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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 24 DE NOVEMBRE DE 2011 

 
 

 Lloc de la reunió:                       Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 
 Data:                                           24de novembre de 2011 
 Hora de començament:              20 h. 
 Hora d’acabament:                     21’45 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  
         Gabriel Far Florit  
 Membres absents:        -                  
 Caràcter de la sessió:                  ordinària  
 Convocatòria:                             primera 
 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 
 

 

 
 
 
 1. ACTES ANTERIORS (29.09.2011, 13.10.2011 i 24.10.2011).- 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 Les actes se’ns han de lliurar amb més antelació. 
 
 Resultat de la votació: 
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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 
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: 1 (un), grup municipal ER (Gabriel Far Florit). 
 Abstencions: 0 (zero).  

 
 
S’acorda: 

 - Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2011. 
 - Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 13 d’octubre de 2011. 
 - Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 24 d’octubre de 2011. 
 
 
 
 
 
 2. RESOLUCIONS DE BATLIA.- 
 
 S’han tramès als regidors, mitjançant correu electrònic; per la qual cosa es donen 
per informats de les següents: 
 

- Autoritzacions ús instal·lacions, dependències i béns municipals (decrets: 922, 
926, 931, 932, 942, 946, 949, 951, 952, 963, 966, 971, 972, 975, 976, 982, 986, 994, 
1001, 1002, 1004, 1016, 1018, 1019, 1025, 1046, 1047, 1051, 1058, 1059, 1060, 1071, 
1077, 1078, 1079, 1083, 1084)      

- Usos especials de vies i espais públics (decrets: 925, 948, 950, 965, 974, 1005, 
1015, 1017, 1022, 1043, 1044, 1081)   

 - Guals permanents (decret: 954, 1057) 
  - Mercat setmanal, venda ambulant, parades i barres de festes (decrets: 947, 

977, 984, 987, 997, 998, 999, 1003, 1006, 1055)  
 - Cementeri (decret: 970) 
- Tributs (decrets: 928, 940, 943, 953, 956, 958, 968, 978, 981, 989, 1000, 1026, 

1033, 1036, 1038, 1042, 1048, 1061, 1067, 1073 1076); devolucions d’ingressos 
(decrets: 923, 1050); pagaments fraccionats (decrets: 930); declaració d’exempcions 
(decrets: 964)  

 - Llicències urbanístiques (decrets: 938, 962, 1056, 1066); comprovació de 
projectes d’execució (decret: 973, 992, 1029); pròrrogues (decrets: ); llicències de 
primera ocupació/finals d’obra (decrets: 967, 988, 991, 1028) 

- Llicències d’activitats (decrets: 929, 933, 934, 1034, 1072, 1082) 
- Llicències connexió xarxa clavegueram (decrets: 957, 1037)       

 - Llicències connexió xarxa aigua potable (decrets: 955, 1035)        
 - Llicències connexió xarxa d’aigües pluvials (decrets: 1039)        

- Llicències publicitat dinàmica (decrets: 980, 1013) 
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- Ordres d’execució relatives a connexions amb serveis i infraestructures 
municipals (decrets: 935, 936, 1027) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de disciplina urbanística (decrets: 
979, 1062, 1064, 1075) 
 - Incoació d’expedients i sancions en matèria de trànsit (decrets: 1007, 1008, 
1009, 1010, 1011, 1012, 1052, 1053)   

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de residus (decrets: 941, 1040, 
1069, 1070) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de publicitat dinàmica (decrets: 
993, 1041, 1080) 

- Incoació d’expedients i sancions en matèria de policia, bon govern i 
convivència ciutadana (decrets: 945, 969, 990, 1014, 1020, 1023, 1024, 1030, 1031, 
1049) 

- Incoació d’expedients i sancions per consum de begudes alcohòliques a la via 
pública (decrets: 927) 

- Padró d’habitants (decrets: 937, 996, 1032)   
- Personal municipal (decrets: 944, 959, 1063) 
- Ajudes i subvencions concedides en matèria de serveis socials (decrets: 939)       
- Substitució del Batle (decret: 1021, 1065, 1074) 
- Modificacions de crèdits pressupostaris (decret: 1068) 
- Targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (decrets:924, 983) 
- Accions judicials, compareixença a recursos contenciosos-administratius 

(decrets: 1054) 
 
 
 
 
 
 3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2011 (RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS).- 
 
 (Exp. núm. 5461-2011). 
 Proposta del regidor delegat d’economia, hisenda i mercat Gabriel Simonet 
Homar (reg. d’entrada núm. 5461, de 14.11.2011), informada favorablement per la 
Comissió de comptes en sessió de 21 de novembre de 2011: 
 
         “Modificació de crèdit 2/2011 
 Pressupost General 2011 
 Suplement de crèdits  
 
 Despeses:        reconeixement extrajudicial de crèdits 
 Finançament:  romanent de tresoreria per a despeses generals 

 
 Reparar el defecte d’haver reconegut obligacions sense crèdit pressupostari 
suficient el passat exercici de 2010, és el motiu d’aquesta proposta. 
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 A final del passat any es comptabilitzaren extrapressupostariament (compte 413, 
“creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, ), obligacions per import total 
de 68.820,44 €, corresponents a les despeses que es relacionen en el llistat adjunt. 
 S’ha d’evitar l’enriquiment injust que hauria suposat per a l’ajuntament el no pagar 
a tercers els drets adquirits davant la corporació, ja sigui per subministraments o per 
serveis, i també no se’ls havia d’obligar a recórrer als tribunals per aconseguir el 
cobrament dels seus crèdits.  
 Vist l'informe de secretaria-intervenció.  
 Atesa la regulació establerta en l’art. 23,1,e) del R.D.L. 781/1986, de 18 d’abril, 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, art. 60,2 del R.D. 
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressuposts, i 
base d'execució núm. 18 del Pressupost general per a 2011, respecte el reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 
 Es proposa al ple de l'Ajuntament: 
 
 - Reconèixer extrajudicialment els crèdits i aprovar inicialment l'expedient de 
suplements, que ofereix el següent resum: 
  
aplicació                                                               crèdit a 
despeses denominació              crèdit    suplementar     total 
 
132.21300     Seguretat. Utillatge 1.000,00 210,93 1.210,93 
132.22000     id. Materials oficina 2.000,00 30,48 2.030,48 
132.22103     id. Combustible 3.000,00 1.084,50 4.084,50 
132.22104     id. Vestuari 5.500,00 1.926,93 7.426,93 
132.22701     id. Videovigilància 1.900,00 141,60 2.041,60 
132.22703    id. Serveis de grua 4.500,00 534,09 5.034,09 
132.22709     id. Senyalització trànsit 5.000,00 1.042,99 6.042,99 
134.21000     Protecció civil. Local 200,00 4.556,35 4.756,35 
150.22706     Admció.gral.urbanisme 12.430,00 1.404,20 13.834,20 
155.61102     Camins i carrers 57.400,00 28.830,62 86.230,62 
162.21205     Mantenim. parc verd 1.000,00 4.983,20 5.983,20 
162.22110     Parc verd. Prod. neteja 600,00 153,12 753,12 
162.22300     id. Transports i tractam. 62.050,00 14.478,03 76.528,03 
162.22704     id. Ampliació horari 3.775,00 1.256,31 5.031,31 
163.22110     Neteja viària 3.000,00 214,28 3.214,28 
164.22700     Cementeri..Manteniment 2.600,00 374,40 2.974,40 
165.22114     Enllumenat. Materials 4.100,00 1.590,43 5.690,43 
166.21000     Infraestructures.Mant. 30.000,00 2.434,15 32.434,15 
166.21400     id. Vehicles i maq. 7.500,00 273,44 7.773,44 
166.22109     id. Materials 15.000,00 1.752,56 16.752,56 
171.21001     Parc Son Tugores.Mant.   2.400,00 1.547,83 3.947,83 
 
                                                               sumen ... 68.820,44   
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Finançament: 
  Amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
 - Romanent de tresoreria per a despeses generals a 31.12.2010: 356.634,22          
 - Imports utilitzats per a altres modificacions de crèdit:                        
               (romanents d’incorporació obligatòria)                                                84.338,06 
 - Romanent de tresoreria disponible per a despeses generals:   272.296,16           
 - Import del romament a aplicar per aquesta modificació:                 68.820,44                                       
 - Import del romanent que restarà disponible:                                       203.475,72           
                                                   
concepte d’ingrés       denominació                                            a utilitzar 
 
       870.00      Romanent de tresoreria per a despeses generals             68.820,44 €” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat: 
 En part es deu a què no disposàvem d’informació comptable detallada i 
actualitzada. Hem aconseguit dur la comptabilitat molt més al dia i enguany proposarem 
la modificació de crèdits dins l’exercici. No hi ha hagut perjudicis. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Durant la sessió de la comissió de comptes demanàrem la relació de les factures 
i les dates de pagament, i no se’ns ha donat. El reconeixement extrajudicial de crèdits és 
un procediment extraordinari, no ha de ser una cosa habitual. A l’expedient manca 
acreditar que els ingressos que preveu el pressupost s’estiguin efectuant amb normalitat, 
com exigeix la llei d’hisendes locals. Vaig demanar la data de pagament perquè hi ha 
factures pagades, i si es fa un reconeixement de crèdits és per poder pagar, no per fer un 
“paripé”. A l’expedient falta una explicació del perquè s’han fet les despeses o les 
comandes; hi ha vint-i-set factures sense vist-i-plau del regidor ni signatura del 
secretari; inclús hi ha ha una factura de 2009. Hi ha factures per les quals hi havia crèdit 
a la partida pressupostària.  
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 El pressupost s’hauria de complir; no ha d’haver-hi greuges, diferències o 
injustícies entre els proveïdors de l’ajuntament. 
 

 Gabriel Simonet Homar: 
 Aquí no venim a fer cap “paripé”; pot haver-hi alguna errada, perquè tot és 
millorable.   
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 Resultat de la votació: 
Vots a favor: 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). 

Vots en contra: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell), 
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ERA (Gabriel Far 
Florit). 
 Abstencions: 0 (zero).  

 
 
S’acorda: 

 - Aprovar inicialment la proposta.  
 
 
 
 
 
 4. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2011 (AMORTITZACIÓ DEUTE).- 
 
 (Exp. núm. 5463-2011). 
 Proposta del regidor delegat d’economia, hisenda i mercat Gabriel Simonet 
Homar (reg. d’entrada núm. 5463, de 14.11.2011), informada favorablement per la 
Comissió de comptes en sessió de 21 de novembre de 2011: 
 
          “Modificació de crèdit 3/2011 
 Pressupost General 2011 
 Crèdit extraordinari 
 
 Despeses:    Reducció endeutament per estalvi en retribucions del personal 
                                 (de l’exercici 2010) 
 Finançament:  romanent de tresoreria per a despeses generals  

 
            El compliment i aplicació de les mesures de reducció de costos de personal 
(retribucions) previstes a l’art. 1 del RD-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual 
s’adoptaren mesures exrtaordinàries per a la reducció del dèficit públic, es traduí en un 
augment del romanent de tresoreria per a despeses generals de 23.742,40 € (2.967,80 € / 
mensuals de reducció en el conjunt del personal municipal, de juny a desembre de 2010, 
i en la paga extraordinària d’aqueix últim mes: 2.967,80 € x 8 = 23.742,40 €).   
 L’estalvi derivat de la reducció de les retribucions s’ha de destinar a disminuir 
l’endeutament a llarg termini, d’acord amb allò establert a l’apartat u de l’art. 14 del 
RD-Llei 8/2010, de 20 de maig.  
 Vist l'informe de secretaria-intervenció de data d’avui.   
 Atesa la regulació establerta en els arts. 177 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, arts. 35 a 38 del R.D. 500/1990, de 20 
d'abril, i base 5 d'execució del Pressupost general de 2011. 
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 D’acord amb la previsió contemplada a la base 5 d’execució del Pressupost, es 
proposa al ple de l'ajuntament: 
 
 - Aprovar inicialment l'expedient de crèdit extraordinari, que ofereix el següent 
resum: 
 
partida                                                                                                        crèdit a 
despeses denominació                                                              consignar  
    
011.91331  Amortització deute públic (RD-Llei 8/2010; ex. 2010) 23.742,40 
               
Finançament: 
  Amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
 - Romanent de tresoreria per a despeses generals a 31.12.2010: 356.634,22          
 - Imports utilitzats per a altres modificacions de crèdit:                        
               (roman. d’incorporació obligatòria i rec. extrajudicial)                     153.158,50 
 - Romanent de tresoreria disponible per a despeses generals:   203.475,72           
 - Import del romament a aplicar per aquesta modificació:                23.742,40                                       
 - Import del romanent que restarà disponible:                                       179.733,32           
                                               
concepte d’ingrés       denominació                                            a utilitzar 
 
       870.00      Romanent de tresoreria per a despeses generals             23.742,40 €” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Reitero la pregunta que ja vaig fer durant la sessió de la comissió de comptes, 
¿quin préstec es preveu amortitzar?; creiem que hauria de ser el que té l’interès més car. 
  

Gregorio García-Villaraco Rodríguez (regidor del grup municipal PSIB-PSOE): 
També pensem que s’ha d’amortitzat el préstec que tengui l’interès més alt; pot 

suposar un estalvi. 
 
 Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat: 
 A primera vista podria semblar que s’ha de retornar part del préstec que tengui 
l’interès més alt, però també s’han de valorar altres coses, com per exemple si hi ha 
comissió de despeses per amortització avançada. Si amortitzem un crèdit que acaba el 
proper any, la càrrega financera serà menor i podrem destinar més recursos a despesa 
corrent, ajudant a un pressupost en un exercici que es preveu difícil; no hauríem 
d’afrontar deutes per interessos de factures de proveïdors. S’han de fer càlculs. 
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 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 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). 

Vots en contra: 0 (zero). 
Abstencions: 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 ERA (Gabriel Far 
Florit). 

 
 

S’acorda: 
 - Aprovar inicialment la proposta. 
 
 
 
 
 
 5. ESTABLIMENT TAXA PER ÚS LOCALS MUNICIPALS.- 
 
 (Exp. núm. 5501-2011).  
 Proposta del regidor delegat d’economia, hisenda i mercat Gabriel Simonet 
Homar (registre d’entrada núm. 5501, de 16.11.2011), informada favorablement per la 
Comissió especial de comptes en sessió de 21 de novembre de 2011:   
 

“Aprovació provisional establiment taxa per ús d’espais en edificis i locals 
municipals 
 
 Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament. 
 De conformitat amb les facultats atribuïdes per l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i específicament per l’art. 57 del RDL 
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord 
amb allò que disposen els arts. 20 a 27 d’asquesta norma, l’ajuntament d’Alaró estableix 
la taxa ús d’espais en edificis i locals municipals.  
 Article 2n. Fet imposable. 
 El constitueix l’ús de qualsevol dels espais i serveis que regula aquesta taxa, 
quan per raó de l’activitat que s’hi desenvolupi es rebin ingressos o contraprestació o es 
faci com activitat lucrativa. 
 Article 3r. Obligats al pagament i exempció. 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats 
a què es refereix l’art. 35,4 de la Llei general tributària que usin els espais o es 
beneficiïn dels serveis regulats en aquesta taxa.  

No estan subjectes al pagament les entitats o associacions sense ànim de lucre. 
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Article 4t. Quantia 
      Les tarifes de la taxa seran les següents: 

   Teatre municipal:  7,50 € / hora 
   Casal de Son Tugores (sala del primer pis):  3,00 € / hora 
   Escola graduada (sala de psicomotricitat):  3,00 € / hora 
   Casa de la Vila (sala multiusos del segon pis):  3,00 € / hora 
   Gestió sol·licitud, autorització i notificació:  2,50 € / autorització, (de forma 
acumulativa a les anteriors) 
 Article 5è. Gestió i meritació. 
 Per tal d’obtenir l’autorització per a l’ús dels espais municipals cal presentar la 
sol·licitud al registre general. 

Les quantitats exigibles en referència a les tarifes es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat. 

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que 
s’utoritzi l’ús dels espais; autorització que queda condicionada i que no es lliurarà a la 
persona interessada fins que no hagi efectuat el pagament, que s’exigeix en règim 
d’autoliquidació. 

El pagament de aquesta taxa s’efectuarà abans de rebre la notificació de 
l’autorització.  

Art. 6è. Infraccions i sancions tributàries. 
Per a tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions i també de les 

sancions corresponents, s’estarà al que disposen els arts. 181 i següents de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tibutària, i de la normativa que la complementa i 
desplega. 

Disposició final. 
La present ordenança fiscal, (que s’entén aprovada definitivament per acord del 

ple de l’ajuntament de  de de  / o aprovada definitivament per acord del ple de 

l’ajuntament de de de ) s’aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació i 
restarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
       Cosa que es fa pública per a general coneixement. 
 Recursos. 
 Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa, sols es pot 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent 
al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat: 
 A l’estudi econòmic de la taxa no s’ha tingut en compte l’amortització de la 
inversió perquè quan es feren les obres no es preveien aquest nous usos. 
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 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 Creiem que els ciutadans ja paguen els seus tributs. Demanem que es tradueixi 
en millores pels usuaris i que es tenguin en compte els col·lectius més sensibles. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Tenim dubtes de si afectaria, per exemple, a una entitat com el club de tennis 
taula. ¿Sols es preveu pel primer pis del casal de Son Tugores?, ¿per què no treure profit 
d’altres sales?; no s’inclou S’Escorxador. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Aquest assumpte va molt lligat amb el reglament dels usos; ens preocupa que 
s’hi puguin acollir activitats econòmiques de forma encoberta. 
 
 
 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 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). 

Vots en contra: 1 (un), grup municipal ER (Gabriel Far Florit). 
Abstencions: 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). 

 
 

S’acorda: 
 - Aprovar provisionalment la proposta. 
 

 
 
 
 
 6. REGLAMENT REGULADOR DELS USOS DELS ESPAIS SOCIALS, 
CULTURALS I JUVENILS.- 
 
 (Exp. núm. 5549-2011).  
 Proposta, modificada, del regidor delegat de cultura, joventut i fira Llorenç 
Perelló Rosselló (registre d’entrada núm. 5610, de 22.11.2011); la primera proposta fou 
informada favorablement per la Comissió informativa i de control general en sessió de 
21 de novembre de 2011.    
 

“PREÀMBUL 
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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 públics, 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 aquest cas 
s'informarà als  implicats en els canvis. 

Article 3r. Objectius. 
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.   



 
 
 

Página 12 de 27 

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. 

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 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. 
h) Data de la demanda d’ús de l’espai i horaris d’utilització. 
Hi haurà un model de sol·licitud a disposició dels sol·licitants. 
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 espais d’ús temporal 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 



 
 
 

Página 13 de 27 

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. 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. 

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

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. 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, s 

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

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, aigua 
potable. Es vigilarà, però que no s’abusi d’aquests servis. 

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 per les reparacions de caire estructural no degudes 
al mal ús de les instal·lacions, no obstant els usuaris han de comunicar a l’Ajuntament 
de forma immediata de les anomalies detectades. 
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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. 

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. 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 nins o joves 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. 
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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 centres cívics. 

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. 
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. 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 

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: 
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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, 
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 s’haurà de comptar 
amb el vist i plau de l’empresa encarregada de la gestió cultural.  

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 8 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 
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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. 

En el cas de suspensió de funcions, 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 
posposi a una altra data, i sempre que aquest dret s’efectuï dins els 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. 

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. 

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

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

Disposició derogatòria segona.   
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, així com altres reglaments de rang igual o inferior que 
hagués aprovat amb anterioritat aquest ajuntament. 

Disposició addicional final.   
El present Reglament, que s’entén definitivament aprovat per acord del ple de (dia) 

de (mes) de (any), entrarà en vigor després de la seva publicació íntegra en el BOIB, 
una vegada finalitzat el termini de quinze dies assenyalat a la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 

Recursos. 
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, sols es pot interposar el 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, 
en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent al de la publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 
 
 

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

Llorenç Perelló Rosselló, regidor delegat de cultura, joventut i fira: 
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 El text del reglament que es proposa té la conformitat de la dinamitzadora 
juvenil i de l’empresa que s’encarrega de la dinamització del casal de Son Tugores. 
 
 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 Crec que no s’ha tingut en compte el parer o la participació del tots els tècnics 
municipals. S’Escorxador es mereix una “ullada especial”, perquè és molt fluixa la part 
que en tracta. S’han de tenir en compte les diferents opinions. 
 És un bon començament, però no es sap ben bé que serà de S’Escorxador. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Potser hi ha hagut precipitació en les reunions preparatòries. El reglament és una 
eina de feina, però s’ha de fer complir. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Si tots volem consens se’ns ha de convocar a les reunions de treball amb 
antelació suficient per poder participar més. No queda suficientment garantit que els 
espais municipals no s’utilitzin per a activitats econòmiques; s’ha de contemplar la 
possibilitat que hi reverteixin les ganàncies dels qui els empren; es pot aprofundir més 
en el que es refereix a S’Escorxador. Farem al·legacions. 
 
 Llorenç Perelló Rosselló: 
 Aquest reglament no té a veure amb la forma de gestió del casal de 
S’Escorxador. Les associacions i la gent en general podran fer-hi aportacions durant la 
informació pública. Tots els tècnics municipals l’han vist i han pogut donar el seu parer. 
És convenient que tengui una tramitació paralel·la a la de la taxa. Com a document de 
treball partírem del reglament de S’Escorxador. 
 
 
 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 7 (set), gup 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).   

Vots en contra: 5 (cinc), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina 
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell) i 
grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 

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

S’acorda: 
 - Aprovar inicialment el reglament. 
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 7. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE.- 
 
           (Exp. núm. 5482-2011). 
 Proposta de l’Institut Balear de la Dona, de 10 de novembre de 2011 (registre 
d’entrada núm. 5482, de 15.11.2011), informada favorablement per la Comissió 
informativa i de control general en sessió de 21 de novembre de 2011: 
 
          “ La violència de gènere té els seus orígens en unes raons de caràcter cultural i 
social que són conseqûència del paper específic que la dona ha tingut al llarg de la 
história de la humanitat. La violència de gènere, avui ja no és un problema d’àmbit 
privat, sinó que afecta a la societat en general, és una expressió de la relació de 
desigualtat i poder de l’home sobre la dona i que descansa sobre la suposada superioritat 
i la dominació real d’aquest sexe sobre l’altre. Per això el silenci no ha de ser la resposta 
a aquest fet. Ni per la víctima ni per aquells que conviviem amb qui la pateix, i com que 
no podem esser còmplices d’aquests fets:  
 
 El Ple de l’ajuntament d’Alaró, acorda, refirmar-se en el compromís de treballar 
per una justa reparació, per prevenir les formes de discriminació i violència contra les 
dones, penalitzar-les i assisitir i protegir a les dones que la sofreixen, a estimular la 
participació i atendre les necessitatrs pròpies de les dones.” 
 
  

Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 
 - Aprovar la proposta. 
 
 
 
 
 
 8. MANTENIMENT DELS NIVELLS DE PROTECCIÓ TERRITORIAL.-  
 
 (Exp. núm. 5302-2011). 

Proposta del grup municipal PSM-EN, de 4 de novembre de 2011 (registre 
d’entrada núm. 5302, de 04.11.2011), informada favorablement per la Comissió 
informativa i de control general en sessió de 21 de novembre de 2011: 
 

“Els anuncis del nou Govern sobre la recuperació de projectes urbanístics en 
espais protegits, en especial en el litoral i a la Serra de Tramuntana (tot i la seva 
declaració com a Patrimoni de la Humanitat), sobre facilitar l’edificació del sòl rústic 
amb usos no agraris, sobre convertir els hotels en blocs de pisos, sobre el suport a parcs 
temàtics o l’adjudicació directa de l’explotació de les platges, etc., resulten contraris als 
objectius d’un desenvolupament sostenible que figura en el frontispici de la tota la 
normativa territorial i turística moderna, la internacional i la local. 

Fa més de vint anys que hi ha un ampli consens entre els analistes en advertir 
que el futur econòmic, que l’atractiu turístic, no passa per seguir incrementant les places 
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residencials en les zones turístiques; al contrari, l’excés de places és un factor negatiu, 
fins al punt que es recomanen accions per reduir l’actual saturació.  

Per altra banda, la crisi immobiliària, l’allau de cases venals, i les dificultats per 
accedir al crèdit també apunten que el desenvolupisme a ultrança no pot seguir essent el 
model. 

Per tot això, el Ple de l’ajuntament d’Alaró adopta el següent acord: 
 

- Instar al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca a mantenir, com a 
mínim, els nivells de protecció territorial de la normativa actual, desistint de promoure 
noves urbanitzacions en el litoral o en la Serra de Tramuntana.” 
 
 
 Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 
deliberació: 
 
 Joan Simonet Pons, Batle:  
 Els membres del grup municipal PP tenen llibertat de vot.  
 En el terme d’Alaró no és possible desenvolupar-hi urbanitzacions. En general hi 
ha molta casuística i molts factors a valorar, com per exemple el tema de les 
reclamacions judicials. 
 
 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 7 (set), 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), grup municipal ERA (Gabriel Far 
Florit) i Llorenç Perelló Rosselló. 

Vots en contra: 0 (zero).  
Abstencions: 6 (sis), (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet Homar, Maritina 

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

 
 

S’acorda: 
 - Aprova la proposta. 
 
 
 
 
 
 9. LOCALITZACIÓ I REHABILITACIÓ DE LES MANXES DE FERRO 
PÚBLIQUES.- 
 
 (Registre d’entrada núm. 5225-2011). 

Moció del grup municipal d’ERA, de 28 d’octubre de 2011 (registre d’entrada 
núm. 5225, 28.10.2011), informada favorablement per la Comissió informativa i de 
control general en sessió de 21 de novembre de 2011: 
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 “A començaments dels anys vuitanta del segle passat, un dels primers 
ajuntaments democràtics després de la dictadura feixista i que concretament presidia el 
Sr. Francisco Rosselló Campaner, va desmantellar i retirar un bon nombre de manxes de 
ferro que havien estat col·locades feia molts anys vora pous amb la finalitat de poder 
extreure’n l’aigua. 
 Aquestes manxes són vertaderes obres d’artesania i enginy hidràluic que formen 
parto del patrimoni públic i cultural d’Alaró i que en un poble com el nostre, on el 
motiu central de la seva Fira és el de l’artesania, encara s’ha de valorar molt més. 
 Avui aquestes manxes no només mantenen el valor descrit, sinó que són 
exemple d’una forma de treball que no necessita més energia que la del propi cos humà. 
A més, avui són objecte d’atenció turística cultural que a més enriqueix la figura 
d’Alaró com a part del Patrimoni Cultural de la Humanitat que ens inlcou com a poble 
de la Serra de Tramuntana. 
 Per tant, el Grup d’Esquerra d’Alaró presenta per a la seva aprovació, previs el 
tràmits legals pertinents i la seva discussió i votació al Plenari, la següent moció: 
 
 1er. Requerir a les persones responsables del desmantellament i retirada de les 
manxes de ferro púibliques a ubicar concretament la seva localitazació.  
 2ª. Restaurar i rehabilitar per el seu funcionament normal les manxes de ferro als 
seus llocs originaris d’abans de la seva retirada. 
 3ª. Fer conèixer públicament de la seva rehabilitació i oferir-ne informació 
complementària mitjançant publicació, cartell o altres mitjans i accessible en especial 
als escolars per la importància que en l’estudi del cicle de l’aigua i el seu consum humà 
es refereix.” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Ens semblen bé el punts segon i tercer; respecte el punt primer, no sabem si, 
després de trenta anys, ho trobaríem o si val la pena. Sabem que hi ha un projecte de 
recuperació, per part de l’ajuntament. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Estem d’acord amb els punts segons i tercer. Sabem que hi ha una subvenció 
demanada per l’ajuntament per un projecte de recuperació. El que desconeixem és la 
intenció de la moció; els expedients i l’arxiu municipal estan oberts a tothom. Es fa una 
acusació a un batle: ¿és que ho saben?, ¿en tenen proves?, ¿de què sospiten?, ¿quantes 
manxes?, ¿d’on es retiraren?, ¿per què s’anomena una persona i després es demanen 
responsables?, ¿per què sols es fa referència a un batle, quan n’han passat de tots els 
colors polítics?. Amb el “Pla Mirall” s’en rehabilitaren. No volem pensar que sigui un 
atac personal a un batle. 
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 Joan Simonet Pons, Batle: 
 A la sessió de la comissió informativa li vaig demanar de qui sospitaven, i la 
resposta fou: “dels batles que hi ha hagut”. D’una manxa en som responsable, la de Son 
Manyes: es portà a una empresa per fer un pressupost de la recuperació. El passat mes 
de maig es demana una subvenció per un projecte de rehabilitació. En relació al primer 
punt, entenem que Esquerrra Republicana ho sap i que digui qui són. 
 
 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ERA): 
 La nostra intenció era poder arribar a saber on són les manxes que 
desaparegueren. Demano disculpes perquè no es tracta d’un atac personal a Fancesc 
Rosselló. Quan, a la comissió informativa, vaig dir “volem demanar als batles”, no era 
una acusació.  
 
 
 Resultat de la votació: 

 
Vots a favor: 1 (un), grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 
Vots en contra: 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 
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). 
 Abstencions: 0 (zero).  

 
 
S’acorda: 

 - Refusar i no prendre en consideració la moció. 
 
 
 
 
 
 10. COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERÈNCIES I RECLAMACIONS. 
 
 (Registre d’entrada núm. 5445-201, annex 3). 

Moció del grup municipal d’ERA, de 14 de novembre de 2011 (registre 
d’entrada núm. 5445, de 14.11.2011), informada favorablement per la Comissió 
informativa i de control general en sessió de 21 de novembre de 2011: 
 
 “La nostra societat necessita ciutadans responsables, és a dir, persones que 
assoleixin els problemes del municipi com a propis i, per tant, que vulguin col·laborar 
en la construcció i millora de la vida col·lectiva. 
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 Per això, el grup municipal d’Esquerra d’Alaró, proposa crear una comissió 
especial, perquè els ciutadans puguin exercir la iniciativa popular, s’introduiex un nou 
article pel qual els ajuntaments, a través dels reglaments orgànics han d’establir 
mecanismes de participació ciutadana, i regular la iniciativa popular.  
 On hi tenguin representació tots els grups polítics, amb la possibilitat, de que la 
gent del noste poble pugui fer arribar qualsevol qüestió en forma de suggerència o 
reclamació, fins i tot, comptar amb la seva participació directa, ja sigui presencialment o 
en forma de bústia a un espai de l’Ajuntament. 
 Aquesta comissió es realitza a l’empar de l’article 24/3 de la llei 20/2006. 
 En base a l’exposició anterior, el Grup Municipal d’Esquerra d’Alaró, proposa 
previs els tràmits legals pertinents, prèvia la seva discussió i votació en el Plenari, 
s’aprovi el següent 
 Acord 
 1er.- Creació, promoció i difusió de la figura de la Comissió Especial de 
Suggerències i Reclamacions, com l’organisme que vetla pels drets dels ciutadans en 
relació a l’actuació de l’administració municipal o dels organismes que en depenen, 
amb les pertinets garanties d’independència i objectivitat.  
 2on.- Informar i incentivar la participació a aquesta comissió per part dels 
ciutadans i ciutadanes del poble d’Alaró.” 
 
 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Tot el que sigui augmentar la participació de la gent ens sembla bé. Manca 
elaboració de la proposta: ¿composició?, ¿funcions?, ¿efectes?. 
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Estem d’acord amb el foment de la participació ciutadana. Potser té més sentit 
en un municipi gros. La informació es pot difondre a la pàgina web i amb altres 
sistemes. 
 
 Joan Simonet Pons, batle: 
 Me sorpren aquesta proposta. Si nosaltres haguéssim dut això se’ns hagués dit 
que hi mancava feina; et demanem el que tu ens exigeixes a nosaltres: les coses més ben 
fetes, perquè això presentat no és de rebut. 
 
 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ERA): 
 Volem un contacte més directe amb la gent del poble. La composició podria ser 
la mateixa que la resta de les comissions. 
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 Resultat de la votació: 
Vots a favor: 1 (un), grup municipal ERA (Gabriel Far Florit). 
Vots en contra: 7 (set), gup 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: 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).  

 
 

S’acorda: 
 - Rebutjar i no pendre en consideració la moció. 
 
 
 
 
 
 11. PRECS I PREGUNTES.- 
 
 Joan Simonet Pons, Batle: 
 En relació al recurs de reposició del grup municipal d’Esquerra Republicana 
d’Alaró (registre d’entrada núm. 5661,de 24.11.2011), vull demanar disculpes perquè ha 
estat un error no incloure les seves mocions o propostes a l’ordre del dia de la sessió, és 
una obligació legal; crec que la millor manera de resoldre-ho, i així me compromet a 
fer-ho, és incloure les mocions a l’ordre del dia de la propera sessió del ple. 
 
 
 Preguntes formulades per escrit (registre d’entrada núm. 5569, de 21.11.2011) 
per Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ERA): 
 
 - Concessió d’ajornaments i fraccionaments en el pagament de tributs i de 
sancions, i plantejament de discriminació entre empresaris de la construcció i ciutadans. 
 
 Contesta de Joan Simonet Pons, batle: 
  Amb la Junta de compensació de la unitat d’execució número 2, promotora de 
les obres de dotació de serveis, s’ha arribat a un acord: han retirat un recurs contencións 
i han reconegut el deute amb l’ajuntament, per això se’ls ha donat la possibilitat de 
pagar fraccionadament. 
 La norma d’actuació és aplicar els fraccionaments quan es demanen, inclús en 
sancions de trànsit o de residus. 
 
 - Permís per posar una pancarta sol·licitat per la plataforma “Terra per sembrar”, 
i manca de contestació. 
 
 Contesta de Joan Simonet Pons, batle: 
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 En vaig parlar amb Gabriel Far; no hi ha problema, sols volem saber més dades, 
com tamany i lloc. 
 
 - Forma en què es designen els advocats per defensar l’ajuntament en els 
recursos contenciosos. 
 
 Contesta de Joan Simonet Pons, batle: 
 Fa anys que s’encarreguen a dos missers; es considera que fan bona feina i que 
són mereixedors de confiança; es tracta de contractes menors. 
 
 
 Precs i preguntes formulats en la sessió. 
 
 Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró 
(ER): 
 ¿Què manca per què el nostre grup municpal pugui tenir despatx?; sols hi ha un 
armariet. 
 
 Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista 
(PSM-EN): 
 Preguntes que estan pendents de contestar, relatives als següents temes: 
 Conveni o documentació sobre els contenidors de roba del parc verd. 
 Resposta a les al·legacions presentades per l’ajuntament a la Comunitat de 
regants de Consell. 
 Actuacions davant l’incompliment de la normativa municipal sobre horaris i 
música a les terrasses dels bars. 
   
 ¿Per què està aturat el tema de les obres de la xarxa de pluvials en el C/ de 
Solleric? 
 Avui ha vingut la Presidenta del Consell de Mallorca, crec que s’hauria d’haver 
informat els portaveus dels grups municipals. 
 Recordo que està pendent l’informe, que ja he demanat cinc vegades, sobres les 
conseqüències que podria tenir l’actuació dels regidors en relació a la sentència sobre 
l’antic abocador de runes de S’Olivaret.  
 On hi ha càmeres de vigilància s’han de posar cartells informatius. 
 ¿Hi ha més novetats que les declaracions a la premsa en relació al conveni amb 
la Fundació Illesport pel finançament de la construcció de pistes de pàdel?.  
 
 Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer 
Espanyol (PSIB-PSOE): 
 Demanem la instal·lació d’un aparcament de bicicletes a l’escola Nostra Senyora 
de la Consolació. 
 Prec que se’ns doni resposta a les peticions que fem per escrit. 
 ¿Per què no li interessa a l’ajuntament participar en la implantació i 
desevolupament del projecte “El Camí”, ruta cultural a peu?, d’acord amb la sol·licitud 
de l’associació PAS, amb registre d’entrada núm. 4785, de 05.10.2011. 
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 Reiterem les peticions i preguntes sobre el conveni amb la Fundació Illesport i 
les pistes de pàdel, i respecte l’informe jurídic a ran de la sentència sobre l’antic 
abocador de runes de S’Olivaret.   
 

Joan Simonet Pons, batle: 
 Procurarem que abans de les festes de nadal Esquerra Republicana pugui 
disposar del seu despatx. 
 La gestió de la roba usada dipositada en el parc verd s’ha canviat, i ara es fa amb 
la Fundació Deixalles. 
 No s’han posar sancions per infracció a les normes d’horaris i música a les 
terrasses dels bars; parlaré amb la policia. 
  L’actuació de la xarxa de pluvials en el C/ de Solleric s’ha retrassat perquè té 
una relació amb la modificació de les Normes subsidiàries en aquella unitat d’execució. 
 Se’ns va dir que la visita de la Presidenta del Consell era per a una reunió de 
treball amb l’equip de govern, però és cert que ho hagués pogut dir. 
 Per a l’informe respecte la sentència de l’antic abocador de S’Olivaret estem 
pendents d’un informe demanat a la Conselleria de Medi Ambient. 
 Els cartells informatius de les càmeres de videovigilància estan encomanats. 
 La Fundació Illesport ha retirat la subvenció per a la construcció de pistes de 
pàdel, i juridicament no hi ha possibilitat de reclamar. Demanarem que en un futur es 
torni a posar en marxa, perquè la idea era bona. 
 Repassarem les peticions de documentació. 
 El projecte presentat per l’Associació PAS, “El Camí”, sobre una ruta de 
senderisme, no té sentit si l’ajuntament de Bunyola no hi participa; no s’han de donar 
duplicitats; i, a la llarga, no sabem com es farà el manteniment. Considerem que amb la 
“Ruta de pedra en sec” quedem molt coberts i no hi ha perquè redundar la senyalització. 
  
 
 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, 24 de novembre de 2011.  
 
 Vist i plau, 
   El Batle, 


