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

DE 26 DE GENER DE 2012 
 

 

 Lloc de la reunió:                       Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 
 Data:                                           26 de gener de 2012 
 Hora de començament:              20 h. 
 Hora d’acabament:                     21’15 h. 
 Membres presents:                     Joan Simonet Pons, batle 
         Gabriel Simonet Homar  
         Maritina Campins Moyá  

                Llorenç Perelló Rosselló   
         Maria Lourdes Bennasar Bennasar                                                               

    Marria Antonia Cifre Rosselló  
    Juan Lozano León     

         Benito Ripoll Matas  
             Aina Maria Munar Isern  
         Gregorio García-Villaraco Rodríguez  
         Antonia Martorell Vanrell  
         Mateu Marcús Alemany  
         Gabriel Far Florit  
 Membres absents:        -                  
 Caràcter de la sessió:                  ordinària  
 Convocatòria:                             primera 
 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 
 

 

 
 
 
 1. 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: 1088, 
1089, 1090, 1092, 1099, 1102, 1106, 1124, 1130, 1169, 1170, 1173, 1213, 1214, 1221, 
1222, 1230-A, de 2011; 3, 22, 23, 40, 41, de 2012)      

- Usos especials de vies i espais públics (decrets: 1098, 1100, 1167, 1192, 1220-
11, 25, 42-12)   
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 - Mercat setmanal, venda ambulant, parades i barres de festes (decrets: 1184-11, 
26-12)  

- Cementeri (decret: 1125-11, 36-12) 
- Tributs (decrets: 1103, 1104, 1113, 1126, 1127, 1128, 1129, 1132, 1161, 1162, 

1164, 1165, 1168, 1185, 1186, 1187, 1195, 1196, 1197, 1205, 1209, 1215-11, 17, 18, 
20, 32, 38, 39 63, 64-12); devolucions d’ingressos (decrets: 1091, 1096, del 1134 al 
1155 ambdós inclosos, del 1174 al 1183 ambdós inclosos, del 1223 al 1229-11 ambdós 
inclosos, 43-12); pagaments fraccionats (decrets: 5, 6, 8-12); declaració d’exempcions 
(decrets: -)  

- Llicències urbanístiques (decrets: 1097, 1188, 1210-11, 27, 60-12); 
comprovació de projectes d’execució (decret: 1087-11, 45-12); pròrrogues (decrets: -); 
llicències de primera ocupació/finals d’obra (decrets: 1112, 1160, 1171, 1172, 1207, 
1208-11, 61, 62-12); transmissió de llicències (decret: 1204-11) 

- Llicències d’activitats (decrets: 1163-11, 56-12, 1212-11, 28, 34-12) 
- Llicències connexió xarxa clavegueram (decrets: 1131-11)       

 - Llicències connexió xarxa aigua potable (decrets: 19-12)        
 - Llicències connexió xarxa d’aigües pluvials (decrets: 66-12)        

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de disciplina urbanística (decrets: 
1108, 1218-11, 10, 29-12) 

- Suspensió obres sense llicència (decret: 1166-11) 
- Ordre demolició (decret: 1105-11) 
- Inadmissibilitat recurs potestatiu de reposició (decret: 30-12) 

 - Incoació d’expedients i sancions en matèria de trànsit (decrets: 1115, 1116, 
1117, 1118, 1119, 1120, 1231-11, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55-12)   

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de residus (decrets: 1094, 1095, 
1110-11, 13, 15, 59-12) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de publicitat dinàmica (decrets: 
1123, 1198-11, 58-12) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de policia, bon govern i 
convivència ciutadana (decrets: 1122, 1189, 1191, 1194, 1199, 1200, 1201, 1202, 1217, 
1219, 1230-11, 21, 35, 57-12) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria d’horaris d’establiments (decret: 
16-12) 

- Padró d’habitants (decrets: 1114-11, 7-12)   
- Personal municipal (decrets: 1107, 1216-11, 1-12) 
- Ajudes i subvencions concedides en matèria de serveis socials (decret: 1093-

11)       
- Substitució del Batle (decrets: 1111-11, 44-12) 
- Modificacions de crèdits pressupostaris (decret: 1159, 1193-11) 
- Targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (decrets: 1133-11) 
- Designació representació puntual a junta de compensació UE-2 (decret 2-12) 
- Accions judicials, compareixença a recursos contenciosos-administratius 

(decrets: 1206-11, 33-12) 
- Recurs de reposició contra criteris i percentatges de repartiment del fons de 

cooperació local de 2011 (decret: 1101-11) 
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 - Recursos de reposició contra resolucions de conselleries del Govern de les Illes 
Balears o del Consell de Mallorca que deixen sense efectes convocatòries de 
subvencions (decrets: 1109-11, 1134-11, 1157-11, 1158-11) 

- Concessió de pròrroga del termini de justificació de subvenció municipal 
(decret: 4-12) 

- Autorització foguerons (decrets: 11, 12, 24, 31-12) 
 
 
 
 
 
 2. REGLAMENT REGULADOR DELS USOS DELS ESPAIS SOCIALS, 
CULTURALS I JUVENILS (APROVACIÓ DEFINITIVA).- 
 
 (Exp. núm. 5549-2011). 
 Proposta del regidor delegat de cultura, joventut i fira Llorenç Perelló Rosselló 
(registre d’entrada núm. 391, de 18.01.2012), informada favorablement per la Comissió 
informativa i de control general en sessió de 23 de gener de 2012: 
 
 “Incorporació de les al·legacions presentades al Reglament regulador del usos 
dels espais municipals 
 Antecedents: 
 Proposta modificada del regidor delegat de cultura, educació i fira, del 22 de 
novembre de 2012, amb registre d’entrada núm. 5610 (expt. núm. 5549-11). 
 Aprovació inicial per part del ple de l’Ajuntament el passat dia 24 de novembre 
de 2011 del Reglament regulador dels usos dels espais municipals. 
 Publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears del dia 6 de desembre de 2011 
(BOIB núm. 183) de l’anunci d’exposició pública del Reglament regulador del usos dels 
espais municipals. 
 Al·legacions presentades per part del Grup Municpal Socialista el passat dia 15 
de desembre de 2011, amb registre d’entrada núm. 6021. 
 Proposta: 

Vistes les al·legacions del Grup Municpal Socialista del passat dia 15 de 
desembre de 2011 (registre d’entrada núm. 6021), es proposa acceptar les al·legacions 
primera, tercera, cinquena, sisena, setena, vuitena, novena, desena, onzena, dotzena, 
tretzena, catorzena, quinzena, setzena i dissetena. 

Es tracta d’unes al·legacions que milloren i clarifiquen la redacció del text. A la 
vegada, aporten informació i matisos importants per a la millor gestió dels interessos 
municipals i dels seus béns. En alguns casos eliminen errors en la redacció o parts 
errònies de la proposta que s’aprovà provisionalment al ple del 24 de novembre de 
2011.  

Per altra banda, es desestimen les al·legacions número dos i quatre. Pel que fa a 
l’al·legació segona, es desestima ja que es considera que si es pot sol·licitar un espai 
amb fins a cinc dies d’antelació, no es pot avisar amb 15 dies a un usuari que hagi de 
patir modificacions, per aixó a la proposta es recull que s’avisarà amb 48h d’antelació. 
En quan a l’al·legació quarta, es decideix no acceptar l’al·legació perquè minvaria la 
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possibilitat de realitzar-hi alguns tipus d’actes. Per evitar problemes amb l’alcohol, 
però, es decideix afegir al punt al·legat el text següent: “De la mateixa manera, quedarà 
prohibida la presència de persones amb símptomes evidents d’embriaguesa”.   
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 

Llorenç Perelló Rosselló, regidor delegat de cultura, joventut i fira: 
 S’ha millorar gràcies a les aportacions del grup socialista. Crida l’atenció que un 
grup que hi votà en contra, no hagi dit res. 
 
 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 Reitero els arguments que vaig exposar amb motiu de l’aprovació inicial. 
Demanem que es faci una bona informació. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 El títol del reglament és millor que digui “edificis”, en lloc de “espais”. Hem 
participat en les comissions o reunions de treball. Considerem que informar de les 
modificacions acordades per l’ajuntament sols en quaranta-vuit hores, és fer-ho amb poc 
temps d’antelació. El consum d’alcohol hauria d’estar prohibit en tot allò que no siguin 
“tasts” o degustacions; no s’ha de fomentar indirectament l’alcohol. El més important és 
que es compleixi, sinó és així, val més no fer reglaments. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Reiterem que s’avisa de les modificacions de les autoritzacions amb poc temps 
d’antelació. Tenim dubtets sobre la compatibilitat de l’aspecte que regula el consum 
d’alcohol amb l’ordenança municipal sobre el “botellot”; potser en els casos de “tasts” o 
degustacions el batle hauria de fer un permís extraordinari. 
 
 Llorenç Perelló Rosselló: 
 S’ha donat audiència a totes les associacions; tots els que han volgut participar 
ho han pogut fer; hem escoltat observacions i s’han recollit.  
 
 
 Resultat de la votació, amb acceptació de l’esmena formulada pel grup 
municipal PSIB-PSOE sobre el consum de begudes alcohòliques (article 10,4) i 
recollint la redacció formulada pel Batle sobre el termini d’avis de canvis en les 
autoritzacions (article 2, final): 
 

Vots a favor: 12 (dotze), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel 
Simonet Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes 
Bennasar Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León), grup municipal 
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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). 
Abstencinos: 1 (una), grup municipal ER (Gabriel Far Florit). 
 
 
S’acorda: 

 - Aprovar definitivament el Reglament regulador dels usos dels edificis 
municipals, el text refós del qual és el següent, 
 
          “Preàmbul 

L’Ajuntament d’Alaró ostenta la titularitat d’una sèrie d’edificis i espais que es 
cedeixen a entitats, institucions, col·lectius, associacions, grups socials, empreses i 
particulars per a desenvolupar diferents activitats. 

La diversitat d’aquests equipaments i de les entitats usuàries, la creixent 
demanda d’associacions, alguns problemes en la gestió dels espais públic, i l’absència 
fins al moment d’una regulació oficial per part de l’Ajuntament han fet que es consideri 
necessària l’elaboració i aprovació d’un reglament que reguli l’accés a dits locals així 
com la seva organització i funcionament. Aquesta normativa diferencia entre cada espai 
o equipament dels que disposa aquest consistori, adaptant les activitats i el tipus d’ús en 
funció de l’espai i les característiques de cada equipament. 

El present reglament, fruit de la potestat reglamentària i d'autoorganització 
reconeguda a les Entitats Locals a l'article 4t la Llei 7/85, de dia 2 d'abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, pretén establir els procediments per a l'accés i utilització dels 
locals municipals que es dediquen a activitats socials, culturals i juvenils, així com 
determinar els òrgans municipals de control sobre els mateixos.  

Títol I : Dels espais socials, culturals i juvenils  
Article 1r. Naturalesa dels espais socials, culturals i juvenils. 
Els equipaments municipals són aquells espais de titularitat municipal que estan 

al servei de tots els ciutadans i les ciutadanes, a títol individual o col·lectiu. 
Article 2n. Classificació, denominació i situació dels locals.   
Per a la possible utilització per part dels diferents col·lectius i associacions del 

poble, s'estableixen els següents espais: 
a)Casal de Son Tugores 
b)Teatre d’Alaró 
c)Casal de S’Escorxador 
d)Edifici de l’Escola Graduada 
e)Sala Capitular de l’Ajuntament 
f)Sala multiusos de l’Ajuntament 
Aquesta relació de locals disponibles per a ús compartit amb les associacions, 

grups, col·lectius, institucions, persones físiques, empreses i institucions podrà ser 
modificada per l'Ajuntament quan els interessos municipals així ho requereixin. En el 
cas d’activitats puntuals s'informarà amb 2 dies d’antelació als implicats en els canvis; 
en la resta de casos, activitats habituals, s’informarà amb 5 dies d’antelació. 

Article 3r. Objectius. 
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L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de la utilització que les entitats, 
associacions, persones jurídiques en general o persones físiques puguin fer dels espais 
socials, culturals i juvenils del municipi d’Alaró. 

Títol II : De les normes generals dels espais socials, culturals i juvenils 
Article 4t. Tipus d’activitats que es poden dur a terme.  
Les activitats que es desenvolupin en els espais socials, culturals i juvenils han 

de tenir una finalitat cultural, de lleure, cívica, educativa, social o esportiva, tenguin o 
no finalitat de lucre. 

Queden prohibides expressament totes les activitats que atemptin contra els 
valors fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia. 

L’Ajuntament d’Alaró podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de 
tutela i inspecció adoptant les decisions que siguin adients segons aquest Reglament. 

Article 5è. Usuaris i la seva categoria.   
Els espais socials, culturals i juvenils d’Alaró estan oberts a totes les entitats, 

institucions, col·lectius, associacions, grups socials, empreses i particulars. En el cas 
d’empreses i particulars, només es consideraran aquells casos en que l’activitat de les 
mateixes afecti a un grup ampli de la població i que s’adaptin millor a un d’aquests 
espais municipals que a altre equipament existent al municipi, tals com classes de ball, 
activitats esportives o vinculades a la salut, cursos o xerrades, etc, sempre complint amb 
el tipus d’activitat que estipula l’article 4t. 

Les entitats, institucions públiques, col·lectius i associacions sense ànim de lucre 
queden exemptes del pagament de taxes, sempre que l’activitat que s’hi desenvolupi 
sigui sense ànim de lucre. Les organitzacions, empreses privades i persones a títol 
individual podran sol·licitar la utilització dels espais, previ pagament de les taxes 
corresponents. 

En el cas que l’activitat desenvolupada en els espais de titularitat municipal 
tingui caràcter lucratiu, i si els preus establerts per a l’activitat són, a criteri del regidor 
delegat de l’àrea a la que estigui afectada l’edifici, espai o equipament, preus de mercat, 
l’Ajuntament valorarà la possibilitat de substituir el pagament de la taxa per un 
percentatge en la recaptació de l’activitat que mai superarà el 50%, a excepció d’allò 
establert per a l’ús del Teatre d’Alaró a l’article 13è del present reglament. 

Article 6è. Sol·licitud d’espai i resolució d’aquesta per part de l’Administració. 
La sol·licitud d’ús dels espais socials, culturals i juvenils s’haurà de realitzar 

mitjançant instància dirigida al Sr. Batle-president de l’Ajuntament d’Alaró. S’hauran 
de fer amb una antelació mínima de 5 dies naturals i màxima de 90 dies naturals, 
adjuntant a aquesta sol·licitud la següent informació: 

a) Associació, grup, etc. que demana l'activitat i nom del responsable d'aquesta 
activitat.  
  b) Situació legal per a la contractació i/o llicència d’activitats. 

c) Activitats que s’han de portar a terme. 
d) Trets generals del projecte. 
e) Nombre i edat (si escau) de participants aproximat (no pot sobrepassar 

l'aforament del local). En cas que l'activitat la realitzin menors d'edat, sempre es 
demanarà un adult responsable.  

f) Objectius que es persegueixen. 
g) Preus, si escau, per a cada activitat. 
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h) Data de la demanda d’ús de l’espai, durada de l’activitat i horaris d’utilització. 
L’Ajuntament podrà sol·licitar la documentació complementària que estimi 

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

locals públics es gestionaran mitjançant informe del regidor delegat de l’àrea a la que 
estigui afectada l’edifici, espai o equipament i les resoldrà el batle mitjançant resolució 
de la batlia. 

Article 7è. Ordre de preferència en cas de confluència de sol·licituds 
La cessió de les sales i de les dependències municipals es determinen per ordre 

d’entrada i de preferència següent: 
a) Actes organitzats per l’Ajuntament d’Alaró. 
b) Actes organitzats per entitats o associacions locals. 
c) Actes organitzats per organismes o institucions públiques. 
d) Actes organitzats per empreses, comerços o persones a títol individual 

d’Alaró. 
e) Actes organitzats per entitats amb seu fora del municipi, degudament 

legalitzades. 
f) Actes organitzats per empreses o persones foranes. 
Article 8è. Sobre l’ús dels locals en campanya electoral 
En període de campanya electoral, les cessions d’espais estaran supeditades a 

l’ús per actes programats per la Junta Electoral. 
Article 9è. Revocació o negació de l’ús de l’espai municipal 
L’Ajuntament podrà negar l’autorització d’ús de sales quan l’activitat pugui 

causar molèsties evidents a la resta d’usuaris o als veïns de l’equipament, fins i tot en 
aquells casos en què l’autorització ja s’hagi concedit, però que posteriorment es 
demostri que l’activitat comporta riscos o molèsties no notificades prèviament que es 
posàs en coneixement de l’Ajuntament mitjançant algun veí o que algun òrgan intern 
n’informàs contràriament. En aquest cas, el batle resoldrà segons el seu criteri, sempre i 
quan es compleixi amb el reglament. També podrà retirar l’autorització d’un ús 
continuat si l’activitat per la qual s’ha demanat deixa de fer-se durant un període de dos 
mesos sense rebre cap justificació per part de la persona responsable. 

Per a les cessions d’ús continuat (s’entendrà per ús continuat una activitat que 
superi el mes de durada, per contra l’ús temporal serà aquell que duri manco que un 
mes) s’estableix un màxim de nou mesos per a les autoritzacions d’ús. 

Article 10è. Normes Generals de funcionament. 
10.1. El dret d'ús dels locals implica l'acceptació de les normes que ho regulen i 

el seu incompliment comporta la pèrdua de dit dret.  
10.2. L'Ajuntament exigirà sempre l'existència d'un responsable d'activitat que 

s'encarregarà de: recollida del local després de la realització d'activitat, horaris, neteja, 
recollida de residus de l'activitat, control de llums, aixetes, etc. Ha de tenir-se en compte 
que el local o l’edifici haurà de quedar en adequades condicions per al seu ús per altres 
usuaris.  

10.3. Totes les activitats realitzades en els locals hauran d'usar materials acords 
amb l'activitat i no podran alterar-se els béns mobles i immobles del local.  

10.4. Queda prohibit consumir substàncies psicotròpiques i fumar. De la mateixa 
manera queda prohibit el consum de begudes alcohóliques, tret que l’activitat 
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desenvolupada compti amb l’autorització de la batlia.També queda prohibida la 
introducció d'animals i mascotes en els locals (amb l'excepció dels cans guia).  

10.5. Es prohibirà l'entrada a les persones que presentin signes d'estar sota els 
efectes de l'alcohol o altres drogues i no podran posar-se en els locals cap publicitat que 
inciti al consum de tabac i/o de begudes alcohòliques.  

10.6. Si es realitza alguna publicitat sobre activitats en els locals municipals, 
sempre constarà en ella la col·laboració de l'Ajuntament d'Alaró i els cartells s’editaran, 
al manco, en llengua catalana.  

10.7. No podran posar-se cartells a espais que no estiguin destinats a aquesta 
finalitat. 

10.8. Es podrà establir en els locals seu d’algun grup o associació sempre que es 
tingui una resolució de cessió de l'espai. Haurà de figurar que serà seu oficial en el 
document de cessió per part de l’Ajuntament. 

10.9. S’establirà un horari d’activitats a realitzar per cada un dels usuaris. Aquest 
horari serà posat en comú i s’articularà de manera que les diferents activitats no 
interfereixen unes amb les altres. 

10.10. Cada usuari s’obliga a la neteja i manteniment adequat pel seu ús, tant de 
l’espai que ocupa de forma exclusiva com de les zones comunes que compartirà amb 
altres associacions (banys, entrada, pati, etc.).  

10.11. L’Ajuntament assumirà el cost del subministrament d’energia elèctrica i 
aigua potable. Tot i això, es vigilarà que no s’abusi d’aquests serveis. 

10.12. Els usuaris respondran per tots aquells danys i perjudicis ocasionats a les 
instal·lacions i que siguin conseqüència d’un mal ús. Aquesta resposta serà de forma 
individualitzada en cas de que s’identifiqui el responsable dels danys i de forma 
solidaria entre tots els usuaris en cas de que no es pugui identificar el responsables. 
L’Ajuntament assumirà les despeses de les reparacions de caire estructural no degudes 
al mal ús de les instal·lacions. No obstant això, els usuaris han de comunicar a 
l’Ajuntament de forma immediata de les anomalies detectades. 

10.13. L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat respecte del material que 
l’usuari tingui dipositat a les instal·lacions. 

10.14. Per norma general no es realitzaran activitats entre 00.00 h i les 08.00 h . 
En cas de voler realitzar dins aquest horari, s’haurà de sol·licitar autorització expressa a 
l’Ajuntament, seguint els tràmits descrits en aquest reglament.  

10.15. Els responsables de la petició d’activitat es faran responsables dels danys 
que pugui ocasionar l’activitat per la conducta dels assistents a l’acte o activitat als 
béns, les instal·lacions, les infrastructures o a terceres persones. 

10.16. En el casos de suspensió d’espectacles, l’usuari tindrà dret a la devolució 
del preu de la localitat o al lliurament d’una nova entrada, en el cas que l’espectacle o 
funció, es proposi a una altre data, i sempre que aquest dret s’exerciti dins dels terminis 
raonablement suficients que estableixi l’organització. A aquests efectes l’organització 
comunicarà i difondrà immediatament els terminis, llocs i dates on els usuaris podran 
fer valer aquest dret. 

10.17. En cas de funció, els usuaris hauran d’accedir a l’espai amb la deguda 
antelació, no tenint dret a accedir a la sala una vegada iniciada la representació, concert 
o acte sense perjudici de que puguin esperar a incorporar-se en els descansos de la 
representació, sempre que l’organització ho estimi procedent. 
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10.18. Els usuaris tindran l’obligació de seguir les instruccions que es dictin en 
cas d’existència d’alguna situació de perill derivada d’incendi o qualsevol altre risc, 
actuant sempre amb calma i serenitat. 

 Article 11è. Funcions del regidors delegats de la gestió dels diversos edificis, 
locals i espais.  

11.1. Proposar a la batlia la resolució de les peticions d'ús. 
11.2. Realitzar un calendari mensual sobre les peticions d'ús puntuals i habituals 

per evitar solapament d’activitats.  
11.3. inspeccionar l’activitat i exigir que es compleixi el reglament d'ús intern i, 

per tant, dictaminar les sancions i les faltes que es poden cometre per incompliments del 
reglament o altres alteracions de la norma d'ús.  

11.4. Estudiar, si escau, les actuacions de control dels responsables de les 
activitats, així com sobre la determinació i compliment dels horaris d'utilització dels 
locals. 

11.5. Convocar, com a mínim una vegada cada any, una reunió amb tots els 
usuaris habituals dels centre per realitzar un seguiment dels usos i activitats realitzades i 
analitzar possibles problemàtiques que es poguessin haver creat. 

Article 12è.  Assegurança de Responsabilitat Civil.   
Les activitats que es promoguin amb menors d’edat hauran de tenir assegurances 

específiques pagades pels grups que siguin els seus responsables.  
Si es produeix alguna activitat que precisi d'alguna assegurança específica pel 

rang de l'activitat, aquest ha de ser contractada pel grup que realitzi aquesta activitat. 
Article 13è. Infraccions i sancions, règim sancionador 
L’incompliment de les normes establertes en aquest reglament constitueix una 

infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció. El batle  o 
regidor en què hagi delegat serà l’òrgan competent per iniciar els procediments 
sancionadors i imposar les sancions corresponents. 

Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament les persones 
autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits en 
què siguin menors d’edat o que hi concorri alguna causa legal d’inimputabilitat. En 
aquest cas, en respondran dels danys els pares, les mares, els tutors, les tutores o 
aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal. La declaració de 
responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap 
cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats. Podran ser responsables tot 
el col·lectiu usuari quan així es demostri. 

13.1. Tipificació de les infraccions i sancions 
Les infraccions es qualificaran de lleus, greus i molt greus. 
Tindran la consideració d’ infraccions lleus: 
a. El tracte incorrecte de paraula a qualsevol usuari, personal o tècnic municipal. 
b. Causar danys lleus en la instal·lació, el material o l’equipament dels edificis 

municipals, així com malgastar subministraments d’aquests espais públics. 
c. L’incompliment de les obligacions dels usuaris, quan la seva conseqüència no 

doni lloc a la qualificació de greu. 
Tindran la consideració d’ infraccions greus: 
a. L’incompliment reiterat d’algunes de les obligacions dels usuaris previstes al 

reglament. 
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b. El maltracte d’obra a altres usuaris o empleats de la instal·lació. 
c. Causar danys greus a la instal·lació, el material o l’equipament dels centres 

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

altres persones. 
e. El falsejament intencionat de les dades relatives a identitat, edat o estat de 

salut. 
f. La suplantació d’identitat. 
g. La reincidència en incompliments qualificats de lleus. 
Tindran la consideració d’infraccions molt greus: 
a. Les agressions físiques a altres usuaris o empleats de la instal·lació. 
b. Causar danys molt greus a la instal·lació, el material o l’equipament dels 

centres cívics. 
c. La reincidència en incompliments greus. 
13.2. Sancions 
Les infraccions lleus se sancionaran, si s’escau, amb expulsions temporals de 

l’equipament que poden anar des d’una setmana fins a un mes; les infraccions greus se 
sancionaran amb la pèrdua del dret d’ús de l’equipament durant un període no inferior a 
un mes, i les molt greus, no inferior a un any. 

Tot, sense el perjudici, de la facultat d’exigir a l’infractor la reposició dels béns 
municipals al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis 
causats.  

Títol III : De la descripció i les normes específiques dels diferents espais socials, 
culturals i juvenils 

Article 14è. Especificacions sobre el Casal de Cultura de Son Tugores 
El casal Son Tugores es troba situat a la Clastra Son Tugores, és un edifici 

dedicat a Casal de cultura, adscrit, per tant, a l’àrea de cultura. Es troba ubicat en el 
centre del poble, disposa de planta baixa més dues plantes, que estan distribuïdes per 
sales: 

Planta baixa  
- Sala1 
- Sala 2 (Sala d’exposicions) 
- Biblioteca Municipal 
Primera planta: 
- Sala 3 (Aula d’Informàtica) 
- Sala 4 (Sala Multifuncional) 
- Sala 5 (Despatx) 
Segona planta: 
- Àrea de Música  
La sala 1, que trobam quan entram al Casal, és un espai amb tres grans portes 

que són accessos directes des de la clastra. Aquí s’hi poden desenvolupar tot tipus 
d’activitats que ofereixen les diferents associacions del poble: reunions, xerrades, 
col·loquis, conferències, presentacions, cursos, tallers, ... ja que és un espai ampli sense 
desnivells, sense ruptures, amb molta llum natural i de molt fàcil accés.  

La Sala d’Exposicions (sala 2), és una sala polivalent que està dedicada 
principalment a dur-hi a terme diferents exposicions i mostres d’arts pictòriques, 
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esculturals, plàstiques, visuals, etc. A més s’hi podran realitzar diferents actes, com 
xerrades, conferències, etc. sempre i quan no modifiquin l’estètica de la sala. Si hi 
hagués algun desperfecte en les obres d’art en aquell moment exposades, la despesa 
correrà a càrrec del titular de l’autorització. Per a l’ús d’aquesta sala l’Ajuntament haurà 
d’informar a l’empresa encarregada de la gestió cultural i d’exposicions i sempre es 
cedirà l’espai fora de l’horari d’obertura de l’espai expositiu. 

La Biblioteca Municipal “Joan Rosselló de Son Forteza” es composa d’una sèrie 
de sales unides entre elles que suposen més de 200 m2. En aquests espai es duen a terme 
les activitats que es poden compaginar amb les funcions bàsiques d’una biblioteca 
pública amb un horari d’obertura al públic diari i es regeix pel present reglament i les 
Normes d’ordre intern de la Biblioteca Municipal. Per tant, en aquestes instal·lacions 
queden restringides les activitats a les programades pel responsable de la biblioteca i/o 
el regidor competent en matèria de Cultura. 

L’Aula d’Informàtica està en el primer pis, equipada amb una sèrie d’ordinadors 
per als alumnes i un ordinador per al professor és una sala dedicada a impartir cursos de 
les noves tecnologies o altres cursos formatius. 

La Sala Multifuncional, és la més gran de l’edifici. Aquesta sala ocupa quasi la 
meitat del primer pis i té un sistema de separació que la poden convertit en tres sales 
diferents, 2 sales o una gran sala. 

El despatx (sala 5) és un espai creat per ser una oficina i podrà ser cedit a entitats 
que mitjançant conveni o altre acords hagin de rebre un espai municipal o per ser ocupat 
per serveis municipals. 

Per últim, l’Àrea de Música ocupa tot el segon pis, i està dividida en tres aules 
per fer classes individuals o de grup de diferents instruments, una sala gran per fer els 
assajos de les entitats musicals i un magatzem del casal. L’Espai podrà ser cedit a 
entitats corals i musicals. 

Article 15è. Especificacions sobre el Teatre d’Alaró 
El Teatre Municipal d’Alaró es troba situat al carrer Sant Vicenç Ferrer núm. 33 

i disposa d’unes instal·lacions modernes que possibiliten la realització de tota classe 
d’espectacles. Disposa d’un sistema que permet retirar els seients possibilitant una 
major polivalència de la sala, permetent la realització de concerts o balls, amb un major 
aforament de localitats dempeus. És un edifici que es troba baix la tutela de la regidoria 
responsable en matèria de Cultura. 

Es podran establir descomptes per a determinats col·lectius en funció del tipus 
d’activitat que es programi. 

Tenen dret a assistir i a contemplar l’espectacle pel qual han abonat o rebut una 
entrada, em les millors condicions de comoditat i confort possibles. 

Tots els usuaris / espectadors hauran de respectar l’ordre establert per a les cues 
en taquilles o per als accessos (entrades i sortides) als espectacles. També hauran de 
respectar els horaris i accedir al Teatre amb la deguda antelació, no tenint dret a accedir 
a la sala una vegada iniciada la representació, sense perjudici de què puguin esperar a 
incorporar-se en el descans, sempre que la organització o estimi procedent. 

Els espectadors hauran de tenir respecte i tolerància als intèrprets i a les altres 
persones que intervenen en els espectacles, així com a la resta de públic, guardant la 
compostura i silenci durant les representacions. S’hauran de desconnectar les alarmes 
dels rellotges i silenciar (o apagar) els telèfons mòbils. 
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Es prohibeix filmar o enregistrar els espectacles, així com fer ús del flaix, llevat 
que ho autoritzi l’organització. 

Les companyies que per compte propi organitzin una funció o espectacle a 
l’espai escènic del teatre d’Alaró amb una entrada remunerada no estarà sotmesa a la 
taxa d’ús dels espais municipals, sinó que es regirà pel següent acord: Les primeres 100 
entrades es destinaran íntegrament a cobrir les despeses de caixet del grup actuant i la 
resta es dividiran a un 50% de beneficis entre l’entitat programadora i l’Ajuntament 
d’Alaró. 

Les activitats desenvolupades en aquest edifici no actuaran en cap cas contra la 
imatge, les creences i els fins de l’església Catòlica. La Parròquia de Sant Bartomeu 
d’Alaró tendrà prioritat sobre els altres actes, sempre que aquests no estiguessin 
programats anteriorment i es pugui acreditar fefaentment. Segons consta al Conveni de 
Cessió del Saló Parroquial (exp. Municipal 4920/02). 

Article 16è. Especificacions sobre el Casal Juvenil i Associacional de 
S’Escorxador 

Per a la possible utilització per part dels diferents col·lectius i associacions del 
poble, s'estableixen tots els locals disponibles a l’edifici municipal de S’Escorxador. A 
causa a la naturalesa de l’espai, tenen preferència en la utilització dels locals de 
l’Escorxador, aquelles entitats i associacions de caràcter juvenil o que treballin de forma 
evident amb el sector juvenil de la població. 

Aquesta relació de locals disponibles per a ús compartit amb les associacions i/o 
grups podrà ser modificada per l'Ajuntament quan els interessos municipals així ho 
requereixin. En aquest cas s'informarà amb quinze dies d’antelació a les associacions 
implicades en els canvis.  

Article 17è. Especificacions sobre l’Edifici de l’Escola Graduada 
L’edifici de l’Escola Graduada és de titularitat municipal. No obstant això, la 

seva afectació a la conselleria competent en matèria d’Educació del Govern de les Illes 
Balears limita la utilització que en vulgui fer l'Ajuntament, ja que qualsevol activitat 
que s'hi pretengui fer s’haurà de comunicar al director del centre a efectes informatius 
sempre que l’activitat estigui programada fora de l'horari escolar. No es podran 
organitzar activitats dins l’horari escolar. Fora d’aquest horari, l’edifici de l’Escola 
Graduada pot ser destinat a finalitats lúdiques, socials i culturals. 

Aquest espai estirà afectat a l’àrea d’Educació, per tant la regidoria responsable 
en matèria d’Educació serà l’encarregat d’informar sobre les diverses sol·licituds d’ús i 
de dur a terme les tasques que assigna l’article 11è del present reglament. 

Article 18è. Especificacions sobre la Sala Capitular de l’Ajuntament 
La sala capitular de l’Ajuntament d’Alaró es troba situada a la primera planta de 

la Casa Consistorial. Es tracta de la sala allà on es duen a terme els actes institucionals 
del consistori (plenaris de la corporació, actes solemnes, homenatges...). En aquest espai 
sols s’hi podran celebrar reunions dels diversos col·lectius, conferències o similars, així 
com actes que autoritzi batlia, òrgan del qual depèn aquest espai. 

Article 19è. Especificacions sobre la Sala multiusos de l’Ajuntament 
La Sala multiusos de l’Ajuntament és una sala àmplia situada al segon pis de la 

Casa Consistorial. Al ser una sala gran s’hi poden desenvolupar actes de tot tipus, fins i 
tot de tipus esportiu cobert. El responsable d’aquest espai serà batlia. 

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

aspectes puntuals no regulats en aquest, correspondrà al regidor delegat de la gestió de 
cada edifici, espai o equipament la seva resolució, previs els informes tècnics i jurídics 
que es considerin pertinents.  

Disposició derogatòria  
L’aprovació del present reglament per part del Ple de l’Ajuntament d’Alaró deixarà 
sense efectes el Reglament Municipal Regulador de l’ús del Casal Juvenil i 
Associacional de S’Escorxador. Queden derogades totes les normes d’igual o inferior 
rang, aprovades per aquest ajuntament, en el que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa en el present reglament. 

Disposició final   
El present Reglament, definitivament aprovat per acord del ple de 26 de gener de 

2012, entrarà en vigor després de la seva publicació íntegra en el BOIB i quan hagi 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils, romanent en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expresses.” 
 
 
 
 
 
 3. ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ LICHTER-ALARÓ.- 
 
 (Exp. núm. 388-2012). 
 Proposta conjunta del Batle i del regidor delegat de cultura, joventut i fira 
Llorenç Perelló Rosselló (registre d’entrada núm. 388, de 18.01.2012), informada 
favorablement per la Comissió informativa i de control general en sessió de 23 de gener 
de 2012: 
 
          “1. Antecedent. 
 Acceptació de la donació de l’escultura “Godot”, d’Alfred Lichter (acord de la 
Junta de govern local de 24 d’octubre de 2011; exp. núm.  
 2. Fets. 
 Constitució de la Fundació Lichter Alaró, mitjançant escriptura atorgada davant 
el notari de Palma Francisco Javier Company Rodríguez-Monte, en data 15 de desembre 
de 2011, protocol núm. 3246, (còpia de la qual consta a l’expedient). 
 Considerant que la finalitat de la fundació, que és: emmagatzemar, tenir esment, 
administrar i donar ús a la total obra artística del Sr. Alfred Lichter, així com donar-la a 
conèixer especialment a Balears, així com a la resta d’Espanya i inclús 
internacionalment (art. 3 dels estatuts de la fundació), és compatible i coincident amb 
les competències de les entitats locals en l’àmbit cultural i artístic. 
 No és preveu que, al menys en aquest exercici, l’ajuntament hagi de fer 
aportació econòmica alguna. 
 3. Fonaments de dret. 

Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
sobre les competències del municipi. 
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Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions; especialment, art. 8, respecte la 
capacitat per fundar. 

Arts. 172 i 94,3,g) de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, sobre la constitució i adhesió de 
fundacions, amb l’exigència del quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació (que, en el cas de l’aquest ajuntament, són de set i tretze, 
respectivament).  

Art. 21,1, apartat b) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, tot atribuïnt al batle la 
representació de l’ajuntament.  

Art. 82,1,a) de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15  de desembre, sobre la 
necessitat d’informe previ d’adequació a la legalitat. 

4. Proposta d’acord. 
 
 - Sol·licitar a la Fundació Lichter Alaró que designi l’ajuntament d’Alaró.”  
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 Ho considerem positiu, perquè ajuda a la cultura que forma part del poble. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Ens hagués agradat que se’ns hagués donat tota la informació a la Comissió 
informativa. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 El president accidental de la Comissió informativa no en sabia quasi res. ¿On 
estan els béns inventariables de la fundació?. 
 
 Gabriel Simonet Homar, 1r. tinent de batle: 
 Era una substitució puntual del Batle; a les conversacions prèvies que ha tingut 
el Batle no hi vaig assistir; a la comissió informativa vaig comentar que ha estat una 
iniciativa que ha partit de la fundació. 
 
 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

- Aprovar la proposta. 
 
 

 
 
 
 4. CATALÀ REQUISIT D’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA.- 
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 (Exp. núm. 4045-2011). 
 Moció del grup municipal PSM-EN (registre d’entrada núm. 112, de 
10.01.2012), informada favorablement per la Comissió informativa i de control general 
en sessió de 23 de gener de 2012, i que s’ha esmenat en el sentit que s’han afagit a la 
presentació el grup municipal PSIB-PSOE i el grup municipal ERA: 
 

“Després del període d’audiència prèvia establert el passat estiu, i atenent les 
modificacions introduïdes per les propostes rebudes, el Govern de les Illes Balears ha 
obert novament un període d'audiència de la ciutadania per a la presentació 
d'al·legacions a l’esborrany d'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 
27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, amb el 
principal objectiu de suprimir com a requisit d’accés a la funció pública el coneixement 
de la llengua catalana.  

L’article 14 de l’Estatut preveu com a drets dels ciutadans els “d’accedir a la 
funció pública en condicions d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i 
capacitat” i el de “dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol 
de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada”.  

Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, fan èmfasi en l'obligació de l'empleat públic de conèixer les llengües 
oficials, i en l'obligació de l'Administració d'atendre el ciutadà en la llengua oficial en 
què ho sol·liciti. En concret, l’article 56 disposa que "les Administracions Públiques, en 
l’àmbit de les seves competències, hauran de preveure la selecció d’empleats públics 
degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que 
gaudeixin de dues llengües oficials”.  

És evident que exigir com a requisit d’accés la capacitat d’estar en disposició 
d'atendre els ciutadans que s'expressen en català és la única manera, la més senzilla, 
raonable i econòmica, de garantir que tothom pugui ser atès en la llengua oficial que 
desitgi, i que, en cas contrari, s’ocasionarà al ciutadà una greu pertorbació al seu dret a 
utilitzar el català amb plena normalitat quan es relaciona amb l’Administració.  

Així doncs, l’avantprojecte no s'ajusta a la normativa d’ordre superior, per 
jerarquia i per competència, i suposa una passa enrere en la garantia de la igualtat dels 
ciutadans davant la llei en matèria lingüística, no protegeix el tracte comú dels ciutadans 
davant l'Administració pública, ni la creació de les condicions que permetin arribar a la 
igualtat plena de les dues llengües quant a drets lingüístics, així com a la normalització 
progressiva de la llengua catalana. De fet, la proposta suposa un escarni a l’oficialitat de 
la llengua catalana a les Illes Balears, una regressió en el tractament de la llengua 
pròpia, i les persones que la parlen, sense precedents des de la democràcia i l'aprovació 
de l'Estatut d'Autonomia i romp el consens en matèria de política lingüística que queda 
reflectit en la llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat l’any 1986.  

Sens dubte, però, el més sorprenent d'aquest Avantprojecte és que inclogui dues 
disposicions finals per modificar, al seu torn, dues lleis més: la Llei 3/1986, de 19 
d'abril, de normalització lingüística; i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de 
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquestes modificacions 
pretenen deixar sense efecte el règim de la llengua catalana com a llengua pròpia de 
totes les administracions públiques de les Illes Balears, en tots els nivells (autonòmic, 
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insular, municipal) tot atorgant-les potestat reglamentària per a regular l’ús de la llengua 
a l’àmbit de la seva competència. 

Ara bé, com que el contingut de l'Avantprojecte atempta contra la potestat de les 
diferents administracions que ja han regulat legítimament l'ús intern de la llengua 
catalana i que ara tindrien una doble legislació sobre aquest tema, això ho soluciona 
modificant la Llei de normalització lingüística mitjançant la disposició final primera, 
que deixa sense contingut tot l'article 9 de la Llei i modifica l'apartat 1 de l'article 6 en el 
sentit que el català deixa de ser la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma (i de totes 
les seves administracions autonòmica, insular i local) i estableix que les llengües del 
Govern, del Parlament, dels consells i de les corporacions locals són la catalana i la 
castellana, com a llengües cooficials, en pla d'igualtat. Aquestes modificacions tanquen 
la porta a tota reglamentació pel que fa a l'ús de les llengües oficials que vulgui fer 
qualsevol administració de les Illes Balears, el que pot suposar una greu vulneració de 
l’autonomia local reconeguda i garantida per l’article 140 de la Constitució. 

A més, la perversió d'aquest avantprojecte arriba a l'extrem de modificar 
aspectes de la Llei de normalització lingüística que no tenen res a veure amb la funció 
pública; com ara l'article 14, relatiu als topònims de les Illes Balears, o l'article 33, que 
fa referència a l'ús de les llengües oficials en les activitats de la vida social; 
modificacions que suposen un menyspreu total al concepte de llengua pròpia del 
territori. 

En definitiva, amb aquest avantprojecte es trenca el consens que hi ha hagut fins 
ara a les nostres Illes en aquest tema, ja que tant la Llei 3/2007 que ara es vol modificar, 
com els decrets 100/1990 o 114/2008, que es deroguen, han estat aprovats per governs 
de diferent ideologia política, la primera pel govern de Jaume Matas i els altres pels 
governs de Gabriel Cañellas i Francesc Antich respectivament. La qual cosa demostrava 
la voluntat de no fer de la llengua catalana una qüestió política, sinó de convertir-la en 
l'element cohesionador de la societat de les Illes Balears, un dels objectius recollits en 
l'exposició de motius de la Llei de normalització lingüística, aprovada també durant el 
govern presidit per Gabriel Cañellas.   

Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears passaran a ser l'únic 
lloc del món en què no s'exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i 
pròpia del país. 

A més, el passat 1 de setembre de 2011 el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar 
una moció en la que es reclamava que el Govern de les Illes Balears retiràs aquest 
Avantprojecte de llei. Atenent que, ben al contrari,  ha seguit la tramitació del mateix 
introduint-ne modificacions addicionals de la pròpia llei de normalització lingüística i, 
fins i tot, canvis en els criteris de toponímia municipals, portant la ruptura del consens 
lingüístic fins a temes que ja estaven superats per la nostra societat.  

Per tot això, el Ple de l’ajuntament d’Alaró, a proposta dels grups municipals del 
PSIB-PSOE, PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra d'Alaró, adopta els següents,  

Acords: 
Primer.- L'Ajuntament d’Alaró continua considerant imprescindible que el 

coneixement del català sigui un requisit per a accedir a l’Administració autonòmica de 
les Illes Balears.  

Segon.- L’Ajuntament d’Alaró reitera la seva demanda que el Govern de les Illes 
Balears retiri l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de 
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la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears que pretén eliminar el 
requisit de coneixement del català per accedir a l’Administració autonòmica.  

Tercer.- L'Ajuntament d’Alaró reitera la seva demanda que el Govern de les Illes 
Balears promogui les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li 
correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la 
conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat.  

Quart.-  Es comunicarà l’adopció d’aquests acords al Govern de les Illes Balears, 
al Parlament de les Illes Balears i als diferents grups parlamentaris.  

Cinquè.- L'Ajuntament d’Alaró  manté el seu compromís a mantenir com a 
requisit el coneixement de la llengua catalana per accedir a l'administració municipal, en 
aplicació del principi d’autonomia local, recollit per la Constitució.” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ERA): 
 És una defensa de la nostra llengua, a la qual no hem de renunciar. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 El Govern Balear pretén donar un passa enrera, modificant una llei que s’aprovà 
per unanimitat l’any 1986. La llengua és cultura i patrimoni. No és excusa dir que 
estava en el programa del Partit Popular, perquè són molts els compromisos electorals 
que incompleixen. 
 
 Joan Simonet Pons, Batle: 
 Ja manifestàrem la nostra opinió durant la sessió del passat mes de setembre. Els 
membres del grup municipal del Partit Popular tenen llibertat de vot. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 El que vol el Partit Popular és que els ciutadans estiguin al servei de 
l’administració i no a l’inrevés. No és cert que sense l’exigència del requisit de 
coneixement de català pugui venir gent més preparada, aquí n’hi ha. El PP vol reduir el 
sector públic. Es va cap a l’eliminació del català. En aquest tema fins ara no hi ha hagut 
problemes, qui en crea i crispa és el PP; els problemes dels ciutadans són uns altres. 
Demano als regidors del grup municipal PP coherència i valentia. 
 
 
 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),  
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grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Gabriel Far 
Florit). 

Vots en contra: 0 (zero).. 
 Abstencions: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet 

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

 
 

S’acorda: 
 - Aprovar la proposta. 
 
 
 
 
 

5. CONTRA ELS ATACS AL CATALÀ.- 
  
 (Atès el punt anterior, s’acorda per unanimitat la retirada d’aquest punt de 
l’ordre del dia de la sessió). 
 
 
 
 
 
 6. NORMATIVA MUNICIPAL EN L’ÚS DEL FOC PER ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS VEGETALS.- 
 
 (Registre d’entrada núm. 4183-7-2011).  
 Moció grup municipal d’Esquerra Republicana d’Alaró (registre d’entrada núm. 
4183-7, de 30.08.2011), informada favorablement per la Comissió informativa i de 
control general en sessió de 26 de setembre de 2011: 
 
 “Atès que el Decret del Govern de les Illes Balears 125/2007, de 5 d’octubre, té 
per objecte regular els diferents usos del foc i l’exercici de determinades activitats 
susceptibles d’incrementar el risc que es produeixin incendis forestals en l’àmbit 
territorial de les Illes Balears. 
 Atès que els sols urbans resten exclosos del seu àmbit d’aplicació. 
 Atès que una part important de la superfície urbana d’Alaró fa partió amb zona 
forestal d’alt risc d’incendi i que bona part de la resta es troba a menys de 500 metres de 
zona forestal, inclosos els torrents. 
 Atès que no existeix cap normativa municipal clara que reguli l’ús del foc en 
època de perill d’incendis que s’estén des de l’1 de maig al 15 d’octubre de cada any. 
 En base a l’exposició anteiror, el Grup Municipal d’Esquerra d’Alaró, proposa 
previs els tràmits legals pertinents, prèvia la seva discussió i votació en el Plenari, 
s’aprovi la següent 
 Moció 
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 1.- Que l’Ajuntament d’Alaró estableixi una normativa pròpia quan a l’ús del foc 
al seu casc urbà, que harmonitzi durant l’època de perill d’incendis amb les mesures 
aplicables segons el Decret del Govern de les Illes Balears 125/2007, de 5 d’octubre. 
 2.- Que per a la resta de l’any s’apliquin igualment mesures preventives per 
evitar incendis de qualsevol tipologia. 
 3.- Que s’informi de manera clara i específica sobre la prohibició d’eliminació 
de residus mitjançant l’ús del foc i que aquestes autoritzacions només permenten la 
crema de restes de vegetació urbana.” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Joan Simonet Pons, Batle: 
 No es donen problemes en aquest tema. No ens volem comprometre, perquè com 
a equip de govern considerem prioritàries altres feines, però hi podem treballar. 
 
 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 És una tasca d’informació i de sensibilització.  
 
 
 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),  
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Gabriel Far 
Florit). 

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

Abstencions: 0 (zero). 
 

 
S’acorda: 
- Refusar i no prendre en consideració la moció. 
 
 

 
 
 
 7. PRECS I PREGUNTES.- 
 
 Preguntes formulades per escrit (registre d’entrada núm. 480, de 23.01.2012) per 
Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró (ERA): 
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- Augment de la natalitat i accions previstes davant el suposat augment de la 
demanda de places a l’escoleta municipal.  

 
Contesta de Maritina Campins Moyá, regidora delegada d’educació i festes: 
L’any 2009 van haver-hi 67 naixements; el 2010, 56; i el 2011, 65. És una 

qüestió que tenim present; però també es donen circumstàcies especials i concretes que 
poden influir en la demanda de places, que ara desconeixem.  

 
- Moció que presentàrem al plenari del passat 29 de setembre, sobre pagament 

fraccionat de tributs. 
 
Contesta de Gabriel Simonet Homar, regidor delegada d’economia, hisenda i 

mercat: 
Per resolució de batlia s’atenen les peticions de pagaments fraccionats. Ens 

comprometem a tenir una reunió de treball per concretar aspectes i per informar de 
l’oferiment d’una entitat financera. 

 
 

 
 Precs i preguntes formulats en la sessió. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Per resolució de Batlia s’aprovà la modificció de crèdit 3/2011, crèdit 
extraordinari per reduir endeutament a ran de l’estalvi en retribucions del personal 
durant 2010, ¿a quin préstec s’ha destinat l’amortització?. 
 ¿Quan es pagaran completament les subvencions municipals de 2011?. 
 L’Agenda Local 21 és una bona eina de participació, ¿per què fa estona que no 
en sentim dir res?. 
 ¿Com afectaran a l’ajuntament les mesures en matèria pressupostària, tributària i 
financera previstes en el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre?. 
 ¿Quines actuacions del Pla municipal de serveis socials s’han fet durant 2011?, 
¿quines es preveuen?. 
 S’han de posar cartells informatius de les càmeres de videovigilància. 
 ¿Per què no se’ns facilita la informació, demanada quatre vegades, sobre la data 
de pagament de les factures que es varen incloure en el reconeixement extrajudicial de 
crèdits?. 
 ¿Quan funcionaran els ascensors de l’ajuntament?. 
 ¿Per què Cumirpal Mallorca,S.L., no ha signat el contracte de gestió del Centre 
de S’Olivaret?, ¿per què no paga el cànon?, ¿per què se li dóna un tracte de favor?. 
 ¿Com estan els procediments per cobrir les places de policia i d’interventor?. 
 ¿Quina resposta hi ha a les al·legacions que presentàrem davant la Comunitat de 
regants d’aigües depurades de Consell-Alaró?. 
 ¿Penseu fer alguna cosa respecte les conseqüències de les fortes plujes a la zona 
del pont de Banyols, que es va fer sense llicència?. 
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 Recordo que està pendent l’informe, que ja he demanat repetides vegades, sobre 
les conseqüències que podria tenir l’actuació dels regidors en relació a la sentència 
sobre l’antic abocador de runes de S’Olivaret.  
 Demanem que es cumpleixi l’acord amb l’empresa urbanitzadora de la unitat 
d’execució de Son Mas i que es facin les obres de pluvials del C/ de Solleric. 
 Demanem que s’adobin els guals elevats del C/ de Solleric; contrariament al que 
es va dir, encara no s’ha fet. 
 ¿Per què no s’ha fet respectar el compliment de l’horari de les terrasses dels 
bars?. 
 ¿Per què no se’ns lliuren les còpies dels certificats de retencions als regidors que 
hem demanat?. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 En la passada sessió plenària del Consell de Mallorca, per unanimitat de tots els 
grups, s’acordà donar suport a la introducció del programari lliure, ¿penseu replantejar-
vos la vostra posició?. 
 Demanem que es repari la situació del cablejat del despatx del nostre grup. 
  

Joan Simonet Pons, batle: 
 Pel que fa l’Agenda Local 21 en certa forma anem a remolc de les actuacions del 
Govern Balear i del Consell de Mallorca. 
 El funcionament dels ascensors està pendent de la reestructuració dels 
comptadors d’electricitat, que tenim en marxa. 
 S’ha requerit a l’empresa arrendatària del centre de S’Olivaret, Cumirpal, S.L., 
repetides vegades el pagament del cànon, i s’han donat ordres perquè el cobrament del 
deute s passi a la via executiva. 
 Estem cercant solucions alternatives a la plaça d’un altre oficial de policia local; 
no ha estat una oferta de feina prou atractiva economicament. 
 La Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient té coneixement de la situació 
causada per les pluges a la zona del pont de Banyols. 
 Pel que fa el programari lliure estem pendents del Consorci d’Informàtica i, si el 
Consell de Mallorca ho ha aprovat, no hi haurà problemes. 
  
 Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat: 
 La reducció de l’endeutament s’aplicà al préstec més antic i que no tenia 
comissió per amortització avançada. 
 És difícil fer previsions del pagament de les subvencions municipals, per la 
situació de la tresoreria a ran dels deutes del Govern Balear i del Consell de Mallorca 
amb l’ajuntament.  
 Una de les primeres conseqüències del Reial decret llei 20/2011 és l’augment 
dels ingressos prevists per l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. 
 La plaça d’interventor està convocada. 
 Es donarà la informació sobre els pagaments i retencions als regidors. 
 La data de pagament de les factures incloses en el reconeixement extrajudicial 
de crèdits és una feina enredosa, i prioritzem altres tasques. 
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 Maria Lourdes Bennasar Bennasar: 
 El Pla municipal de serveis socials és de quatre anys; us informarem de les 
actuacions previstes i les vostres propostes seran ben rebudes. 
  
  
 
 Intervencions dels representants d’entitats ciutadanes i dels ciutadans 
individualment: 

 
 - (no se’n formulen).  
 
 
 
 
 
 
 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 gener de 2012.  
 
 Vist i plau, 
   El Batle, 


