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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE 25 DE NOVEMBRE DE 2010 

 

 

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

 Data:                                          25 de novembre de 2010 

 Hora de començament:              20 h. 

 Hora d’acabament:                     21’30 h. 

      Membres presents:               Joan Simonet Pons, batle 

           Antonio Matas Garcías 

    Gabriel Simonet Homar 

           Maria Antonia Cifre Rosselló   

                                                     Maria Lourdes Bennasar Bennasar 

 Jordi Amengual Far  

                 Aina Maria Munar Isern      
                                                    Andreu Vidal Borrás 

             Antoni David Rebassa Rosselló 

                                                                Mateu Marcús Alemany 

             Bernadí Homar Rosselló 

 Membres que han excusat la 

           seva absència:          - 

 Caràcter de la sessió:                   ordinària 

Convocatòria:                              primera 

 Secretari:                                     Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

 

1. ACTES ANTERIORS (28.01.2010, 25.03.2010 I 26.04.2010).- 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

El motiu de la mesva abstenció és perquè he tingut problemes amb la recepció 

electrònica de les actes. 
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Resultat de la votació: 

Vots a favor: 10 (deu), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Antonio Matas 

Garcías, Gabriel Simonet Homar, Maria Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes 

Bennasar Bennasar), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, Aina Maria 

Munar Isern i Andreu Vidal Borrás), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús 

Alemany), i Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit). 

Vots en contra: 0 (zero). 

Abstencions: 1 (una), grup municipal UM (Antoni D. Rebassa Rosselló). 

  

  

S’acorda: 

- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2010. 

- Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2010. 

- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 26 d’abril de 2010. 

 

 

 

 

 

2. RESOLUCIONS DE BATLIA.- 

 

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

per informats de les següents: 

 

 Es dóna compte de les següents: 

- Autoritzacions ús instal·lacions, dependències i béns municipals (decrets: 840-

A, 846, 851, 864, 878, 882, 887, 899, 900, 901, 904, 925, 926, 930, 935, 943, 948, 958, 

966, 967, 969, 970, 976, 977, 981, 983, 984, 1003-10) 

- Usos especials de vies públiques (decrets: 849, 877, 889, 905, 915, 957, 963, 

989, 990-10) 

- Mercat setmanal i/o parades festes (decrets: 845, 922, 982-10) 

- Cementeri (decrets: 891, 906, 992-10) 

- Tributs, (decrets: 842, 844, 848, 866, 872, 890, 892, 896, 897, 908, 936, 946, 

972, 993-10); devolucions d’ingressos, (decrets: 847, 927, 978-10); pagaments 

fraccionats, (decrets: 875, 973, 974, 975-10); exempcions impost sobre vehicles 

(decrets: 916-10) 

- Llicències urbanístiques (decrets: 885, 894, 920, 937, 959-10); pròrrogues 

(decrets: -);  comprovació projectes d’execució, (decret: 910-10); llicències de primera 

utilització/finals d’obra, (decrets: 850, 893, 917, 929, 939, 940, 995-10) 

- Llicències connexió xarxa clavegueram (decret: 843-10)       

 - Llicències connexió xarxa aigua potable (decrets: 841, 907-10)        

- Llicències d’activitats (decrets: 852, 924, 941, 980-10) 

 - Sancions en matèria de trànsit (decrets: 857, 858, 859, 860, 928, 950, 951, 952, 

953, 954, 955-10)   

- Sancions en matèria de residus (decrets: 865, 985-10) 
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- Sancions en matèria de publicitat dinàmica (decrets: 861, 862, 903, 947, 962, 

979-10) 

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

853, 874, 881, 886, 909, 911, 912, 919, 956-10) 

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

d’establiments (decret: 960-10) 

- Disciplina urbanística (decret: 938, 945-10) 

- Padró d’habitants (decrets: 879, 888, 895, 961, 965-10)   

- Personal municipal (decret: 934-10) 

- Subvencions concedides en matèria de serveis socials (decrets: 854, 855, 869, 

870, 913, 914, 931, 932, 942-10)       

- Guals permanents (decrets: 863-10) 

- Substitució de l batle (decret: 883, 898-10) 

- Disposició o compromís de despeses (decret: 867-10) 

- Modificació de crèdit (decret: 868-10) 

- Llicències publicitat dinàmica (decret: 902, 988-10) 

- Desestimació reclamació indemnització responsabilitat patrimonial per danys a 

vehicle retirat de la via pública (decret: 944-10) 

-  Estimació reclamació indemnització responsabilitat patrimonial per danys a 

vehicles (decrets: 876, 971-10) 

- Exercici accions judicials (decret: 840, 871-10) 

- Delegació en regidor autorització matrimoni civil (decret: 918-10) 

- Renovació targeta aparcament persones amb mobilitat reduïda (decret: 873-10) 

- Eliminació residus sòlids urbans (decret: 991-10) 

- No admissió a procediment selectiu (decret: 933-10) 

- Desestimació recurs reposició liquidació execució subsidiària obres unitat 

d’execució núm. 2, (decret: 964-10) 

- Sol.licitud subvenció per a implantar Agenda Local 21 (decret: 884-10) 

- Nomenament conseller general a Sa Nostra (decret: 923-10) 

- Sol.licitud ajuda escola infantil (decret: 986-10) 

- Autorització provisional llicència autotaxi (decret: 968-10) 

 

 

 

 

 

3. DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA 

ORDENANÇA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL PER EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL.- 

 

(Exp. 4822-2010). 

Proposta de batlia (reg. d’entrada núm. 5856, de 17.11.2010):  

 

 “Al·legacions presentades per la Asociación Española de Operadores de 

Telecomunicaciones (REDTEL), reg. d’entrada núm. 5562, de 02.11.2010. 
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 Proposo al Ple de l’ajuntament, en exercici de l’atribució conferida per l’art. 

22,2,e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

 

 - Desestimar les al·legacions presentades per la Asociación Española de 

Operadores de Telecomunicaciones (REDTEL), i aprovar definitivament l’ordenança, 

pels següents motius: 

 

 L’ajuntament ja va atendre una anterior al·legació de REDTEL, a ran de l’acord 

provisonal del ple de l’ajuntament de 31 d’octubre de 2008 (exp. núm. 5305-08), 

d’imposició i ordenació d’aquesta taxa, suspenent i deixant caducar el procediment, fins 

que hem tingut coneixement de la sentència del Tribunal Suprem de 16 de febrer de 

2009, que declara ajustada a dret la taxa municipal per aprofitament especial del domini 

públic local per empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. 

 Les disposicions comunitàries que esmenta REDTEL no s’han d’interpretar com 

excloents del corresponent tribut que pot establir-se quan s’utilitzi o s’aprofiti 

especialment el domini públic local, no s’ha d’entendre que tal ús hagi de ser gratuït per 

a les empreses de telefonia mòbil. Acceptar l’al·legació de la associació interessada 

suposaria que qualsevol altre tribut (impost sobre societats, IVA, ...) que afectés als 

operador de telecomunicacions seria contrari a la directiva europea. 

 La llei d’hisendes locals implica la translació a rang legal dels principis 

constitucionals d’autonomia local i de suficiència financera, i no pot ser excepcionada 

per una llei sectorial posterior, com és la llei general de telecomunicacions. 

 Aqueixes dues lleis, malgrat sotmeten a imposició determinat fets o situacions 

que, en un primer moment, poden semblar coincidents, utilització del domini públic, en 

realitat tracten d’àmbits competencials diferents. 

 La taxa municipal es refereix a la utilització del domini públic local (subsòl, sol 

o vol), i no a l’espai radioelèctric (al qual fa esment la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 

general de telecomunicacions); el servei de telefonia mòbil requereix per a la seva 

prestació l’ús permanent i indiscriminat de xarxes de telefonia fixa, esteses en el domini 

públic local, a les qual s’hi accedeix en virtud dels corresponents dret d’interconneixió i 

accés; en les cridades iniciades en telèfons mòbils amb destinataris en la xarxa fixa, 

resulta inevitable l’ús de les xarxes fixes. 

 La taxa aprovada provisonalment és compatible amb l’impost sobre activitats 

econòmiques; a més de la genèrica diferència conceptual entre un impost i una taxa, 

aquesta té la seva causa en la utilització privativa o en un aprofitament especial del 

domini públic local, i l’impost grava l’exercici de l’activitat empresarial, fets que no són 

coincidents. 

 L’exclusió dels serveis de telefonia mòbil del règim especial de quantificació de 

la taxa (1’5 per 100 dels ingressos bruts) no significa l’exoneració de la seva tributació 

per aquesta figura, sinó la remissió al règim general de quantificació de la taxa (valor 

que tindria la utilització o aprofitament si els béns afectas no fossin de domini públic), 

d’acord amb la regulació de l’art. 24,1, apartats a) i c) del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
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Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

Demano la retirada d’aquest assumpte de l’ordre del dia perquè, des de la 

convocatòria de la sessió, no teníem la documentació íntegra. El termini per al·legacions 

acabava ahir. Hi ha grups polítics que no tenen les nostres al·legacions. Demano que es 

voti la retirada de l’assumpte. 

 

Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 Hauríem d’haver tingut totes les esmenes o al·legacions que s’han presentat. 

Estem d’acord amb el que ha dit el portaveu del PSM. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Amb l’aprovació definitiva també es publicarà el text de l’ordenança en català. 

 L’al·legació del PSM és una reiteració del que va dir, i que ja es tractà, amb 

motiu de l’aprovació provisional; és un tema de forma que retrassaria i perjudicaria els 

interessos municipals perquè no podria entrar en vigor el proper dia 1 de gener. 

 

 

 Resultat de la votació a que es sotmet la qüestió de mantenir aquest assumpte a 

l’ordre del dia: 

Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Antonio Matas 

Garcías, Gabriel Simonet Homar, Maria Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes 

Bennasar Bennasar),  i Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit).  

Vots en contra: 4 (quatre), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, 

Aina Maria Munar Isern i Andreu Vidal Borrás), i grup municipal PSM-EN (Mateu 

Marcús Alemany). 

Abstencions: 1 (una), grup municipal UM (Antoni D. Rebassa Rosselló).  

 

 S’acorda: 

 - No retirar l’assumpte de l’ordre del dia de la sessió i, en conseqüència, 

continuar el debat. 

 

 

Mateu Marcús Alemany: 

L’article 17 del reglament municipal de normalització lingüística estableix que el 

municipi d’Alaró elaborarà i publicarà les disposicions que aprovi en català. No podem 

saltar-nos els reglaments quan ens interessi. La traducció és molt fàcil avui en dia. 

Potser haurien de ser les empreses estatals afectades per la taxa qui tradueixin del català. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

Pensem que el tema de fons és més important que el de forma; som comprensius 

si per una qüestió de temps o de disponibilitat de personal no es va poder traduir. 

 

Jordi Amengual Far: 
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Hagués pogut fer-se un ple extraordinari un cop l’expedient fos complet. 

 

 

Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

- Desestimar les al·legacions presentades per REDTEL, Asociación de 

operadores de telecomunicaciones (reg. d’entrada núm. 5448, de 25.10.2010, i reg. 

d’entrada núm. 5562, de 02.11.2010). 

 

 

Resultat de la votació a que es sotmet la proposta de desestimar les al·legacions 

presentades pel grup municipal PSM-EN (reg. d’entrada núm. 5986, de 24.11.2010): 

Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Antonio Matas 

Garcías, Gabriel Simonet Homar, Maria Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes 

Bennasar Bennasar),  i Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit).  

Vots en contra: 4 (quatre), grup municipal PSIB-PSOE (Jordi Amengual Far, 

Aina Maria Munar Isern i Andreu Vidal Borrás), i grup municipal PSM-EN (Mateu 

Marcús Alemany). 

Abstencions: 1 (una), grup municipal UM (Antoni D. Rebassa Rosselló).  

 

 S’acorda: 

- Desestimar les al·legacions i aprovar definitivament l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 

d’empreses explotadores de serveis de teleonia mòbil. 

 

 

 

 

 

4. SUPORT INSCRIPCIÓ SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI 

MUNDIAL DE LA UNESCO.- 

 

 (Exp. núm. 5858-2010). 

 Coneguda que ha estat la iniciativa del Consell de Mallorca “Sera de Tramuntana 

paisatge cultural”, sotmesa a votació s’acorda per unanimitat: 

 

 - Donar suport a la iniciativa del Consell de Mallorca d’inscripció de la Serra de 

Tramuntana en la llista de patrimoni mundial de la Organització de les Naciones Unides 

per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). 

 

 

 

 

 

 5. SOL·LICITUD DECLARACIÓ COSSIERS D’ALARÓ BÉ D’INTERÈS 

CULTURAL.- 
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 (Exp. núm. 5859-2010). 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 ¿Condicionaria que en un futur pogués haver-hi dones cossieres?. Si una dona 

així ho vol ha de poder ser cossiera, perquè les costums i les tradicions s’han d’adaptar. 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 Esperem que, com moltes altres tradicions, es modernitzi i faciliti l’entrada de la 

dona cossiera. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 No ho sé; vull pensar que no. Els experts del Consell potser ho aclariran. 

 

 

 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat aprovar la següent moció: 

 

“El Parlament de les Illes Balears l’any 2002 aprovà la Llei 1/2002 de 19 de 

març i, que segons el previst a l’article 27.2 de l’Estatut d’Autonomia, es promulgà en 

el periode legal. Tal llei és la denominada “de cultura popular i tradicional de les Illes 

Balears”. 

    Allà, en la seva exposició de motius, es reflecteix que la cultura popular 

tradicional, a través de les múltiples i molt diverses manifestacions que té, es 

considerada arreu del món com un dels elements que configuren i que defineixen la 

personalitat col.lectiva dels pobles. Així, una part substancial de la identitat dels pobles 

s’expressa en manifestacions com la literatura oral, ELS BALLS, la música, les festes, 

els costums, els oficis artesans, arquitectura tradicional i tants d’altres. 

De la mateixa forma també crea els Consells Assessors de Cultura Tradicional i 

Popular. Constituït el de Mallorca prengué com a primer objectiu el reconeixement, la 

protecció i l’ajut a determinades formas de cultura tradicional declarant-les com a  Be 

d’Interès Cutural (BIC). 

Des de fa un temps el Consell Assessor ha iniciat la tasca per declarar BIC en 

primer lloc les festes de Mallorca que continguin mostres de balls de figures, començant 

per aquelles que mantenen de forma secular els balls dels Cossiers.  

Ja s’ha iniciat el procés i será de gran ajut que els ajuntaments que gaudeixen de 

tals balls facin arribar oficialment al Consell de Mallorca la seva disposició a que, de 

forma efectiva, siguin declarats com a be d’interès cultural a la major brevetat possible. 

Alaró compta amb els elements necessaris per assolir tal declaració.  Els cossiers 

han esdevingut una de les peces claus de la nostra identitat i idiosincràsia i 

comparteixen lloc dins del col.lectiu festiu alaroner amb altres elements com els 

gegants, dimonis, bèsties de foc, etc. 

Des de la publicació del llibre sobre ells l’any 1990, la seva recuperació dos anys 

després i el seu arrelament actual dins el cor de tots els alaroners, els cossiers han passat 

a ser senya autèntica de la nostra identitat popular. 
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La documentació publicada acredita la seva presencia al poble des de fa, al 

menys, quatre segles. La seva vitalitat actual, el seu protagonisme a les festes 

col.lectives que tots sentim, la seva aparició en videos divulgatius, llibres sobre la nostra 

illa, guies o el seu estudi a les escoles, i el fet que ja es relacioni el nostre poble amb el 

manteniment dels cossiers fa que aquest Ajuntament tengui tot el dret i raó de demanar 

al Consell de Mallorca la seva declaración de BIC, amb tots els avantatges que això 

comporta tals com,  preservar la seva personalitat, identitat i puresa, o la seva difusió i 

coneixement, així com un possible ajut econòmic al seu manteniment. 

I amb la seguretat de que el recolzament de la gent d’Alaró no ens ha de mancar 

mai, es proposa: 

 

- Sol.licitar del Consell de Mallorca la declaració dels Cossiers d’Alaró com a bé 

d’interès cultural.”    

 

 

 

 

 

6. AL·LEGACIONS A ESTATUTS DE LA COMUNITAT DE REGANTS 

D’AIGÜES DEPURADES DE CONSELL I ALARÓ.- 

 

 (Exp. núm. 5909-2010). 

  

 Proposta de batlia, amb esmena: 

 

 “En el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 152, 

de 21.10.2010, es publica l’anunci d’informació pública del projecte d’Estatuts de la 

comunitat de regants de Consell. 

 En aqueix tràmit, es proposa al Ple de l’ajuntament que, en exercici de l’atribució 

que li confereix l’art. 94,3,g) de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, 

municipal i de règim local de les Illes Balears,  

 

 - Formuli al·legacions al projecte d’Estatuts de la comunitat de regants de 

Consell i, en conseqüència, es modifiquin, pels següents motius,   

 Aproximadament, el 60 per 100 de l’aigua depurada prové de l’estació 

depuradora d’Alaró. 

 Part de les instal·lacions de la xarxa estan en el terme municipal d’Alaró. 

 L’ajuntament d’Alaró és propietari de dues finques vora l’estació depuradora 

d’Alaró. 

 En conseqüència, es demana:  

La modificació del projecte d’Estatuts en el sentit que s’hi puguin incloure 

finques regables situades en el terme municipal d’Alaró. 

La incorporació de l’Ajuntament d’Alaró a la Comunitat de regants, amb dues 

finques de propietat municipal, parcel·la 125-A del polígon 3 i parcel·la 327 del polígon 

4.  
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 Que la decissió sobre l’admissió de nous membres a la comunitat sigui 

recurrible.” 

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 ¿Per què no assumeix la gestió de l’aigua depurada la comunitat de regants 

d’Alaró? 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 Suposo que no s’han mostrat interessats per motius tècnics, a més la bassa de 

regulació està a Consell. 

 

 Jordi Amengual Far:  

 Suposava que era perquè amb aquesta aigua no es podien omplir piscines. 

 

 Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

 En els estatuts es fa esment a un annexos, sobre finques i regants, que no consten 

a l’expedient municipal. Els articles 33 i 32 són incongruents. Proposo que l’article 33,2  

digui “sense autorització prèvia”. No m’agrada la redacció de l’article 35 perquè dóna la 

sensació que està posat perquè no hi entri ningú més.  

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 ¿Hi ha hagut intervenció de la comunitat de regants d’Alaró? 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 

 L’article 35 s’ha de refer, perquè el càlcul que recull no està justificat. 

 

 Jordi Amengual Far:  

 Estem contents que l’aigua depurada d’Alaró es pugui aprofitar per rec; ens sap 

greu que no ho assumeixi Alaró; sobre tot, perquè era la idea de l’antic president de la 

comunitat de regant d’Alaró. 

 

 

 Sotmesa a votació, tot incloent les esmenes del batle i del portaveu del grup 

municipal PSM-EN, s’acorda per unanimitat: 

 

 “- Formular al·legacions al projecte d’Estatuts de la comunitat de regants de 

Consell, pels següents motius,   

 Aproximadament, el 60 per 100 de l’aigua depurada prové de l’estació 

depuradora d’Alaró. 

 Part de les instal·lacions de la xarxa estan en el terme municipal d’Alaró. 

 L’ajuntament d’Alaró és propietari de dues finques vora l’estació depuradora 

d’Alaró. 
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 Demanar:  

La modificació del projecte d’Estatuts en el sentit que s’hi puguin incloure 

finques regables situades en el terme municipal d’Alaró. 

Que l’art. 33,2 on diu “sense comunicar-ho prèviament”, digui “sense 

autorització prèvia”. 

Que es justifiqui el càlcul del volum de la necessitat de reg (primer paràgraf de 

l’art. 35). 

 Que la decissió sobre l’admissió de nous membres a la comunitat sigui 

recurrible. 

 

La incorporació de l’Ajuntament d’Alaró a la Comunitat de regants, amb dues 

finques de propietat municipal, parcel·la 125-A del polígon 3 i parcel·la 327 del polígon 

4.”  

 

 

 

 

 

7. SUPORT A LA LLENGUA CATALANA.- 

 

 (Exp. núm. 5587-2010). 

Moció del grup municipal PSM.EN (reg. d’entrada núm. 5587, de 03.11.2010): 

 

“Les Illes Balears s'incorporen a l'àrea lingüística catalana amb la conquesta de 

Mallorca pel Rei Jaume I (1229), Eivissa i Formentera per l'arquebisbe de Tarragona, 

Guillem de Montgrí (1235), i Menorca pel Rei Alfons el Liberal (1287). Des 

d'aleshores, el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i ha estat sempre 

l'instrument amb què els illencs han fet les seves màximes aportacions a la cultura 

universal, i el vehicle que ha fet possible l'articulació del geni del nostre poble de 

manera que la seva empremta quedàs marcada de forma inesborrable en el llegat 

cultural dels pobles d'Occident. 

Amb tot, la llengua catalana s'ha vist afectada negativament per alguns 

esdeveniments històrics que l'han portada a una situació precària. Aquesta situació és 

deguda a diversos factors, com són la persecució política que ha patit i la imposició 

legal del castellà durant més de dos segles i mig; les condicions polítiques i 

socioeconòmiques en què es produïren els canvis demogràfics de les darreres dècades; i, 

encara, el caràcter de llengua d'àmbit restringit que té, similar al d'altres llengües 

oficials d'Europa, especialment en el món actual, en què la comunicació, la informació i 

les indústries culturals tendeixen a la mundialització. 

Actualment, el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balear declara que 

la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns 

elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements 

vertebradors de la nostra identitat. En aquest sentit, la Llei de Normalització Lingüística 

de les Illes Balears, aprovada per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears el 29 

d'abril de 1986, així com la resta de disposicions en matèria lingüística, com ara el 
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Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana 

en els centres docents no universitaris de les Illes Balears, han fet possible avançar en el 

coneixement i l'ús de les dues llengües oficials de les Illes Balears per tal d'assegurar la 

participació en la vida pública a tots els ciutadans. Això no obstant, resulta necessari 

promoure mesures efectives per tal d'equilibrar la presència d'ambdues llengües en els 

mitjans de comunicació social, eradica qualsevol discriminació per motius lingüístics i 

aconseguir la plena normalització lingüística a les Illes Balears. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’ajuntament d’Alaró l’adopció dels següents,  

Acords 

Primer.- L’Ajuntament d’Alaró insta a les institucions públiques de les Illes 

Balears a promoure les mesures necessàries per restablir el català en el lloc que li 

correspon com a llengua pròpia de les Illes Balears i a garantir que tota la població la 

conegui i sigui considerada com un dels elements identificadors de la nostra societat. 

Segon.- L’Ajuntament d’Alaró constata la funció de la Llei de Normalització 

Lingüística de les Illes Balears que, des del consens polític i la cohesió social, ha 

compatibilitzat la cooficialitat del català i el castellà amb la protecció i la promoció de 

la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears. 

Tercer.- L'Ajuntament d’Alaró considera necessària la vigència del Decret 

92/1997 per tal de garantir que els escolars de les Illes Balears puguin usar normalment 

i correctament la llengua catalana i la llengua castellana al final del període d'escolaritat 

obligatòria. 

Quart.- L’ajuntament d’Alaró insta a les institucions a seguir avançant en les 

mesures que garanteixin que la llengua catalana continuï essent signe d’identificació i 

cohesió social del nostre país.”  

 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 La moció és clara i explícita; s’ha de donar un toc d’atenció a tots aquells que 

empren la llengua per confrontar la ciutadania, per ignorància o per mala intenció. La 

moció té el nostre total suport. 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu grup municipal PSIB-PSOE: 

 És una pena, però també és una necessitat haver de presentar mocions com 

aquesta. Hi ha grups que ataquen la llengua catalana, hi ha mitjans de comunicació 

conservadors que atenten contra la nostra llengua; inclús institucions, com el propi 

ajuntament d’Alaró, baixant el nivell d’exigència de coneixement de la llengua al 

personal. 

 

 Joan Simonet Pons, batle: 
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 Donem llibertat de vot als membres del grup, es votarà a nivell individual. 

Personalment estic d’acord amb la moció, que no diu més que el que diu la llei.S’han de 

defensar les modalitats pròpies de les Illes perquè són un factor de riquesa. 

 

 

 Resultat de la votació: 

Vots a favor: 10 (deu), (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet Homar, Maria 

Antonia Cifre Rosselló i Maria Lourdes Bennasar Bennasar), grup municipal PSIB-

PSOE (Jordi Amengual Far, Aina Maria Munar Isern i Andreu Vidal Borrás), grup 

municipal UM (Antoni D. Rebassa Rosselló), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús 

Alemany), i Bernadí Homar Rosselló (regidor no adscrit). 

Vots en contra: 0 (zero). 

Abstencions: 1 (una), (Antonio Matas Garcías). 

 

 S’acorda: 

 - Aprovar la moció. 

 

 

 

 

 

8. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE VIOLACIONS DELS DRETS 

HUMANS AL SÀHARA.- 

 

  (Exp. núm. 5891-2010). 

 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat aprovat la següent declaració: 

 

“Fa més de trenta-cinc anys que el poble sahrauí viu desposseït de la seva terra i 

de la capacitat de decidir sobre el seu futur. Durant tot aquest temps, els sahrauis han 

viscut dividits entre els qui patien el dur exili dels campamems de refugiats de Tindouf i 

els qui vivien als territoris ocupats, víctimes d’una insuportable repressió que els ha fet 

conèixer les desaparicions, la tortura i la negació de totes dels llibertats. El poble 

sahrauí dels territoris ocupats ha viscut i viu una cruel situació de discriminació a la 

seva pròpia terra. 

Fa poques setmanes una gran quantitat de sahrauís dels territoris ocupats alçà, a 

pocs quilòmetres d’El Aaiún, un campament de haimas amb l’objectiu de denunciar les 

seves insostenibles condicions de vida. Es tractava d’una protesta pacífica que 

ràpidament va créixer, fins a reunir més de 20.000 persones. La matinada del 8 de 

novembre, l’exèrcit i la policia marroquins varen iniciar un brutal atac contra aquest 

campament i contra tota la seva poblacio, infants inclosos. Aquest atac ha desfermat 

episodis de violència a la ciutat, en què la població sahrauí és objecte d'atacs per part de 

forces de l’ordre i de la població civil. 

Aquests esdeveniments coincideixen amb l’inici d’una nova ronda de 

negociacions entre el Marroc i el Front Polisario, la qual cosa posa de manifest la nul·la 

voluntat del règim marroquí d’arribar a una solucio negociada. Una vegada més, la 
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comunitat internacional ha reaccionat amb incomprensible complaença davant les 

violacions dels drets humans dels sahrauís. 

L’Ajuntament d’Alaro condemna el brutal atac de l’exèrcit i la policia 

marroquins als campaments de protesta alçats pels sahrauís al costat de la ciutat d'El 

Aaiún. 

  L’Ajuntament d’AIaro insta al govern espanyol, la Unió Europea i les Nacions 

Unides a emprendre mesures efectives adreçades a la protecció dels drets humans al 

Sàhara Occidental. 

L’Ajuntament d’Alaró reitera la necessitat d’una sortida al conflicte que sigui 

justa, pacífica i respectuosa amb la legalitat internacional i amb el dret 

d’autodeterminació del poble sahrauí.” 

 

 

 

 

 

9. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- 

 

 (Exp. núm. 5915-2010).  

  Moció del grup municipal PSIB-PSOE (reg. d’entrada núm. 5915, de 

19.11.2010): 

 

“Volem fer una crida a la rebel·lió col·lectiva de la ciutadania contra Ia violència 

de gènere: no podem consentir que aquesta situació segueixi mantenint-se i hem de 

posar, tots i totes, la nostra més enèrgica empenta en rompre aquesta dinàmica criminal, 

i protegir a les víctimes. A totes les victimes. 

En aquest dia volem mostrar el nostre reconeixement al coratge i la valentia de 

tantes dones que, dia a dia, assoleixen superar la por i les barreres -psicològiques, 

socials, familiars, religioses...- esteses al llarg de segles de dominacio masclista, per a 

rebel·lar-se contra el seu maltractador i denunciar-lo davant la Justicia. 

Volem denunciar Ia vergonyosa i criminal campanya empresa per algunes 

persones 

(recolzades per grups i mitjans de comunicació ultraconservadors) que pretenen 

instal·lar a la nostra societat la falsa idea de que moltes de les denúncies de 

maltractament que se presenten són inventades, quan les dades demostren tot el contrari. 

En canvi, estam convencuts que avui més que mai és necessària la complicitat de 

tots els homes i dones d’aquest país per lluitar contra aquesta violència. Perqué el 

problema és de tots i no només de les víctimes, essent també de tota la societat, el deure 

de la denúncia.Si davant una agressió giram el cap i callam, estam col·laborant a crear 

espais d’impunitat per als agressors i a incrementar el patiment de les victimes, 

majoritariament dones, pero també dels seus fills i filles. 

En el que va d’any, 58 dones i 4 nins i nines han sigut assassinats per violéncia 

masclista. I es calcula que, aproximadament, 800.000 infants pateixen, en el seu entorn i 

amb gran intensitat, la violència de gènere. Aquests menors necessiten una protecció 

especial i el recolzament de tota la ciutadania per sortir de l’espiraI de violència que 

sofreixen, han sofert o sofriran. 
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Sabem que els infants que creixen en aquestes llars pateixen seqüeles que poden 

durar tota la vida. Disminucio del rendiment escolar, insomni, malsons, fòbies, ansietat, 

agressivitat ..., són només alguns dels símptomes que presenten els i les menors que han 

conviscut amb la violència de gènere. A més, l'aprenentatge de models violents i rols de 

gènere erronis pot conduir a repetir aquestes conductes, tant en el paper de víctima com 

d'agressor, amb la conseqüent reproducció de la violència de gènere. 

La Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere 

que promulgà el Govem socialista de José Luis Rodriguez Zapatero, el desembre de 

2004, no només protegeix a les dones, sinó també a aquestes víctimes infantils de la 

violència de gènere. 

El passat mes de abril, el Govem promogué destinar un pressupost específic per 

a la prevenció i protecció de les víctimes infantils de la violència de gènere i elaborà un 

Protocol d'actuació per a les Comunitats Autònomes, que ara aquestes han de posar en 

marxa de manera urgent. 

Però no basta amb la protecció institucional, per més que aquesta existeixi i sigui 

cada vegada major: la denúncia és la única porta per posar en marxa tot el sistema de 

protecció, tant per a les dones com per a tot el seu entom. I aquest any assistim a un trist 

escenari: la majoria de les dones assassinades no havien denunciat els seus 

maltractadors i, per tant, no havien pogut esser protegides. El silenci és el millor 

còmplice dels maltractadors perquè els proporciona la total impunitat i una ampla 

llibertat per cometre els seus brutals actes. Per això és tan important la denúncia dels 

agressors. 

Volem fer una crida a la consciència de tota la ciutadania d’aquest país per 

mobilitzar-nos contra els maltractadors, perquè no trobin cap escletxa d' impunitat pels 

seus terribles actes. 

Amb la lleialtat i corresponsabilitat de totes les Administracions, amb la unitat de 

totes les forces polítiques contra el maltractament assassí, amb el Poder Judicial aplicant 

la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i amb 

l’esforç i compromís de tots aconseguirem erradicar la violència de gènere. 

Per tot això exposat, a proposta del grup municipal PSIB-PSOE, el Ple de 

l’ajuntament, acorda:  

 

- Instar el Govern de les Illes Balears a promoure, a través dels mitjans publics 

de comunicació, programes específics de sensibilització de la societat contra la 

violència de gènere a fi de contribuir de manera decisiva a l’erradicació d’aquesta 

terrible xacra. 

- Instar el Govem de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a realitzar un estudi 

socio-criminològic sobre la violència de gènere amb l’objectiu de posar de manifest la 

realitat existent sobre aquesta terrible problemàtica, prova de la realitat existent a la 

nostra societat. 

- Instar el Govern de les Illes Balears a complir els Acords que, sobre protecció 

de menors exposats a entorns de violència de gènere, foren assumits per les Comunitats 

Autonomes en la reunió del Consell Sectorial d’Igualtat celebrat l’abril d'aquest any 

2010, amb la posada en marxa del sistema de protecció especialitzada de menors i 

d’elaboracio del Protocol d’atenció als mateixos. 
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- Instar el Govern de les Illes Balears a aconseguir una major formació 

especialitzada i una major implicació de totes les forces de seguretat de la nostra 

Comunitat Autonoma en la protecció de les víctimes de violéncia de gènere.” 

 

 

 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

 - Aprovar la moció. 

  

 

 

 

 

10. PRECS I PREGUNTES.- 

 

Bernadí Homar Rosselló, regidor no adscrit: 

¿Com està el tema de la protecció civil a Alaró?, ¿ja està constituït el grup?. 

¿Quin és l’estat de la guia turística?. 

¿Falta molt per a l’enllumenat del Camí de Vela? 

Vists els pilons metàl·lics que s’han posat davant l’ajuntament, s’haurien de 

substiuir el pilons baixos, que han donat molts problemens de cops amb vehicles. 

És el moment de començar a fer gestions per posar punts de recàrrega de 

vehicles elèctrics en els aparcaments públics; malgrat està en una fase inicial, ara és 

quan s’ha de preveure. 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-EN: 

Ja ho diguérem en anteriors plens i o recordo: les barreres arquitectòniques a la 

Plaça de Son Vidal i a Can Campaner segueixen igual. 

Pel que fa al casal de joves de s’Escorxador, el reglament no s’aplica; l’estat és 

de deixadesa i brutor; ¿què penseu fer?. 

Torno a reiterar la petició de fer gestions perquè es millori l’estat de la carretera 

Consell – Alaró, tal com està és un perill. 

Un cop s’han acabat les obres de les pluvials, ¿quan començaran les del C/ de 

Solleric?. 

A ran de la sentència sobre l’antic abocador de S’Olivaret demanàrem un 

informe sobre la responsabilitat dels regidors, i encara no ho hem vist. 

¿Quan es preveu reobrir la zona de jocs infantils dels jardins de Son Tugores?. 

Demanem informació sobre el conveni amb l’Agència de disciplina urbanística 

del Consell de Mallorca. 

¿Quan es podrà disposar de la pista poliesportiva coberta?. 

Malgrat el compromís personal del batle, els guals amples a les zones de les 

escoles no estan posats. 

¿Quins criteris o requisits són necessaris per poder vendre en el mercat 

setmanal?; ?¿per què no es fa complir la normativa sobre preus i informació sobre 

l’origen de les mercaderies?. 

¿És normal que en el mes d’octubre de 2010 es facin modificacions de crèdit 

corresponents a l’exercici de 2009?. 
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¿Ja hi ha esborrany de pressupost per a l’any vinent?. 

Des de l’any 2008 hi ha factures comptabilitzades, pendents d’aplicar al 

pressupost, que haurien d’anar a un reconeixement extrajudicial de crèdits, ¿quan es 

regularitzarà aquesta situació?. 

Tenim coneixement de la mala situació econòmica de l’ajuntament, amb factures 

pendents de pagament i amb associacions sense cobrar les subvencions, ¿ha pres l’equip 

de govern alguna mesura?. 

 

Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu del grup municipal UM: 

A l’hora dels precs i preguntes de vegades tenim la sensació de ser sols 

comparses d’un espectacle que proposa el batle; per exemple, fa dos o tres plens que 

se’ns diu que si, peró no es fa res. Per exemple, en el tema dels cans a lloure, podem 

tornar a dir-ho i se’ns contestarà els mateix, però el que és cert és que una persona fou 

atacada per un ca i necessità hospitalització.  

Hem vist un decret de batlia pel qual es designa el representant de l’ajuntament a 

la caixa “Sa Nostra”, ¿per què abans s’anomenava pel ple i, normalment, per consens?; 

a gairebé tots els ajuntaments es designa pel ple. 

 

 Jordi Amengual Far, portaveu municipal PSIB-PSOE: 

La païda del paviment del C/ de Joan Rosselló de Son Forteza és una 

demostració del que s’ha fet malament amb l’obra de les pluvials, i del poc control que 

hi ha hagut. 

¿Quan es dotarà d’intimitat la zona d’espera dels usuaris dels serveis socials?; 

s’han posat uns cossiols, però això no és suficient. 

¿És cert que un usuari de l’habitatge tutelat per a persones majors hagué d’anar 

sol a una intervenció quirúrgica als ulls?. 

L’acta de la inspecció a l’habitatge tutelat en sdóna la raó en el que deiem: el 

menjar no és adequat. El nivell de qualitat dels serveis socials ha baixat; entre d’altres 

coses, els diumenges no hi va la treballadora familiar; ¿pense fer alguna cosa en aquests 

aspectes?. 

¿Quin espai ocuparà el dinamitzador juvenil?, ¿on s’ubicarà el servei?. 

Les pistes de tennis estan en un estat deplorable; ¿quina quantitat es recapta per 

l’ús d’aquestes pistes?, ¿qui duu el control de la recaptació?. 

¿Quan se’ns lliurarà la documentació que demanàrem, per escrit, el passat 25 

d’agost?. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

En el local per a l’agrupació de voluntaris de protecció civil, situat en el 

magatzem municipal de la zona del pins, sols falta posar el material elèctric, i 

acordàrem que ho instal·larien ells. L’agrupació ja ha fet els llistats del material 

necessari, que s’ha demanat a la Conselleria d’Interior, que possiblement ho podrà 

atendre el proper any. S’ha iniciat l’estructura organitzativa de l’agrupació: logística, 

subministraments, etc. Els hem facilitat material d’oficina. 

Tinc el compromís escrit de l’empresa encarregada de la guia turística que molt 

aviat ens lliurarà la feina. 
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Els pilons baixos de les vies públiques s’han anat substituïnt i, possiblement, 

també substituiran les jardineres. 

En supressió de barreres arquitectòniques s’ha actuat a la placeta de Son Manyes 

i, poc a poc, ho anirem fent a altres llocs. 

El proper dia 1 de desembre s’incorporarà la dinamitzadora juvenil i portarà la 

tutela del casal de joves de s’Escorxador. Sobre la concreta ubicació del servei, 

esperarem conèixer el seu parer. 

Des del Consell de Mallorca ens han dit que aviat es farà la millora de la 

carretera Consell-Alaró. 

Pel que fa les obres de pluvials del C/ de Solleric, estem en negociacions amb 

l’empresa urbanitzadora, que ens ha fet una proposta per dur les aigües al punt de 

desaigüament correcte, que és vora l’escorxador; estem analitzant els pressuposts 

presentants per determinar el major cost d’unes canonades que estarien calculades per 

recollir també les aigües del C/ del Puig i del Pontarró. 

 

Mateu Marcús Alemany: 

Recordo que quan s’aprovà el conveni amb l’empresa urbanitzadora es posà com 

a condició que les obres de les pluvials del C/ de Solleric eren a càrrec seu, i ho 

acceptaren. 

 

Joan Simonet Pons, batle: 

L’advocat Pedro Simonet Homar farà l’informe sobre la responsabilitat dels 

regidors a ran de la sentència judicial sobre l’antic abocador de S’Olivaret; després 

farem una reunió de treball sobre l’estratègia a seguir. 

Calculem que en un mes es podrà obrir el parc de Son Tugores. 

L’Agència de disciplina urbanística de Mallorca encara no ha contestat les 

propostes fetes a través de la Federació d’entitats locals. 

De l’obra de la pista poliesportiva coberta sols queda reforçar el tancament 

perimetral i pintar les ratlles; ja s’empra per entrenaments. 

Ja s’ha encarregat l’asfaltat d’uns carrers i s’hi ha inclòs fer els guals amples 

davant les escoles. 

Assessorat pel secretari, vam concloure que la competència per designar el 

representant a la caixa “Sa Nostra” era del batle; és cert que s’hagués pogut fer una 

junta de portaveus. 

S’han comunicat a Sorea, l’empresa contractista, les deficiències en l’obra de les 

pluvials, entres elles la que s’ha esmentat del C/ de Joan Rosselló de Son Forteza. 

Tot d’una que poguem donarem la documentació demanada. 

 

Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i festes: 

La situació econòmica a nivell general no és bona i això també afecta 

l’ajuntament. A nivell pressupostari la situació no és dolenta; estem fent feina en la 

liquidació de 2009 i el resultat ens permetrà incorporar o reconèixer els crèdits 

extrajudicials de 2008 i de 2009 i encara quedaria una quantitat; estem gastant el que 

està pressupostat. Ens han tocat situacions i anys complicats: molt d’endeutament 

municipal i sentències desfavorables amb conseqüències econòmiques. Una altra cosa 
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és la situació de la tresoreria, hi ha dificultats de pagament, entre d’altres coses perquè 

qui ens han de pagar tampoc ho fan. 

 

Antonio Matas Garcías, regidor delegat de manteniment de serveis i obres 

municipals: 

Farem la instal·lació elèctrica del Camí de Vela i posarem les faroles que tenim. 

Per poder vendre al mercat setmanal es demana que estiguin d’alta a la seguretat 

social i al corrent de pagament, i carnet de manipulador d’aliments, si fa el cas. Als 

venedors del mercat se’ls ha dit, i s’han fet circulars, sobre informació de preus i també 

sobre neteja. 

 

Maria Lourdes Bennasar Bennasar, regidora delegada de serveis socials i sanitat: 

Sols manca posar uns elements per augmentar la privacitat dels usuaris a la zona 

d’espera dels serveis socials. 

Demano que contrasteu les informacions que us donen sobre els serveis socials. 

L’usuari de l’habitatge tutelat per a persones majors no ha anat sol a operar-se; hi ha 

anat dos pics i cap vegada sol. A l’acta de la inspecció a l’habitatge tutelat no es fa cap 

esment al menjar, sinó a que el menú s’ha de penjar en un tauler. Dels aproximadament 

dinou usuaris del servei de menjar a domicili no hi ha hagut cap queixa. A l’habitatge 

tutelat mai hi ha anat personal els diumenges, sols la cuinera; s’ha de tenir en compte 

que els usuaris són gent autònoma, no necessiten una assistència. El que consideràrem 

més greu del posat de manifest en l’acta d’inspecció, un problema d’humitat a una 

cambra, ja està arreglat.  

 

Maria Antonia Cifre Rosselló, regidora delegada d’esports i de neteja d’edificis i 

dependències municipals: 

No tinc coneixement que les pistes de tennis estiguin ara malament; si que hi 

hagué un problema d’il·luminació; la manca d’arena es pot deure a un probema puntual 

causat per una forta ventada. 

Es recapten el preus per l’ús de les pistes de tennis directament a l’ajuntament. 

 

Jordi Amengual Far: 

La gent de fora veu els serveis socials d’una forma diferent a la vostra. A l’acta 

de la inspecció a l’habitatge tutelat es diu que els menús han d’estar supervisats per un 

metge o un nutricionista. 

 

 

 

 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, 25 de novembre de 2010 

  

 Vist i plau, 

   El Batle, 


