ni la instalación en Alaró de animales salvajes en circos, aunque éstos no participen en 
el espectáculo, como forma de garantizar la seguridad ciudadana frente a posibles fugas. 
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 4º. Introducir los compromisos de esta declaración en las ordenanzas 
municipales que correspondan.” 
 
 L’organització proposant ha tramès, mitjançant correu electrònic: resum del 
perquè de la prohibició, model de moció, arguments i respostes a algunes preguntes, i 
llistat de ciutats que han prohibit els circs amb animals. 
 
 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Carme Comas Portas, portaveu grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 Ens agradaria fer feina en la moció que Gabriel Far, anterior regidor d’Esquerra 
Republicana, volia dur endavant, i que era d’un abast més ample. Donem suport. 
  
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Estem d’acord. Crida l’atenció que no hi hagi proposta, escrita, de l’equip de 
govern. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Estem a favor, amb indepedència de qui la presenti o proposi. Estem contra el 
sofriment i abusos als animals. 
 
 Joan Simonet Pons, batle: 
 No estem d’acord amb la proposició, però prima el debat i el fet de poder-ho 
discutir.  
 
 

Resultat de la votació: 
Vost a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell), 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Carme Comas 
Portas). 

Vots en contra: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 
Homar, Maritina Campins Moyá, María Lourdes Bennasar Bennasar, María Antonia 
Cifre Rosselló i Juan Lozano León). 

Abstencions: 0 (zero). 
 

 Produït empat, resultat de la nova votació: 
Vost a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell), 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Carme Comas 
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Vots en contra: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 
Homar, Maritina Campins Moyá, María Lourdes Bennasar Bennasar, María Antonia 
Cifre Rosselló i Juan Lozano León). 

Abstencions: 0 (zero). 
 
 
 Persistint l’empat, decideix el vot de qualitat del president (art. 94,2 de la Llei 
Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears). 
 S’acorda: 
 - Rebutjar i no prendre en consideració la proposta. 
 
 
 
 
 
 8 I 9. DEMANAR QUE LES ENTITATS RELIGIOSES PAGUIN L’IBI DELS 
SEUS EDIFICIS, I SOBRE LES EXEMPCIONS DE L’IBI.- 
 
 Proposta refosa de la del grup municipal d’Esquerra Republicana (ER) de 28 de 
maig de 2012 (registre d’entrada núm. 2732, de 29.05.2012) i la del grup municipal 
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSIB-PSOE), d’1 de juny de 2012 (registre d’entrada 
núm. 2832), informades favorablement per la Comissió informativa i de control general 
en sessió de 23 de juliol de 2012: 
 
          “Exposició de motius: 
 Després de més de 30 anys de Constitució espanyola no està garantida 
l’aconfessionalitat de l’Estat; és més, ni tan sols la recent modificació de l’any 2010 de 
la Llei de llibertat religiosa establerta al 1980 ha donat el mínim que es podia esperar: la 
garantia d’obrir el debat per tal de derogar el Concordat de 1953 i els Acords amb la 
Santa Seu de 1979, la font de tots els privilegis de l’Església catòlica, per cert, flagrant 
contradicció amb el principi de no confessionliatat consagrat en l’actual marc 
constitucional espanyol. 
 Aquesta situació a què ens han abocat fins a l’actualitat tots els governs 
espanyols, tant d’un signe polític com d’altre, ha ensorrat la possibilitat de plantejar el 
perquè dels privilegis simbòlics, en matèria d’ensenyament, en aspectes econòmics i 
especialment en els tributaris de què gaudeix l’Església catòlica a l’Estat espanyol.  
 I és en aquesta situació de privilegi que acabem d’explicar quan apareix el RDL 
20 de 30-XII-2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera 
per a la correció del dèficit públic, mitjançant el qual s’insta a les Corporacions Locals a 
una pujada d el’IBI d’entre el 4% i el 10%. Aquesta irregular situació, s’agreuja amb les 
exempcions fiscals de què gaudeixen diverses entitats i confessions relgioses, en 
especial l’Església catòlica com a gran posseïdora de béns immobles. 
 Finalment, considerem aquest privilegi perjudicial per a les arques municipals i, 
per tant, denunciem aquest exempció d’impostos de l’IBI tot instant al Ple de 
l’Ajuntament perquè adopti els acords següents: 
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 1. L’Ajuntament d’Alaró insta al Govern d’Espanya i a les Corts Generals, que a 
travès de la Llei de Pressuposts, que es debat per a l’exercici 2012, es derogui de la Llei 
d’Hisendes Locals l’exempció de l’IBI (impost de bèns immobes rústics i urbans) 
contemplada en l’art. 62.1.c a l’església catòlica i altres confessions religioses, així com 
a les seves organitzacions i centres d’ensenyament i proselitisme religiós.  
 2. Que es faci un cens, en aquest municipi, dels béns immobles rústics i urbans 
que estan censats i registrats a nom de l’església catòlica i d’altres confessions 
religioses, així com de les seves entitats i associacions afins. 
 3. Que s’insti al Parlament españyol al fet que es deroguin els Acords de l’Estat 
espanyol amb la Santa Seu, especial el d’Assumptes Econòmics, ja que aquesta entitat 
religiosa els incompleix, obligant a l’autofinançament de l’església catòlica, com es 
contempla en aquesta Acords i conseqüenment això, s’elimini de l’IRPF la casella 
d’assignació a l’església catòlica. 
 4. Que s’insti a les Corts Generals que facin les modificacions pertinents en la 
Llei d’Hisendes locals, en la Llei de Mecenatge i Fundacions i altres normes locals i 
lleis estatals i autonòmiques, per evitar injustificables exempcions de l’IBI i d’altres 
imposts a determinades institucions.” 
 
 

 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Joan Simonet Pons, batle: 
 El PSOE hagués pogut fer-ho quan governava. Podria suposar uns quatre-cents 
euros a l’any, a Alaró; quantitat que queda compensada per les diverses col·laboracions 
de la parròquia d’Alaró. 
 
 Carme Comas Portas, portaveu grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 No creiem en les diferències, per insignificant que pugui ser la quantitat a pagar; 
no crec que la parròquia deixés de prestar espais si hagués de pagar.  
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Que tothom pagui els imposts. És just que tots ens estrenyem el cinturó. 
L’església, que té molts immobles, ha de renunciar als seus privilegis i no ha de 
permetre la foscor en els seus comptes. La situació econòmica que tenim, amb moltes 
retallades, no l’hem tinguda fins ara, per això no ho va fer el PSOE. A nivell d’estat 
podria suposar molts doblers. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 La proposta és d’un abast general, no afecta si a Alaró tenim bona relació amb 
l’església. L’església rep molt de l’estat.  
 
 Joan Simonet Pons, batle: 
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 Les relacions església-ajuntament han estat molt bones, des de sempre. Les 
activitats de la parròquia redunden en benefici de tots. 
 
 Aina Maria Munar Isern:  
 El debat no és sobre les bones relacions amb la parròquia d’Alaró, sinó que tots 
ajudem a sortir de la situació actual. 
 
 

 Resultat de la votació: 
Vost a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell), 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Carme Comas 
Portas). 

Vots en contra: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 
Homar, Maritina Campins Moyá, María Lourdes Bennasar Bennasar, María Antonia 
Cifre Rosselló i Juan Lozano León). 

Abstencions: 0 (zero). 
 

 Produït empat, resultat de la nova votació: 
Vost a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell), 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Carme Comas 
Portas). 

Vots en contra: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 
Homar, Maritina Campins Moyá, María Lourdes Bennasar Bennasar, María Antonia 
Cifre Rosselló i Juan Lozano León). 

Abstencions: 0 (zero). 
 
 
 Persistint l’empat, decideix el vot de qualitat del president (art. 94,2 de la Llei 
Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears). 
 S’acorda: 
 - Rebutjar i no prendre en consideració la proposta. 
 
 
 
 
 
 10. PRECS I PREGUNTES.- 
 

Carme Comas Portas, portaveu grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 En el cas judicial sobre l’obra de l’antic “Fantasio” recentment hem vist a la 
premsa que el Batle és acompanyat pel missèr de l’ajuntament: ¿assessora el Batle o a 
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l’ajuntament?; si assessora el Batle, ¿qui corre amb les despeses?; ¿es personarà 
l’ajuntament en aqueix procediment per defensar els interessos del poble?. 
 ¿Es cobra o es pensa cobrar en breu pel servei d’assistència domiciliària?. 
 ¿Com està el tema de la gestió de l’alberg de S’Olivaret?. 
 Va sortir a la premsa que la Fundació Castell d’Alaró va perdre una subvenció 
de dos-cents mil euros, ¿coneixien els membres de la fundació com estava?, ¿haguessin 
pogut fer alguna cosa?. 
 A les passades festes de Sant Pere no s’han tingut en compte els grups locals i 
sembla que per les festes de Sant Roc passarà el mateix, ¿per què?. 
 La darrera acta aprovada d’una sessió del ple és la del passat 26 de gener, ens 
agradaria un poc més de pressa. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 A la pàgina web de l’ajuntament està en proves l’emissió de certificats de 
residència, demano que l’accés sigui més fàcil i senzill. 
 Creiem que el tancament amb ferros i reixeta de les zones ajardinades a la Plaça 
del Mercat es podria llevar, perquè fa molt mal efecte pel seu estat. 
 ¿Com està l’assumpte de la gestió del centre de S’Olivaret per l’empresa 
Cumirpal?, ¿s’han cobrat els seus deutes?. 
 Demanem que s’insti a Serveis Ferroviaris la neteja dels aparcaments de 
l’estació Consell-Alaró. 
 ¿Com estan les gestions en relació a la sentència sobre l’antic abocador de runes 
de S’Olivaret?. 
 Els jocs infantils de Son Tugores estan en molt mal estat, suposen un perill. 
 ¿Quan “s’inauguraran” els ascensors de l’ajuntament?. 
 Demanàrem l’informe del director del col·legi públic Sant Bartomeu sobre 
l’execució del contracte del servei de neteja. 
 Fa molt temps que demanàrem les dates de pagament de les factures incloses en 
el reconeixement extrajudicial de crèdits, se’ns diu que sí, però no se’ns dóna. 
 ¿Com afectaran l’ajuntament les “retallades del decret Rajoy” en quant a horari i 
paga extraordinaria del personal?. Pensàvem que a aquesta sessió ja es duria la 
disminució de les nostres assignacions com a regidors.  
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Sabem que el Batle ha tingut reunions amb un col·lectiu de restauració i bars 
d’Alaró, ¿s’ha arribat a un acord?. 
 Demanem una actuació en relació a la circulació en el C/ Camí de Ses Barreres i 
C/ de Sant Roc, perquè hi ha embussos i molt trànsit. 
 L’empresa que gestiona S’Olivaret té un deute amb l’ajuntament i, en un escrit 
recent, demanà una compensació perquè l’ajuntament havia de fer unes actuacions que 
no s’han fet; ¿podeu donar una explicació?. 
 ¿Teniu feta la distribució de les dues hores i mitja més que ha de fer 
setmanalment el personal municipal?. 
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 Joan Simonet Pons, batle: 
 La querella posada contra l’anterior batle, contra l’aparellador municipal, contra 
el promotor i contra jo, per l’obra de l’antic “Fantasio”, està en fase d’instrucció; hem 
anat a declarar; l’advocat Pere Simonet no actua com advocat de l’ajuntament, sinó a  
títol particular. De moment no és la nostra intenció que l’ajuntament es personi, perquè 
s’està en fase d’instrucció, veurem com avança. 
 En un esborrany de pressupost s’havia previst la taxa per servei d’ajuda a 
domicili, però la situació econòmica de l’ajuntament ha permès no haver-la de cobrar i 
no figura en la previsió d’ingressos; enguany no es cobra la taxa, per a l’any vinent si no 
és necessari, tampoc es cobrarà.   
 S’ha requerit el pagament a l’empresa que gestiona el centre de S’Olivaret i s’ha 
iniciat la via executiva pel cobrament. L’empresa ens ha presentat una reclamació, per 
valor de trenta-un mil euros, en concepte d’obres fetes en el moment que entraren, i no 
comunicades previament a l’ajuntament; ho analitzarem i revisarem, perquè una part pot 
ser sigui imputable als anteriors gestors del centre, per deixar coses en mal estat. No 
obstant, el deute que té amb l’ajuntament supera aqueixa quantitat que reclama. 
 Potser és el president de la Fundació Castell d’Alaró, Mateu Marcús, qui ha 
d’explicar, si vol, el tema dels dos-cents mil euros. És una llàstima que no s’hagin pogut 
aprofitar aquests doblers.  
 
 Mateu Marcús Alemany: 
 No m’agradaria que la fundació entrés en el debat polític de l’ajuntament. Així 
com informava de la fundació, mitjançant correu electrònic, el regidor Gabriel Far, 
informaré la regidora que l’ha substituït. 
 
 Maritina Campins Moyá, regidora delegada d’educació i festes: 
 Si sols entenem com a grups locals els que fan pop o rock, no n’hi ha hagut a les 
festes de Sant Pere i no es previst ni hagi a les festes de Sant Roc; gent d’Alaró que fa 
música si que n’hi ha. El grup “Dr. Gang” fa quinze dies actuà a “Alart”; l’any passat hi 
hagué una verbena per Sant Roc integrament amb grups locals. 
 
 Juan Lozano León, regidor delegat de manteniment i serveis generals: 
 La reixeta a la Plaça del Mercat es posà per protegir els xiprers que es 
sembraren, i no ha servit de molt. Sembrarem xiprers més grossos. 
 Des de fa un mes tenim un comptador d’electricitat definitiu a l’ajuntament; 
demanàrem a l’empresa que instal·là els ascensors que ens digués la documentació 
necessària pel funcionament, se’ls ha enviat i ara estem pendents de Telefónica perquè 
s’ha de menester una línia per a cada ascensor.  
 
 Joan Simonet Pons, batle: 
 Pel que fa la sentència sobre l’antic abocador de S’Olivaret, seguim els consells 
de l’advocat. 
 Sobre l’ampliació de la jornada de treball del personal s’han mantingut les 
reunions pertinents amb els delegats sindicals. Pel que fa les oficines municipals s’ha 
pactat fer mitja hora més cada dia, amb flexibilitat horària de trenta minuts de 7’30 a 8 
h., i de 14’30 a 15 hores. A cada diferent àrea del personal laboral han parlat amb el 
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regidor delegat per pactar i adaptar els horaris. A l’escoleta començaran mitja hora 
abans cada matí. La demanda de serveis de les treballadores familiars ha baixat 
significativament, quasi teníem més personal que sol·licituds de servei, i amb l’augment 
de jornada això s’ha accentuat més; davant el plantejaments d’haver d’acomiadar 
personal o reduir horaris i salaris o incrementar serveis, sobretot els horabaixes, es 
tingué una reunió amb tot el col·lectiu de treballadores i se’ls comunicà la intenció de 
l’ajuntament de, si hi estaven d’acord, no acomiadar ningú i augmentar l’horari de 
servei els horabaixes, mostrant-se conformes. El personal de neteja, amb les 
peculiaritats horàries de cada dependència o servei, començaran mitja hora abans. El 
personal de la brigada de manteniment farà mitja hora més els matins durant l’horari 
d’estiu, i a l’hivern mitja hora més el migdia, amb la possibilitat d’un canvi voluntari i 
fer dues hores i mitja un horabaixa a la setmana. També s’ha arribat a acords a altres 
àrees (arquitecta, bibliotecària, dinamitzadora juvenil) i s’aplicarà a partir del dia 1 
d’agost.  
 Vingueren els titulars de tres restaurants i el d’un bar; uns demanaven que no es 
tanqués gens la circulació de vehicles, altres eren partidaris de mantenir el tancament de 
la plaça i obrir a la circulació el C/ de can Ros, però des del C/ d’Alexandre Rosselló; 
els comunicàrem que creiem que, per a l’interés general del ciutadans d’Alaró, és millor 
com es fa actualment; s’ha de tenir en compte que ja fa uns vuit anys que es tanca la 
plaça als vehicles; era una promesa electoral, explicada en el nostre programa, que s’ha 
de mantenir.  
 
 Carme Comas Portas: 
 Si a les festes els “dimonis” i altres associacions actuen dues vegades, ¿per què 
hi ha grups i associacions que no n’actuen cap?; segur que econòmicament no costen el 
mateix que altres i, per exemple si plou, estarien disposats a fer l’actuació un altre dia. 
 
 Mateu Marcús Alemany: 
 Demano que l’equip de govern convoqui una reunió de feina per consensuar les 
consideracions que podem trametre a la Federació d’Entitats Locals sobre el projecte de 
llei o d’ordenança sobre renou. 
  
 Aina Maria Munar Isern: 
 Respecte el tancament del centre de la vila al trànsit de vehicles creiem que s’ha 
de tancar tot o no fer-se; l’accés als aparcaments del C/ de can Ros és un problema. 
 
 Joan Simonet Pons, batle: 
 Considerem que les possibles alternatives plantejades empitjoren la situació. 
 
 Maritina Campins Moyá: 
 Totes les associacions o grups que han demanat reunir-se amb nosaltres, ho han 
fet; tots els que han volgut fer una actuació o una activitat a les festes de Sant Roc, ho 
fan; qui no ho fa és perquè no hem parlat, perquè no se’ns ha dirigit. 
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 Intervencions dels representants d’entitats ciutadanes i dels ciutadans 
individualment: 

 
Lluïsa Maria Portas Palou: 
 Si heu dit que l’Església pagaria uns quatre-cents euros anuals per l’impost sobre 

béns immobles, ¿com és que jo, per una casa de quatre persones, pago molt més?. 
 

 Joan Simonet Pons, batle: 
 L’Església sols hauria de pagar pels immobles dels quals en treu un benefici, els 
que té llogats; un bar i uns pisos, que són de petites superfícies. 
 
 
 
 
 
 
 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, 26 de juliol de 2012.  
 
 Vist i plau, 
   El Batle, 


