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

DE 31 DE MAIG DE 2012 
 

 
 Lloc de la reunió:                       Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 
 Data:                                           31 de maig de 2012 
 Hora de començament:              20’05 h. 
 Hora d’acabament:                     22’45 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  
 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: 291, 
298, 315, 317, 329, 349, 362, 363, 370, 376, 378, 379, 392, 396, 397, 413, 414, 415, 
419, 420, 421, 428 i 429-12; denegació ús: 294) 

- Usos especials de vies i espais públics (decrets: 316, 320, 322, 323, 330, 346, 
347, 350, 359, 369, 371, 372, 377, 398, 405, 407, 409, 418, 444, 445, 446 i 456-12) 

 - Mercat setmanal, venda ambulant, parades i barres de festes (decret: 289-12) 
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- Cementeri (decrets: 356, 367 i 368-12) 
- Tributs (decrets: 283, 293, 319, 328, 351, 364, 365, 366, 373, 374, 375, 380, 

381, 386, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 404, 408, 434, 435 i 447-12); devolucions 
d’ingressos (decrets: 352, 423, 424, 436 i 449-12 ); pagaments fraccionats (decrets: 296 
i 341-12)  

- Llicències urbanístiques (decrets: 314, 354, 401, 425 i 431-12); pròrrogues 
(decrets: 426 i 453-12); llicències de primera ocupació/finals d’obra (decrets: 308 i 448-
12)  

- Llicències d’activitats (decrets: 311 i 433-12, 361 i 402-12)) 
- Llicències connexió xarxa clavegueram (decrets: 383 i 384-12)       
- Llicències publicitat dinàmica (decrets: 297, 332, 399 i 432-12) 
- Incoació d’expedients i sancions en matèria de disciplina urbanística (decrets: 

452 i 455-12) 
- Suspensió obres sense llicència (decrets: 299 i 306-12) 
- Estimació recurs de reposició (decrets: 284 i 360-12) 

 - Incoació d’expedients i sancions en matèria de trànsit (decrets: 295, 334, 335, 
336, 337, 338 i 443-12)   

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de residus (decrets: 327 i 410-12) 
- Incoació d’expedients i sancions en matèria de publicitat dinàmica (decrets: 

307-12) 
- Incoació d’expedients i sancions en matèria d’execució d’obres i ús de la via 

pública (decrets: 288, 324, 416 i 417-12) 
- Incoació d’expedients i sancions en matèria de policia, bon govern i 

convivència ciutadana (decrets: 325 i 422-12) 
- Incoació d’expedients i sancions en matèria d’horaris d’establiments (decret: 

331-12) 
- Padró d’habitants (decrets:344 i 384-12)   
- Personal municipal (decrets: 318, 358, 400, 439, 440, 441 i 450-12) 
- Ajudes i subvencions concedides en matèria de serveis socials (decrets: 286, 

292, 301, 303, 303, 321, 411 i 412-12)       
- Targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (decrets: 304, 305, 

395 i 454-12) 
- Designació representació puntual a junta de compensació UE-2 (decret:403-12) 
- Convocatòries Junta de govern local (decrets: 282, 312, 343, 385 i 442-12) 
- Eliminació de residus sòlids urbans, cotxes abandonats, (decret:285-12) 
- Accions judicials, compareixença a recursos contenciosos-administratius 

(decrets: 313 i 427-12 ) 
- Ocupapció via pública amb taules i cadires (decrets: 290, 300, 309, 310, 326, 

333, 339, 340, 342, 357, 387, 406, 430, 437 i 438-12) 
- Rechazo solicitud certificado individual obligaciones pendientes de pago 

(decret: 287-12) 
- Liquidació i requeriment de pagament indemnització per danys a béns 

municipals (decret: 355-12) 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
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 La llei obliga a que la documentació dels assumptes de l’ordre del dia estigui 
preparada dos dies abans de la sessió, i no es compleix, perquè la informació sobre les 
resolucions de batlia l’hem rebuda avui.  
 
 
 
 
 
 2. SOBRE LA GRATUÏTAT DELS CERTIFICATS DE RESIDÈNCIA I 
EVITAR L’AUGMENT DE TAXES AEROPORTUÀRIES.- 
 
 (Exp. núm. 2106-2012). 
 Moció del grup municipal Partit Socialista Obrer Espanyol (PSIB-PSOE), de 27 
d’abril de 2012 (registre d’entrada núm. 2106), informada favorablement per la 
Comissió informativa i de control general en sessió de 28 de maig de 2012: 
 
       “Exposició de motius. 

El 3 d’abril es va presentar al Congrés dels Diputats el Projecte de Pressuposts de 
l’Estat pel 2012. En aquest Projecte, entre d’altres qüestions, es preveuen tres mesures 
que afecten negativament als ciutadans de les nostres Illes que fan referència a: 

La necessitat de tornar a presentar el certificat de residència a l’hora de viatjar. 
Aquest certificat suposa el pagament d’una taxa per part dels ciutadans al seus 
respectius ajuntaments. 

L’increment de les taxes aeroportuàries a tots els vols, sense cap excepció als 
residents a les Illes Balers per compensar el cost d’insularitat. 

La reducció de l’import destinat a la subvenció dels residents de les Illes Balears, 
de les Illes Canàries, de Ceuta i de Melilla ha disminuït en 65M, passant de 150M en els 
pressuposts del 2011 a 85M en el pressupost de 2012. 

Aquestes mesures, per una part, afecten negativament al poder adquisitiu dels 
residents a Mallorca així com a més burocràcia a l’hora de viatjar. Els afectats sempre 
són els mateixos. 

Per tot això el Ple de l’ajuntament d’Alaró,  s’acorda:  
 
1. Instar al Ministeri de Foment a que les Illes Balears quedin exemptes de 

l’aplicació de l’increment de les taxes aeroportuàries perquè afecta directament a la 
població de els Illes quan es volen desplaçar fora de la seva illa.  

Instar al Ministeri de Foment perquè no augmenti les tarifes interinsulars i que 
aquestes es mantenguin.  

2. Sol·licitar al Ministeri de Foment per a que garanteixi el descompte de residents 
al 50% en els mateixos termes en què s’ha estat aplicant fins ara, atès que s’ha disminuït 
la partida destinada a aqust concepte en 65M d’euros. 

3. Instar al Ministeri de Foment perquè elimini la nova mesura d’haver de 
presentar el certificat de residència a l’hora de viatjar ja que suposa un retràs pels 
ciutadans i una trava més de la insularitat.” 
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 4. Instar a l’Ajuntament d’Alaró que en cas de no aconseguir la retirada 
d’aquesta mesura, l’obtenció del certificat de residència sigui gratuït pels ciutadans i es 
pugui expedir digitalment.” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
  
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 L’estat veu les Illes com un centre de recaptació; recaptar aquí i gastar en altres 
llocs. Els tres aeroports de les illes tenen superàvit. Augmentarà el preu del “paquet de 
costs” pels turistes, i potser canviaran de destinació.  

Pel que fa els certificats de residència, resulta que en una època d’avanços 
tecnològics s’haurà de tornar a anar a l’ajuntament a cercar impresos i, a més, a pagar-
los. 

 
Joan Simonet Pons, batle: 
Estem d’acord amb els tres primers punts de la moció. Proposo votar els tres 

primers punts i, separadament, el quart. 
El consorci d’informàtica ja fa proves per emetre els certificats electrònicament. 
 
Sotmesos a votació els tres primers punt de la moció, s’acorda per unanimitat: 
- Aprovar els punts 1, 2 i 3 de la moció. 

 
 Resultat de la votació a que es sotmet el punt 4 de la moció: 

Vots a favor: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell) i 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 
 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 el punt 4 de la moció.  
 
 
 
 
 
 3. RECTIFICACIÓ DEL TANCAMENT DELS HOSPITALS JOAN MARCH I 
HOSPITAL GENERAL.- 
 
 Moció conjunta del grup municipal PSIB-PSOE i del grup municipal  PSM-EN, 
de 31 de maig de 2012: 
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“La comunitat Autònoma de Balears va decidir iniciar, l’any 2002, un Pla 

d’Atenció Sociosanitària per atendre a la cada vegada més nombrosa població amb 
malalties cròniques amb situació de dependència, deguda a la mateixa evolució de la 
seva malaltia, o que requerien hospitalització de convalescència de més durada de la que 
poden oferir els hospitals d’aguts, amb finalitat de rehabilitació i de recuperació de la 
seva autonomia funcional. Així mateix si van integrar els equips ja existents, dedicats a 
l’atenció pal·liativa i de confort a malalts al final de la seva vida. 

Per això, els successius Governs de diferent signe polític van promoure obres de 
reforma i adaptació de les estructures físiques dels hospitals Joan March i Hospital 
General cap aquestes funcions i va potenciar l’organització de programes assistencials 
especialitzats i la formació d’equips humans que han adquirit, al llarg d’aquests anys, 
una excel·lent qualitat i el reconeixement de pacients i familiars així com el de altres 
organitzacions sanitàries de l’estat espanyol i l’estranger. 

La decisió sobtada, arbitraria i brutal, de tancar els hospitals Joan March i 
General, el propòsit mal explicat de redistribuir els professionals entre altres hospitals 
que no reuneixen les mateixes condicions físiques per aquests propòsits, i l’eliminació 
dels professionals interins considerats com a sobrants, suposa que el Govern actual 
expropia a tota la població de les Illes Balears, els següents serveis assistencials dels 
que son els vertaders propietaris i que són els únics existents a la nostra Comunitat: La 
Unitat de cures pal·liatives, la Unitat de atenció a malalts majors amb múltiples 
patologies cròniques i la Unitat d’ortogeriatria presents totes elles als hospitals Joan 
March i General; Així com també la Unitat d’atenció als malalts amb accidents 
cerebrals vasculars de l’hospital General; Igualment la unitat d’atenció a la malaltia 
respiratòria crònica avançada i programa de rehabilitació pulmonar i la Unitat d’atenció 
a les patologies relacionades amb l’alcohol presents a l’hospital Joan March. 

Per tot això, els grups municipals PSIB-PSOE i PSM–Entesa Nacionalista al Ple 
de l'Ajuntament d’Alaró demanan que s'adoptin els següents acords: 
 

1.- El Ple de l'Ajuntament d’Alaró rebutja la decisió del Govern de les Illes 
Balears que atempta al dret a la salut del nostre poble i malbarata uns serveis 
assistencials que tant ha costat posar en peu i pels que tants impostos de la ciutadania 
s’han destinat per a la seva creació, manteniment i impuls. 

2.- El Ple de l'Ajuntament d’Alaró insta al Govern de les Illes Balears a rectificar 
de manera immediata la seva decisió respecte al tancament dels hospitals Joan March i 
General. 

3.- El Ple de l'Ajuntament d’Alaró rebutja la manca de diàleg i informació amb 
els treballadors dels centres hospitalaris i els partits de l’oposició alhora de prendre 
aquestes dràstiques mesures que repercuteix, per extensió, als malalts i els seus 
familiars. 

4.- El Ple de l'Ajuntament expressa la seva gratitud i reconeixement a tot el 
personal dels dos hospitals per la seva professionalitat i esforços realitzats durant tots 
aquests anys i els que seguiran realitzant en el futur. 

5.- Obrir un espai de diàleg amb la societat, professionals, sindicats i grups 
polítics per tal d’analitzar la opció més eficient per donar l’atenció a les malalties 
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cròniques i soci sanitària en general i que permeti mantenir els serveis que tan bon 
resultats han obtingut al llarg de tots aquests anys.” 
 
 Les mocions de cada un dels dos grups proposants (registre d’entrada núm. 
2294, de 10.05.2012, la del grup municipal PSM-EN; i registre d’entrada núm. 2333, 
d’11.05.2012, la del grup municipal PSIB-PSOE), foren informades favorablement per 
la Comissió informativa i de control general en sessió de 28 de maig de 2012. 
  
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 El que pretén el govern balear no és una decissió gens encertada. Qui ha tingut 
una persona estimada en algun d’aquests hospitals pot entendre l’oposició al seu 
tancament. Els col·lectius més febles i els treballadors d’aquests hospitals són els més 
afectats. No són instal·lacions obsoletes, sinó renovades.  
  

Joan Simonet Pons, batle: 
 No és un tema de competència municipal. Els membres del grup municipal PP 
tenen llibertat de vot. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 

El que vol fer el govern suposa un retrocés de vint-i-cinc anys. El govern actua 
amb improvisació, perquè la consellera de sanitat digué que no es tancarien; fins l’any 
passat s’hi feren obres de millores. Digueren que la sanitat i l’educació eren intocables. 
Han fet càlculs sobre el suposat estalvi que comporta el tancament, uns vint-i-cinc 
milions, però resulta que si es posés l’impost sobre el patrimoni, en dos anys, es 
recaptarien cinquanta milions; el govern atén primer les persones riques; i a la Casa 
Reial tampoc se li pot tocar el seu servei. Aquests hospitals sempre han estat molt lloats 
pel bon treball del seu personal. 

 
 
Resultat de la votació: 
Vots a favor: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell) i 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 
 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: 
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 - Rebutjar i no prendre en consideració la moció. 
 
 
 
 
 
 4. SOBRE LA DECISSIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS DE 
REDUIR ELS HORARIS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.- 
 
 Moció del grup municipal PSIB-PSOE (registre d’entrada núm. 2334, 
d’11.05.2012), informada favorablement per la Comissió informativa i de control 
general en sessió de 28 de maig de 2012: 
  
 “Exposició de motius: 
 La Llei General de Sanitat de l’any 1985 va possibilitar el desenvolupament 
d’atenció primària de salut, tal com la coneixem actualment. Com a conseqüència del 
seu desenvolupament es varen anar creant els centres de salut i les unitats bàsiques de 
salut i es varen anar conformant els equips d’atenció primària, passant d’una atenció 
ambulatòria a una atenció integral. En aquests equips teballen els professionals: 
bàsicament metges, infermeres, administratius i personal de suport. 
 Dues característiqes importants d’atenció primària de salut són l’accessibilitat i 
la lonigtudinalitat de l’atenció. És per aquests motius que ja des d’un començament se li 
assignà una població al metge i infermera, de manera que aquests professionals seran els 
encarregats de vetllar per la salut de la població que tenen adscrita al llarg dels anys. 
Seran per tant coneixedors de les seves dolències, problemes i podran fer un seguiment 
global de la persona, tenint en compte totes les variables bio-psico-socials. A més 
podran dedicar part del seu temps i la seva influència a desenvolupar activitats 
preventitves de la malaltia i de promoció de la salut ja que està més que demostrat que 
és en aquest àmbit d’actuació on aquestes activitats tenen més èxit entre la població: 
projectes amb la gent jove als instittus, als centres de majors, etc. 

Per poder desenvolupar totes aquestes tasques és necessari un horari ample 
d’atenció, de manera que les activitats laborals de la persona no puguin ser una barrera 
per accedir a la consulta del seu metge o infermera de capçalera. L’atenció continuada 
es reserva per atendre els casos d’urgència, que en tot cas, és bó que siguin seguits pel 
seu professional de referència. 

Fa uns mesos la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social va decidir 
eliminar la Gerència d’Atenció Primària i integrar els equips directius a les direccions 
dels hospitals dels quatre sectors en què està dividida Mallorca. 
 Amb el pretext de millorar la coordinació entre els nivells assistencials, el que 
s’ha aconseguit és que Atenció Primària ha perdut els seus referents, la seva direcció per 
objectius i sembla que l’únic que interessa és controlar les derivacions de pacients als 
hospitals. Les Comunitats Autònomes que varen tractar de fer una cosa similar, la varen 
revertir al cap de molt poc temps al donar-se compte de la inoperància d’aquesta 
mesura. Sense cap dubte aquesta decissió va representar una gran pèrdua per atenció 
primària i els seus efectes s’aniran notant de cada vegada més. 
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 Ara, el Govern de les Illes Balears presenta el Pla per a l’equilibri econòmic de 
les Illes Balears, Mesures d’estalvi 2012, i una de les mesures que conté és variar els 
horaris d’atenció primària de salut, eliminant les consultes de tarda existents a 
l’actualitat i concentrant la majoria d’atenció el matí, reservant els horabaixes i vespres 
a atenció continuada (urgent). 
 Aquesta mesura representa una pèrdua d’accessibilitat i longitudinalitat en 
l’atenció, precisament dos dels valors més importants d’atenció primària de salut. La 
conseqüència serà que moltes persones que no poden deixar la seva activitat laboral en 
horari de matí, no puguin accedir a les consultes del seu metge o infermera, amb el que 
només podran ser atesos a urgències. A més de la pèrdua en el seguiment de les seves 
dolències, aquesta mesura representarà un increment de les urgències tant en els punts 
d’atenció continuada com dels propis hospitals, l’abandonament dels tractament per no 
poder renovar les receptes i en definitiva un increment de despeses.  

Pe tot l’exposat, 
El Ple de l’Ajuntament d’Alaró acorda: 
1. Reconsiderar definitivament la decisió d’eliminar la Gerència d’Atenció 

Primària i tornar a constituir aquesta institució. 
 2. Mantenir els horaris d’atenció primària tal com estan a l’actualitat i en tot cas 
ampliar les hores de consulta. 
 3. Retirar el Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears, Mesures d’estalvi 
2012, tal com està plantejat, obrir un espai de debat amb la societat, grups polítics i 
sindicats per tal de consensuar quines mesures es poden prendre per ajudar a aconseguir 
els objectius de dèficit.” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Les mesures del govern balear seran una rebaixa de la qualitat de l’assistència 
sanitària que rebem. Tornem trenta anys enrera. S’incrementaran les llistes d’espera i les 
hores a urgències.Potser hi haurà un estalvi econòmic, però també una minva de salut. 
 

Joan Simonet Pons, batle: 
 No és un tema de competència municipal. Els membres del grup municipal PP 
tenen llibertat de vot. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 L’ajuntament té competències en matèria de salut i, a més, s’ha d’interessar pels 
ciutadans. 
 

 
Resultat de la votació: 
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Vots a favor: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell) i 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 
 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: 
 - Rebutjar i no prendre en consideració la moció. 
 
 
 
 
 
 5. SOBRE LA DECISSIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALERS DE 
PIVATITZAR INSTAL·LACIONS I SERVEI SANITARIS.- 
 
 Moció del grup municipal PSIB-PSOE (registre d’entrada núm. 2335, 
d’11.05.2012), informada favorablement per la Comissió informativa i de control 
general en sessió de 28 de maig de 2012: 
  
 “Exposició de motius: 
 La Llei General de Sanitat va configurar el sistema sanitari que coneixem 
actualment. Basat en els principis d’universalitat, equitat, accessibilitat, gratuïtat, i 
finançat per impostos. L’atenció sanitària s’està donant en la seva major part a atenció 
primària de salut i en els hospitals. El finançament públic de la despesa sanitària a 
Espanya es troba per davall de la mitjana dels països europeus. El 30 % de la població 
espanyola té una malaltia, que precisa cures integrals. Les malalties cròniques suposen 
el 75 % de la despesa sanitària i el 80 % de la despesa farmacèutica.  
 A la nostra Comunitat Autònoma, la majoria dels dispositius assistencials són 
actualment de titularitat pública, amb gestió pública dels seus recursos, estan adscrits al 
Servei de Salut i responen de la seva gestió davant el propi Govern i Parlament de les 
Illes Balears. 
 Els resultats en salut estan dins la mitjana de l’estat espanyol, i són superiors a la 
mtijana dels països dels nostre entorn. La valoració de la població dels serveis sanitaris 
és elevada en tots els estudis i el percentatge de reclamacions és molt baix. No obstant 
en aquests darrers mesos estam comprovant com les demores i llistes d’espera estan 
augmentant de manera considerable i alarmant i que a més a més el Govern ha retirat el 
decret de garantia de demores que protegia el dret dels ciutadans i ciutadanes en situació 
de llista d’espera. En aquests moments són més d’un miler les persones que estan per 
damunt de sis mesos d’espera, i algunes d’elles superen ja l’any. També han augmentat 
de manera alarmant les demores per ser atès per metges especialistes a consultes 
externes. Si no es posa remei, aqueste demores poden condicionar els resultats en salut 
dels propers anys. 
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 Ara, el Govern de les Illes Balears ha presentat el Pla per a l’equilibri econòmic 
de les Illes Balears, Mesures d’estalvi 2012. En ell es parla de la possibilitat de llogar 
les instal·lacions dels hospitals públics a les entitats privades quan aquestes no 
s’utillitzen i obre vetlladament la possibilitat de privatitzar la gestió dels hospitals 
d‘Inca i Manacor.  
 Les instal·lacions existents a l’actualitat estan pensades per donar resposta a les 
necessitats pròpies amb recursos propis. Hem de tenir present a més a més, que les 
instal·lacions sanitàries precisen d’un manteniment i disposen d’un personal auxiliar 
calculat també per aquestes necessitats própies. Per posar un exemple, un quiròfan no és 
només aquest espai; són les àrees d’esterilització, de neteja, de personal auxiliar, etc. El 
fet de disposar d’instal·lacions en moments d’elevada demanda i demores importants ha 
de permetre la seva utilització per part dels recursos públics existents per tal de 
normalitzar la situació de lllistes d’espera existent a l’actualitat. 
 Per una altra banda la gestió privada d’hospitals públics no ha demostrat ser més 
eficient allà on s’ha assajat, tot el contrari i en canvi si que ha representat una pèrdua de 
qualitat important. És obvi que les empreses privades sempre tenen ànim de lucre, 
aspecte important que no tenen les institucions públiques que només persegueixen 
l’eficiència. Els Hospitals d’Inca i Manacor han demostrat sobradament el seu alt nivell 
i la seva capacitat de donar resposta a les necessistats de la seva poblcació de referència 
amb uns costos més que raonables.    
 Per tot l’exposat, 
 El Ple de l’Ajuntament d’Alaró acorda sol·licitar a la Conselleria de Salut, 
Família i Benestar Social i al Govern de les Illes Balears: 
 1. Utilitzar tots els recursos públics disponibles per donar assistència pública, 
combatre les llistes d’espera i deixar-les com a mínim a nivell de juny de 2011. 
 2. Mantenir la gestió de tots els recursos sanitaris dins l’àmbit públic. 
 3. Retirar el Pla per a l’equilibri econòmic financer, Mesures d’estalvi 2012, tal 
com està plantejat, obrir un espai de debat amb la societat, grups polítics i sindicats per 
tal de consensuar quines mesures es poden prendre per ajudar a aconseguir els objectius 
de dèficit.” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 La dreta no vol allò públic, allò universal, sinó allò privat. Es pretén que el que 
s’ha fet amb els nostros impostos passi a la gestió privada. No es vol molestar els rics 
amb impostos. Les infraestructures que tots hem pagat han de funcionar. 
 

Joan Simonet Pons, batle: 
 Reiterem el que hem dit en els punts anteriors: no és un tema de competència 
municipal.  
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Resultat de la votació: 
Vots a favor: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell) i 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 
 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: 
 - Rebutjar i no prendre en consideració la moció. 
 
 
 
 
 
 6. SOBRE EL REIAL DECRET LLEI DE MESURES URGENTS EN 
MATÈRIA SANITÀRIA DEL GOVERN D’ESPANYA.- 
 
 Moció del grup municipal PSIB-PSOE (registre d’entrada núm. 2336, 
d’11.05.2012), informada favorablement per la Comissió informativa i de control 
general en sessió de 28 de maig de 2012: 
  
 “Exposició de motius: 
 Les disposicions contingudes en el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, aprovat pel Govern de l’Estat tindran, en 
el cas de que siguin aprovades per les Corts Generals, conseqüències molt negatives 
sobre la salut de molts col·lectius de persones. 
 1.- La Reforma pretén que es passi d’un model d’assistència sanitària gratuïta 
pel fet de viure en el nostre país a un model d’assegurament en el que per rebre 
assistència sanitària es fa necessari haver cotitzat a la seguretat social o ser beneficiari 
amb determinades excepcions per a l’atenció urgent. En definitiva es passa d’un model 
de Sistema Nacional de Salut a un model de Seguretat Social, tot i que el decret no parla 
del finançament.  

Les conseqüències d’aquest canvi les rebran especialment els col·lectius més 
febles: aturats, joves de més de 26 anys sense feina, immigrants, residents estrangers 
que perdran el dret d’assistència no urgent. Aquest fet condicionarà l’increment de 
malalties, el mal control de les malalties cròniques i per tant un increment de les 
complicacions, l’augment d’urgències hospitalàries i en definitiva és una mesura que 
atempta contra l’equitat en l’atenció sanitària i a més a mig i llarg termini representarà 
un increment de costos sanitaris.  
 2.- La reforma modifica la cartera de serveis i introdueix copagament. 
S’estableix una nova definició de cartera de serveis en la que es defineixen tres nivells; 
la bàsica que seria gratuïta per a tothom, la secundària en la que s’inclou el transport 
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sanitari no urgent i determinat material ortoprotètic en la que s’introdueix un 
copagamenti l’accessòria que no queda massa clara però en la que sembla que podrien 
entrar copagaments per exemple pels menjars dels hospitals, etc. La introducció de 
copagaments representa una dificultat d’accés als serveis sanitaris pels col·lectius més 
febles. Moltes persones en situació de precisar trasllat a l’hospital per rebre tractament, 
per exemple el cas de la diàlisi o de determinats tractaments quimoteràpics o 
radioteràpics amb assiduïtat, no podran fer front a les despeses que suposa aquest 
copagament. 
 3.- La reforma introdueix el copagament de farmàcia per a pensionistes. A pesar 
d’haver promès en múltiples ocasions no retallar les prestacions dels pensionistes, el 
Reial decret estableix un copagament de farmàcia del 10 % pels pensionistes amb un 
límit de 8 euros mensuals per rendes inferiors a 18.000 euros anuals i de 18 euros els 
que cobren entre 18 i 100 mil euros. 
 En tot cas els pensionistes han d’avançar el copagament i els serveis de salut 
disposen de sis mesos per retornar els diners. Molts pensionistes precisen una important 
quantitat de medicaments cada mes pel seu tractament. El fet d’haver d’avançar 
aquestes quantitats pot representar per molts d’ells la impossibilitat de continuar amb la 
medicació, amb una repercussió clara per la seva salut. 
 Totes aquestes mesures representen una canvi de model molt important del 
nostre Sistema de Salut amb repercussions molt clares sobre els col·lectius més febles i 
pensionistes, però no oblidem que un dels més afectats serà classe mitjana. És important 
recalcar que la despesa sanitària pública de l’estat espanyol és de les més baixes 
d’Europa amb clara diferència i en canvi és la que aconsegueix millors resultats en salut 
quan es comparen els diversos indicadors.     
 Tenim per tant un excel·lent sistema sanitari a un cost més que raonable. Aquest 
fet fa també que sigui molt ben valorat per tots els ciutadans i ciutadanes en els 
múltiples estudis que es fan per conèixer la seva valoració. No s’entén per tant perquè 
aquesta ànsia en canviar models que han demostrat de sobres la seva eficiència en 
resultats i valoració.  
 Per tot l’exposat, 
 El Ple de l’Ajuntament d’Alaró acorda: 
 1. Instar el Govern de l’Estat a presentar en el Congrés dels Diputats un projecte 
de llei alternatiu i pactat amb els agents socials i les forces polítiques que tingui com a 
objectiu millorar les prestacions del Sistema Nacional de Salut.  
 2. Traslladar la present Moció al President del Govern, a la ministra de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, al President del Congrés dels Diputats, als/les Portaveus dels 
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i als/les representants dels agents 
socials.” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
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 Al final, sempre paguen els més febles. Abans de treure aquestes mesures el 
govern no ha dialogat.  

Són mesures que ens afecten com a ciutadans i com a representants polítics que 
som dels ciutadans. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 El PP es vol carregar el sistema públic de salut. No es creen impostos sobre els 
més rics, sinó que sempre es carrega sobre els mateixos, sobre els més febles.  
 Sorpren això del grup del PP de donar “llibertat de vot”, perquè pensava que el 
vot sempre era lliure. Voldria conèixer la positura del PP d’Alaró. 
 Si estem aquí és per preocupar-nos per les necessitats dels ciutadans d’Alaró, 
sempre, amb independència de qui governi.  
 

Joan Simonet Pons, batle: 
 No són temes de política municipal.  
 L’ajuntament d’Alaró compleix tots els seus compromisos en matèria d’educació 
i en matèria de sanitat.  
 
 

Resultat de la votació: 
Vots a favor: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell) i 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 
 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: 
 - Rebutjar i no prendre en consideració la moció. 
 
 
 
 
 
 7. MANIFEST A FAVOR DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA.- 
 
 Manifest de la Plataforma Crida per una educació pública de qualitat (registre 
d’entrada núm. 2718, de 25.05.2012), informat favorablement per la Comissió 
informativa i de control general en sessió de 28 de maig de 2012: 
 
 “Entenem que l’ensenyament té com a objectiu primordial contribuir a la 
cohesió social i garantir la igualtat d’oportunitats. El sistema educatiu ha d’atendre a la 
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diversitat i ha de treballar per compensar les diferències (socials, econòmiques, de 
provinença o de gènere) i per donar a tothom les mateixes oportunitats. 
 Per garantir això l’educació ha de ser pública, laica, grauïta i de qualitat. 
 Mentrestant l’Estat Espanyol és a la coa de la inversió en educació dins el 
context europeu, i les Illes Balears encapçalen la llista de les comunitats de l’estat amb 
més abandonament escolar i amb un índex de fracàs escolar més alt. I tot i així, els 
nostres governants han optat per retallar encara més la inversió en educació.     
 És per avançar cap a una educació pública i de qualitat que exigim al Govern de 
les Illes Balears que: 
 01. Aturi totes les retallades que s’han fet fins ara i les que es tenen projectades 
en tots els àmbits que afecten el sistema educatiu arreu del territori (despeses de 
funcionament, infraestructures, personal docent i no docent, programes de reutilització 
de llibres, ...) 
 02. Augmenti la inversió en educació pública, amb l’objectiu d’arribar al 7% del 
PIB, tal com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els 
recursos destinats al centres públics a les necessitats socials i educatives concretes.  
 03. Fomenti la col·laboració de la Comunitat Educativa amb les administracions, 
es consulti i es defineixin les línies d’actuació de forma conjunta, abans de prendre 
qualsevol mesura de calat. 
 04. Posi en funcionament i/o recuperi iniciatives públiques de reforç a l’alumnat, 
tant en horari lectiu com no lectiu, (programes de suport a la immersió lingüistica, 
programes EXIT, PROA, ...) i de suport a les entitats (de forma especial a les AMIPAS) 
que es fan càrrec de gestionar els serveis complementaris com el servei de menjador i el 
d’escola matinera.  

05. Garanteixi una ràtio docents/alumnat i alumnat/aula adequada en tots els 
centres docents per fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives 
de l’alumnat.  
 06. Promogui una educació inclusiva i no segregadora en tots els àmbits, fent 
valer la llengua catalana com a llengua vehicular i com a eina d’integració.  

07. Mantingui i creï places gratuïtes suficients en centres de gestió pública a 
l’etapa educativa de l’educació infantil de priemr cicle (03) per garantir l’accés de 
tothom a aquests serveis.  

08. Defensi la Universitat Pública gratuïta i de qualitat, que garanteixi l’accés a 
tota la societat i que faciliti la mobilitat amb unes dotacions de beques ajustades a les 
necessitas reals, conseqüència de la nostra insularitat. 
 09. Asseguri una gestió pública, democràtica, participativa i directa els centres 
educatius públics. 
 10. Aposti per una educació en valors encaminada a la formació de ciutadans i 
ciutadanes autònoms, crítics i solidaris que superi una exclusiva concepció productiva i 
mercantilitzada de l’ensenyament. 
 La voluntat de millorar i avançar en la millor gestió de l’educació a les Illes 
Balears fa que ens adrecem a tota la comunitat educativa i a la resta de la societat civil 
de les Illes perquè s’impliquin en la defensa d’un millor model d’ensenyament públic.” 
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Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Tornem estar en les retallades. El goven ha d’escoltar. Hi ha nins amb 
necessitats de suport o reforç. 
 

Joan Simonet Pons, batle: 
 No coneixem cap representant d’aqueixa plataforma; sorpren que en lloc de a 
l’equip de govern, s’hagin dirigit als grups de l’oposició. 

Els membres del grup municipal PP tenen llibertat de vot. 
 
 Llorenç Perelló Rosselló, regidor delegat de cultura, joventut i fira: 
 Potser el suport s’ha de donar amb preferència a entitats com Càritas, en lloc de 
a les AMIPAS. L’any passat a l’institut Berenguer d’Anoia hi havia aules amb trenta-
cinc alumnes, i això no sortia als mitjans. Hi ha faltes d’expressió en el manifest. A 
l’escola infantil Es Nieró hi ha places. Les beques arriben a molta gent. Cada consell 
escolar eligeix el seu model. Primer s’ha de retallar en les subvencions a AMIPAS que 
en les partides destinades a nins amb necessitats educatives especials. 
  
 Maritina Campins Moyá, regidora delegada d’educació i festes: 
 Està en marxa el procés d’inscripció i matriculació a l’escola infantil municipal: 
de 0 a 1 any, hi ha 2 places vacants; d’1 a 2 anys, 1 plaça; i de 2 a 3 anys, 15 places; de 
moment, totes les sol·licituds presentades en termini estan admeses.  
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Conèixer o no qui integra la plataforma no és el més important, sinó el donar 
suport a les peticions. Potser que hi hagi faltes d’ortografia en el manifest, no tothom és 
perfecte. No tots els col·legis poden aplicar el seu model educatiu. Ara, si hi ha un atlot 
que ho vol en castellà, s’ha de fer. No sobren mestres. No hi ha hagut participació del 
docents. Les competències d’educació i sanitat estan transferides a la comunitat 
autònoma, però les ordres de retallar han vingut de Madrid. A Balears tenin un 
problema greu amb el fracàs escolar i això ho augmentarà.   
 
 

Resultat de la votació: 
Vots a favor: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 

Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell) i 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany). 
 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: 1 (una), Llorenç Perelló Rosselló. 
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 S’acorda: 
 - Rebutjar i no prendre en consideració la moció. 
 
 
 
 
 

8. PRECS I PREGUNTES.- 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Demano que es posin en funcionament els micròfons d’aquesta sala de plens. 
 ¿Quan funcionaran els ascensors de l’ajuntament?. 
 ¿Què passava en cas d’empataments en la puntuació per accedir a places de 
l’escola infantil Es Nieró?. 

¿Quina valoració feis del servei de neteja del col·legi públic Sant Bartomeu?. 
El focus que hi ha en l’enllumenat del Camí de Vela podria substuir-se per una 

bombeta normal. Vists el problemes amb les faroles solars, potser convindria reubicar-
les. 

Hem tingut coneixement de moltes queixes del grup de persones que, a través de 
l’Orfeó d’Alaró, va allotjar-se al centre de S’Olivaret: menjar dolent, brutícia i tracte 
descortès: ¿té alguna a cosa a dir l’ajuntament?, ¿quine gestions s’han fet?, ¿es prendran 
mesures?, ¿es controlen els preus?. 
 El Consell de Mallorca ha deixat sense efectes una subvenció pel catàleg de 
patrimoni perquè no es justificà a temps la seva aprovació, ¿qui és el responsable 
polìtic?. 
 Un grup de teatre ha fet esment del problemes que tingué en l’ús del teatre: poca 
publicitat, sols deu o quinze espectadors, i poca ajuda pel muntatge. També un grup 
musical tingué queixes sobre l’atenció rebuda. ¿Considereu que aqueixa és la forma de 
gestionar-ho?. 
 ¿Per què no se’ns lliuren les còpies dels certificats de retencions als regidors que 
demanàrem fa prop d’un any?. 
 El mateix passa en la informació sobre la data de pagament de les factures 
objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 ¿Es farà complir l’horari de la música a les terrasses dels bars?. 
  
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 ¿Com ha gestionat l’ajuntament la tomba donada per Antoni Rosselló, de Son 
Forteza?. 
 ¿Qui ha pagat l’adob de la paret caiguda en el C/ de ca na Fara?; demanem que 
també es repari la part caiguda més a d’alt. 
 S’ha de fer alguna cosa en relació a la circulació als cantons del “Fantasio”, 
perquè s’hi afegeix el trànsit de l’entrada i sortida de l’escola. 
 ¿Qui ha fet mal bé els arbres de l’antic escorxador i els del C/ Joan Alcover?. 
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 ¿Quin sentit té la ratlla groga d’uns dos-cents metres pintada en el camí de Son 
Bergues?. 
 ¿Quina valoració es fa de l’aplicació del reglament d’usos d’espais municipals?.   
 
 Maria Lourdes Bennasar Bennasar, regidora delegada de serveis socials i sanitat: 
 Mirarem l’estat de la tomba que fou donada a l’ajuntament. 
 
 Joan Simonet Pons, batle: 
 L’adob de la paret del C/ de ca na Fara s’ha pagat al cinquanta per cent, perquè 
és una paret mitgera, la forma “d’esquena d’ase” n’és un indicador. 
 La valoració del servei de neteja que fa la direcció del col·legi públic Sant 
Bartomeu és, en línies generals, favorable a prorrogar-ho. 
 Potser ens hem torbat un poc massa en prendre mesures contundents sobre la 
gestió del centre de S’Olivaret. Des de fa mesos estem en conversacions sobre les 
inversions que diuen que han fet, però no han presentat una proposta formal. Iniciarem 
el procediment per resoldre el contracte.  
 Fa un any s’encarregà la feina de la redacció del catàleg de patrimoni a uns 
professionals externs; es presentà una part de la feina; hi ha hagut problemes perquè des 
del Consell sempre han trobat moltes deficiències en els esborranys presentats.  
 En la mesura de les nostres possiblitats intentarem fer complir l’horari de música 
en les terrasses dels bars.  
 Fa un temps que no hi ha hagut “tocs” de vehicles a la zona dels cantons del 
“Fantasio”; tenim prevista una regulació de la circulació a la zona de l’escola. 
 La gent no aparcava bé en el Camí de Son Bergues. 
  
 Juan Lozano León, regidor delegat de manteniment i serveis generals: 
 Una entitat especialitzada ha fet una inspecció de la instal·lació elèctrica de la 
casa de la vila; es tramiten els permisos i esperem tenir un nou comptador a mitjans dels 
proper mes. 
  
 Llorenç Perelló Rosselló, regidor delegat de cultura, joventut i fira: 
 Al grup musical que havia d’actuar en el teatre se’ls digué que el muntatge 
anava a càrrec seu; havíem quedat a una hora i es presentaren amb retard i els vaig 
informar que, en aquell moment, no podia fer més. El grup de teatre que també s’ha 
esmentat hi actuà sense cap problema ni queixa el passat mes de febrer. 
 
 
 
 Intervencions dels representants d’entitats ciutadanes i dels ciutadans 
individualment: 

 
 Bartolomé Isern Isern: 
 El mes de setembre de 2011 vaig rebre una notificació sobre una sanció per 
infracció urbanística; la sanció ja està pagada i he guanyat un recurs contenciós, la 
sentència m’ha donat raó en què una antena no està en la meva finca. 
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 Joan Simonet Pons, batle: 
 Ja ha sortit un nou escrit tenint en compte l’estimació del recurs. 
 
 
 
 
 
 
 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, 31 de maig de 2012.  
 
 Vist i plau, 
   El Batle, 


