ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE 30 DE MARÇ DE 2012

Lloc de la reunió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Membres presents:

Membres absents:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Secretari:

Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial
30 de març de 2012
20’05 h.
22’45 h.
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
ordinària
primera
Jaume Nadal Bestard

1. RESOLUCIONS DE BATLIA.S’han tramès als regidors, mitjançant correu electrònic; per la qual cosa es donen
per informats de les següents:
- Autoritzacions ús instal·lacions, dependències i béns municipals (decrets: 72,
73, 75, 82, 87, 88, 90, 115, 134, 144, 148, 151, 155, 165, 180, 182, 185, 192, 201, 206,
225, 229, 241, 270, 278-2012).
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- Usos especials de vies i espais públics (decrets: 69, 70, 71, 91, 100, 101, 102,
103, 114, 116, 141, 149, 160, 161, 162, 163, 166, 191, 193, 198, 202, 210, 213, 217,
218, 230, 242, 243, 258, 259, 260, 265, 271, 272, 279-12)
- Guals permanents (decret: 130, 228-12)
- Mercat setmanal, venda ambulant, parades i barres de festes (decrets: 117,
145, 153-12)
- Cementeri (decret: 143, 281-12)
- Tributs (decrets: 68, 77, 93, 97, 107, 124, 125, 126, 127, 137, 140, 142, 177,
178, 187, 190, 199, 208, 211, 226, 239, 244, 245, 246, 247, 248, 257, 267, 268, 28312); devolucions d’ingressos (decrets: 79, 80, 81, 104, 122, 154, 167, 179, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 240, 253, 256, 262-12); pagaments fraccionats (decrets: 105,
109, 129, 197, 251, 261-12); declaració d’exempcions (decrets: 84, 238-12)
- Llicències urbanístiques (decrets: 139, 204, 222, 249-12); comprovació de
projectes d’execució (decret: -); pròrrogues (decrets: -); llicències de primera
ocupació/finals d’obra (decrets: 96, 136, 147, 181, 209, 221-12); transmissió de
llicències (decret: -)
- Llicències d’activitats (decrets: 135, 214, 215, 216-12)
- Llicències connexió xarxa aigua potable (decrets: 76, 92, 106, 189-12)
- Llicències publicitat dinàmica (decrets: 89, 195-12)
- Incoació d’expedients i sancions en matèria de disciplina urbanística (decrets:
223-12)
- Suspensió obres sense llicència (decret: 183-12)
- Incoació d’expedients i sancions en matèria de trànsit (decrets: 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176-12)
- Incoació d’expedients i sancions en matèria de residus (decrets: 123, 276-12)
- Incoació d’expedients i sancions en matèria de publicitat dinàmica (decrets: 99,
108, 112, 113, 150, 164, 203, 273, 277, 280-12)
- Incoació d’expedients i sancions en matèria de policia, bon govern i
convivència ciutadana (decrets: 74, 86, 95, 119, 120, 128, 131, 132, 133, 194, 250, 252,
254-12)
- Padró d’habitants (decrets: 94, 184, 186, 266-12)
- Personal municipal (decrets: 157, 158, 159, 274-12)
- Ajudes i subvencions concedides en matèria de serveis socials (decret: 110,
111, 121, 138, 168, 220-12)
- Targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (decrets: 224-12)
- Accions judicials, compareixença a recursos contenciosos-administratius
(decrets: 146, 156-12)
- Autorització per poder celebrar concert dins bar (decret: 83-12)
- Recursos de reposició contra resolucions de conselleries del Govern de les Illes
Balears o del Consell de Mallorca que deixen sense efectes convocatòries de
subvencions (decrets: 98-12)
- Concessió de pròrroga del termini de justificació de subvenció municipal
(decret: 78-12)
- Rectificació error material (decret: 169-12)
- LlistatS provisional i definitiu persones admeses plaça intervenció (decret: 188,
212-12)
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- Tramesa periòdica a grup municipal dades registre en suport informàtic (decret:
205-12)
- Inici procediment declaració ruïna immoble (decret: 207-12)
- Ocupació via pública amb taules i cadires (decret: 227-12)
- Compensació deutes amb Sorea 31.12.2011 (decret: 264-12)
- Disposició o compromís de despeses (AD) a 31.12.2011 (decret: 269-12)
- Reintegrament parcial subvenció municipal (decret 275-12)

2. INFORMACIÓ RELACIÓ CERTIFICADA OBLIGACIONS PENDENTS
DE PAGAMENT A 31.12.2011 (R.D.-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER).(Exp. núm. 1128-2012).
De conformitat amb allò establert a l’article 3,2 del Reial decret llei 4/2012, de
24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris
per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals (BOE núm. 48, de 25.02.2012), el secretari-interventor informa que el passat dia
15 de març expedí la relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament
que reuneixen els requisits de l’art. 2 de l’esmentada norma, i que fou tramesa per via
telemàtica i amb signatura electrònica al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques; el resum de la qual és:
Nombre de proveïdors: 155
Nombre de factures: 599
Total de l’import principal: 1.449.979,66 €

3. MODIFICACIÓ TARIFES SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.(Exp. núm. 1384-2012).
Proposta de Batlia, de 26 de març de 2012 (registre d’entrada núm. 1537),
informada favorablement per la Comissió especial de comptes en sessió de 26 de març
de 2012:
“Informe sol.licitud modificació tarifes servei subministrament d’aigua
Vista la petició de Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.,
empresa concessionària de la gestió dels serveis públics municipals d’abastiment
d’aigua i de clavegueram, de 6 de març de 2012 (registre d’entrada núm. 1384, de
15.03.2012), i l’estudi econòmic acompanyat.
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Considerant allò que preveuen els arts. 39 i 41 del Plec de condicions, incorporat
al contracte de la concessió, de 31 de juliol de 2000 (reg. d’entrada núm. 3178, de
31.07.2000), sobre les tarifes del servei i la seva revisió.
Atès allò que preveu el punt 3 de l’Ordre del Ministeri de l’Interior, de 30 de
setembre de 1977, per la qual es dicten normes complementàries del R.D. 2226/1977, de
27 d’agost, sobre tramitació dels expedient de tarifes dels serveis de competència local
subjectes al règim de preus autoritzats o de vigilància especial, sobre el deure del Ple de
la corporació d’emetre informe sobre la modificació sol.licitada.
Vist, com antecedent, l’expedient núm. 2577-2009, de revisió de les tarifes.
Proposo al Ple de l’Ajuntament:
- Informar favorablement la sol.licitud de modificació de la tarifes del servei de
subministrament d’aigua, tot mantenint la bonificació per a famílies nombroses, i amb
una redistribució de l’augment de forma que s’incrementin més les preus pels consums
més alts, i amb aquestes tarifes:
Quota de consum per a ús general :
Bloc 1: de 0 fins a 8 m3/mes
Bloc 2 : excés de 8 fins a 15 m3/mes
Bloc 3 : excés de 15 fins a 25 m3/mes
Bloc 4 : excés de 25 m3/mes

(euros/m3)
0,3294 €/m3
0,5573 €/m3
1,2870 €/m3
2,2178 €/m3

Quota de consum per a ús de bars, restaurants i indústries:
Fins a 17’5 m3/mes
0,4826 €/m3
Excés de 17’5 m3/mes
0,9423 €/m3
Quota de Servei:
Habitatges
Bars
Restaurants
Comptadors d’obra
Conservació de comptadors

(euros/abonat/mes)
2,8600
5,7500
11,4900
31,8300
0,3000 euros/abonat/mes

Sotmetre l’estudi econòmic i la proposta de revisió de tarifes a informació
pública per termini de quinze dies, als efectes de reclamacions i suggeriments.
Trametre l’expedient a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial
i Ocupació, del Govern de les Illes Balears, per a la seva autorització.”

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació:
Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró
(ER):
Ara inclouen el cost del lloguer dels pous i abans, no.
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Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista
(PSM-EN):
És contradictori amb el programa electoral del PP d’Alaró. Aprovàreu el conveni
amb la Comunitat de regants de la Font de Ses Artigues, per vendre aigua a
l’ajuntament, fa uns dos anys i mig, i no heu estat capaços de dur finançament pel
dipòsit de cloració, cosa que s’hagués pogut fer amb el “Plan E”; era més urgent que les
obres del “Plan E” fetes a Son Tugores; no obstant, la Comunitat de regants ja hi té el
seu despatx.
Al menys hi ha un regant que té cedida la seva aigua a l’ajuntament, això podria
aprofitar-se i rebaixar les tarifes.
L’estudi de Sorea és de l’any 2010, no sé perquè no s’actualitza. Les despeses de
personal, amb els percentatges de dedicació, ens generen dubtes. L’ajuntament hauria de
comprovar aquestes dades, cosa que no ha fet l’equip de govern.
¿Es controla el consum municipal d’aigua?.
Les dificultats econòmiques ho són per a tothom, també les hauria d’afrontar la
concessionària. La pujada és de quasi un 15 per cent, i no crec que el lloguer dels pous
sigui la causa.
Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSIB-PSOE):
Estem en contra. La gent ha estalviat aigua; la situació econòmica no és fàcil.
Se’ns va “vendre” per part de l’equip de govern que amb el conveni amb la Comunitat
de regants es podrien abaixar les tarifes.
A ran d’un problema informàtic de la concessionària Sorea amb les dades dels
comptes corrents dels usuaris s’han fet comunicacions o avisos de talls de
subministrament erronis.
L’estudi de les tarifes està fet per la concessionària, enfocat d’una certa manera
perquè no tenen els guanys que els agradaria tenir.
Joan Simonet Pons, batle:
Qui més consumeix pagarà més, amb aquest objectiu estan dissenyades les
tarifes. Si abans no s’imputava el cost dels lloguers dels pous, millor pels usuaris.
El cost estimat del dipòsit de cloració és d’uns 60.000 €; ningú, ni l’equip de
govern, ni cap grup polític de l’oposició, proposà incloure aquesta actuació en el “Plan
E”. Pensàvem en unes ajudes del projecte Leader per fer-ho, que ara si quen ens han
comunicat la seva concessió.
Hem estudiar l’informe de les tarifes, comprovat les variacions de l’índex de
preus del consum (IPC), hem “polit” detalls i hem fet projeccions amb els preus i
consums.
Mateu Marcús Alemany:
El sistema econòmic de concessió que tenim no obliga l’empresa a cercar les
solucions més barates; perquè com més despeses, més benefici, ja que s’aplica un 15 per
cent, en concepte de benefici, sobre el total de les despeses.
Irònicament resulta que com més estalvi d’aigua facem, la pagarem més cara.
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S’hauria de negociar amb l’empresa concessionària un canvi del “marc”.
Aina Maria Munar Isern:
Si també baixa el consum per comptadors d’obres, ¿haurem de tornar apujar les
tarifes?.
Joan Simonet Pons, batle:
Hi ha signat un contracte de la concessió, no és tan fàcil renegociar-ho.

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 ER (Gabriel Far
Florit).
Abstencions: 0 (zero).
S’acorda:
- Aprovar la proposta.

4. MODIFICACIÓ TAXA CLAVEGUERAM.(Exp. núm. 1385-2012).
Proposta de Batlia, escoltada i informada favorablement per la Comissió especial
de comptes en sessió de 26 de març de 2012:
- Aprovar provisionalment la modificció de la taxa per prestació del servei de
clavegueram,
Nova redacció de les normes afectades:
Art. 5è. Quota tributària.
Quota de servei
0,55 € / abonat / mes
Quota de consum
0,1125 € / m3 aigua (facturat)

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació:
Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró
(ER):
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Estem com en el punt anterior, l’única solució que se’ls acut: apujar taxes.
Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista
(PSM-EN):
Amb la separació de xarxes, pluvials/residuals, hauria d’haver-hi menys
problemes. L’estudi econòmic s’ha de fer bé.
Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSIB-PSOE):
També estem en contra. Hi ha una diferència significativa entre el nombre
d’abonats al servei d’aigua i els usuaris del clavegueram. S’han de controlar els
subministraments de la xarxa d’aigua municipal i els de la Comunitat de regants, i les
connexions al clavegueram i els abocaments.
Joan Simonet Pons, batle:
La diferència entre el nombre d’abonats segurament és deguda a que els del sòl
rústic no tenen connexió al clavegueram.
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 ER (Gabriel Far
Florit).
Abstencions: 0 (zero).

S’acorda:
- Aprovar la proposta.

5. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.Moció del grup municipal Partit Socialista Obrer Espanyol (PSIB-PSOE), de 28
de febrer de 2012 (registre d’entrada núm. 1105), informada favorablement per la
Comissió informativa i de control general en sessió de 26 de març de 2012:
“Commemorem el Dia Internacional de les dones en un moment molt complex i
difícil. La crisis global i la seva gestió estan augmentant les desigualtats en el nostre
país mentre creix la inquietud sobre el futur de les polítiques d’igualtat i el seu abast en
la vida quotidiana d’homes i dones.
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Un dels canvis més importants que s’ha produït en la nostra societat en les
darreres dècades ha estat l’evolució de la situació de les dones i l’avanç en el tema de la
igualtat, un fet que ha situat Espanya en l’avantguarda europea i ha format part
fonamental de la nostra modernització com a país. Avui les dones tenen una major
presència en la vida econòmica social i política, gràcies a l’esforç individual i col·lectiu,
que ha estat compartit per la societat i acompanyat per les polítiques desenvolupades per
les diferents Administracions Públiques.
En els darrers anys hem vist avançar la legislació sobre la igualtat. Realitzacions
com la Llei de protecció integral contra la violència de gènere, la Llei per a la igualtat,
la Llei de la salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE),
el Pla integral de lluita contra la tracta d’éssers humans, etc... han estat acompanyats
d’importants avanços en drets socials plasmats en la Llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència i en l’impuls de Plans,
programes i recursos d’atenció integral a les dones. Les polítiques d’atenció social i
rendes per a combatre la probresa han tingut com a destinatàries a les dones, principals
víctimes de l’exclusió social i l’increment de les pernsions mínimes en els darrers anys
han millorar la qualitat de vida de moltes dones majors. A l’incremenar les pensions
mínimes, hem vist reduïda la vulnerabilitat i la probresa dels qui compten amb ingressos
més escassos.
En definitiva, l’avanç en drets individuals i el desenvolupameny de l’Estat del
Benestar han acompanyat a les dones i els homes del nostre país en el seu projecte vital.
Malgrat les dificultats no podem permetre que aquest procés d’avanç, que és positiu per
a la societat en conjunt, pateixi retrocessos ni es paralitzi. Creiem necessari defensar i
mantenir conquestes adquirides i seguir impulsant actuacions que facin efectiu el dret a
decidir, la protecció eficaç enfront de la violència de gènere, la igualtat en l’ocupació, la
igualtat salarial, i el dret a a la conciliació, en definitiva, la igualtat efectiva de dones i
homes.
A més, hem de reforçar els serveis de l’Estat del Benestar, l’educació, la sanitat,
els serveis socials, les pensions, que han estat fonamentals per millorar la videa de les
dones. No només han impulsat la seva participació social sinó que a més, han convertit
en dret de ciutadania la cura de les persones. Tradicionalment les dones s’han ocupat en
exclusiva de la cura, i ho han fet a costa de les seves expectatives i el seu
desenvolupament personal, social i professional.
La igualtat és un dret de ciutadania que a més de reforçar la cohesió social
garanteix eficiència econòmica, ja que l’aprofitament de totes les capacitats proporciona
resultats positius per a tota la societat. Només podrem avançar en una societat eficient
des d’un model que reconegui totes les capacitats, que aprofiti el coneixement i els
recursos de totes les dones i homes del nostre país i que afronti la crisi de manera activa.
Només ens recuperarem de forma sostenible d’aquesta crisi si les propostes són
capaces d’integrar la participació laboral i econòmica de les dones des de la normalitat i
si les polítiques socials s’enfoquen des de la integralitat dels itineraris de vida i les
necessitats reals i quotidianes de les persones. Els drets individuals són la millor
estrctura institucional per a una societat lliure i forta, capaç d’afrontar des de la
capacitat i la responsabilitat compartida els reptes del futur.
Avui a més podem assegurar que l’Estat del Benestar és més necessari que mai
per garantir l’efectivitat dels drets a les persones i per donar suport als qui estan en
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sitaució de major vulnerabilitat, un espai on les dones són majoria. Per això al costat de
la garantia de drets és fonamental reforçar el dret a l’educació des dels 0 anys, la sanitat
pública, l’atenció a les persones en situació de dependència, els serveis de cura, en
definitiva una xarxa que faciliti la vida de les persones amb opcions i oportunitats.
Amb aquesta ambició per a la conquesta d’una societat que incorpori la igualtat
efectiva en totes les seves actuacions, i amb el compromís de fer de la igualtat un
principi rector de totes les nostres polítiques, es proposa a aquest Ajuntament d’Alaró
aprovi la següent declaració institucional aquest dia 8 de març per:
Valorar l’important impuls de la igualtat durant els últims anys a la nostra
societat, el que ha permès incrementar la presència d’homes i dones, aportant amb això
un potencial fonamental per al desenvolupament social, econòmic, polític i democràtic
del nostre país.
Impulsar la presència de les dones en l’ocupació i el mercat de treball garantint
la igualtat en l’accès i en el salari, conscients que la igualtat és imprescindible per
rellançar la nostra eocnomia, i comptant per això amb un instrument com la Llei per a la
Igualtat. Donar suport a més a les iniciatives emprenedores de les dones.
Apostar per polítiques que garanteixin el dret a la conciliació de la vida
professional, familiar i personal d’homes i dones, amb mesures que promoguin la
flexibilitat dels horaris d’acord a les necessitats de conciliació de les persones, o que
permetin temps dedicats a la cura, complementades amb recursos socials i educatius que
apostin per un model de serveis professionals d’acord a les necessitats de cura de
persones en situació de dependència en totes les edats.
Reconèixer i comprometre’ns amb les iniciatives de les dones en l’àmbit rural i
en el desenvolupament local.
Seguir treballant pels drets de les dones, que incloguin el dret a elegir sobre tot
allò que pertoca a la salut sexual i reproductiva.
Ampliar la xarxa de serveis i de suport per garantir el desenvolupament de la llei
integral contra la violència de gènere, comprometent-nos, un cop més en la lluita contra
totes les formes d’abús, atac a la dignitat i a la llibertat de les dones, especialment el
tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual.
Lluitar contra la feminització de la pobresa i l’exclusió social donant suport a les
dones en situació de vulnerabilitat, especialment a les dones majors i les que són
responsables de famílies monomarentals.
Apostar per una ciutadania compromesa amb la igualtat i el desenvolupament
d’un nou contracte social que afavoreixi el ple desenvolupament de les dones i els
homes com a millor forma per afrontar la sortida col·lectiva a la difícil situació
econòmica per la qual avui travessa el nostre país.
Reclamam al Govern de la Nació:
Que mantingui el dret de les dones a decidir sobre la seva salut sexual i
reproductiva, d’acord amb la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la IVE, fent-ho
efectiu a totes les Comunitat Autònomes.
Que modifiqui el decret de mesures urgents per a la reforma laboral, amb la
finalitat de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació així com les mesures que
facin possible la igualtat en l’ocupació, la incorporació de les dones a tots els llocs de
responsabilitat i la igualtat salarial, tal com estableix la llei per a la igualtat.
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Que impulsi els serveis de l’Estat del Benestar relacionats amb la cura i l’atenció
a totes les persones que ho necessitin, especialmente menors, persones majors i en
situació de dependència.
Que promogui la igualtat real i efectiva en totes les polítiques públiques i en la
societat.”

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació:
Joan Simonet Pons, batle:
Proposem votar el quatre punts de la part final per separat; estaríem d’acord amb
els dos últims.
Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSIB-PSOE):
No estem d’acord, tots els punts de la moció van en conjunt.

Resultat de la votació:
Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Gabriel Far
Florit).
Vots en contra: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet
Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar
Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).
Abstencions: 0 (zero).

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

6. RETIRADA DE LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL.Moció del grup municipal Partit Socialista Obrer Espanyol (PSIB-PSOE), de 6
de març de 2012 (registre d’entrada núm. 1105), informada favorablement per la
Comissió informativa i de control general en sessió de 26 de març de 2012:
“Exposició de motius.
Les disposicions contingudes en el Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, aprovat pel Govern de l’Estat
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tindran, en el cas de que siguin aprovades per les Corts Generals, conseqüències molt
negatives sobre els drets dels treballadors.
1. La Reforma pretén que l’acomiadament sigui l’opció més fàcil perquè una
empresa millori la seva competitivitat. La reforma durà més atur: en un moment de
recessió com el que estam vivint una reforma laboral com aquesta només serveix per
facilitar i abaratir l’acomidament, per facilitar encara més la destrucció de llocs de feina,
però no per incentivar la contractació. A més està pensada per un Govern que no té cap
agenda de reformes per impulsar el creixement. El govern només té una agenda
d’ajustament, de triple ajustament. Ajustament pressupostari, ajustament de les rendes
de treball (pujada de l’IRPF) i ajustament en els drets dels treballadors.
2. La reforma suposa un retrocés dels drets dels treballadors perquè:
Generalitza l’abaratiment de l’acomiadament a 20 dies, als vincular-la a una
situació habitual en el cicle recessiu de l’economia, com és la caiguda durant 3
trimestres dels ingressos (independentment de que els beneficis augmentin).
Obre la porta a una rebaixa general dels sous sense necessitat d’acord. La
reforma laboral reforçarà el poder dels empresaris en les relacions de treball. Tindran
més fàcil modificar les condicions laborals fins al punt que podran baixar el sou als
treballadors sense necessitat d’acord, simplment per raons de competitivitat o
productivitat.
Crea un nou contracte amb bonificacions que permet l’acomiadament lliure i
gratuït durant el primer any. Aquest contracte desvirtua completament el període de
prova i pot provocar una generalització de contractes formalment indefinits però que, a
la pràctica, no durin més d’un any o que concloguin als tres anys quan finalitzin les
bonificacions.
Obre el camí dels acomiadaments col·lectius en el sector públic.Aquesta reforma
afecta a un milió d’empleats públics, perquè no sols incumbeix als qui treballen a les
empreses públiques, sinó també al personal laboral contractat directament pels
ajuntaments, les comunitats autònomes o els propis ministeris.
3. La Reforma anul·la la capacitat de negociació dels sindicats per defensar els
drets dels treballadors.
Una gran reforma laboral precisa del pacte dels agents socials per a ser garantia
d’èxit. La que ha presentat el govern facilita la inaplicació del pactat en els convenis.
S’estableix un procediment per saltar-se el disposat en el convenis similar, però més
fàcil, que el que se pot usar per a l’acomiadament per causes econòmiques. Suprimeix
l’autorització de l’autoritat laboral dels expedients de regulació d’ocupació (ERE), amb
el que es reduex seriosament la capacitat dels sindicats a l’hora de negociar i s’assumeix
un risc afegit de judiciatlizació de les relacions laborals.
En definitiva, la Reforma laboral no vendrà a resoldre la greu crisis que pateix
l’economia espanyola i no rebaixarà tampoc l’alta taxa d’atur existent. El que si
suposarà certament és una degradació de les condicions de treball, un emprobriment de
la població i un atac a la cohesió social.
La reforma proposada derivarà en un increment del número d’acomiadaments i
rebaixes en els sous dels treballadors que afectarà molt negativament al consum de les
famílies, deprimirà la demanda interna i, en conseqüència produirà disminucions del
Producte Interior Brut que, a la vegada, suposarà més desocupació.
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La reforma és ineficaç des de la perspectiva de l’ocupació, perquè afavoreix
l’acomiadament i, amb això, l’augment de la desocupació. És injusta, perquè els
treballadors perden drets i perquè dóna tot el poder als empresaris sobres els
treballadors, creant a més inseguretat en aquests.
En base a tot l’anterior, l’Ajuntament d’Alaró:
1. El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alaró insta el Govern de l’Estat a
presentar en el Congrés dels Diputats un projecte de llei alternatiu i pactat amb els
agents socials i les forces polítiques que tingui com a objectiu la creació d’ocupació de
qualitat i l’estabilitat en l’ocupació.
2. El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alaró donarà trasllat de la present Moció
al President del Govern, a la Ministra d’Ocupació, al President del Congrés dels
Diputats, als/les Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i als/les
representants dels agents socials.”

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació:
Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró
(ER):
S’han de fer reformes, però participatives. S’han de fer moltes altres reformes
abans de retallar drets dels treballadors i, sobre tot, una reforma del món polític.
Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista
(PSM-EN):
És el major atac als treballadors en la història d’Espanya. No hi ha mesures
incentivadores. Va contra el sindicats i elimina la negociació col·lectiva. No hi ha hagut
diàleg ni s’ha escoltat els treballadors. No és una reforma per crear llocs de feina, sinó
per donar mans lliures als empresaris.
Joan Simonet Pons, batle:
No aplicar-la seria pitjor.

Resultat de la votació:
Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Gabriel Far
Florit).
Vots en contra: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet
Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar
Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).
Abstencions: 0 (zero).

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

7. CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ EFECTUADES PEL
GOVERN DE LES ILLES BALEARAS.(Exp. núm. 1284-2012).
Moció del grup municipal Partit Socialista Obrer Espanyol (PSIB-PSOE),
(registre d’entrada núm. 184, de 09.03.2012), informada favorablement per la Comissió
informativa i de control general en sessió de 26 de març de 2012:
“Exposició de motius.
En les darreres setmanes, les Illes Balears són l’escenari d’una creixent tensió
social degut a les retallades que està aplicant el Govern de les Illes Balears, en l’àmbit
de l’educació pública de la nostra Comunitat Autònoma
Aquests fets han provocat protestes, mobilitzacions i manifestacions a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, per garantir una educació pública i de qualitat. Una
educació que segueixi sent un dels pilars per garantir el futur, el creixement i el benestar
dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. Una situació que afecta molt
directament els municpis de totes les Illes.
Un futur que de forma manifesta està en perill degut a la manca d’un pressupost
adequat a les necessitats educatives, i que ha provocat fonamentalment una baixada en
la qualitat educativa que afecta sobretot en la manca de personal docent i en la retallada
de les prestacions i els serveis bàsics que donen els centres.
Una situació que es produeix en un marc en el que l’educació havia de ser un dels
pilars del govern del president José Ramón Bauzá, que va dir en el seu discurs
d’investidura que aquesta legislatura seria la de les “autopistes de l’educació”.
Concretament, i des del canvi de govern a les Illes Balears, tots aquells centres el
manteniment dels quals depenia directament de la conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats han tingut moltes dificultats per cobrar la dotació econòmica que els
corresponia per pagar les despeses de manteniment, subministraments i material
dicàctic.
Actualment ja s’ha arribat a tal punt que hi ha classess sense calefacció en el mes
de gener, a les quals el professorat i l’alumnat hi han d’assistir amb els abrics dins
l’aula. Així mateix, els professors i professores i l’alumnat han de fer les fotocòpies a la
seva casa o aportar els fulls de paper necessari.
Per a l’any 2012 això es veurà agreujat si es compleix l’avís de la conselleria als
centres -tant de primària com de secundària- de que aquestes dotacions es veuran
disminuïdes entre un 20 i un 30%.
Tota aquesta situació, absolutament precària i més pròpia de mitjans del segle XX,
és intolerable en una societat moderna, avançada i que té l’educació com a prioritat.

Página 13 de 32

Per altra banda, els pressuposts de la Comunitat Autònoma de 2012 ja han posat
en evidència que les partides referents a les dotacions econòmiques dels centres no estan
suficientment dotades.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Alaró, presenta per a
la seva consideració i accept ció pel Ple Municipal d’aquesta corporació la següent
proposta d’acord:
1. L’Ajuntament d’Alaró insta el Govern de les Illes Balears a regularitzar els
pagament de les dotacions econòmiques de subministrament i manteniment dels centres
de seundària pendents de l’exercici de 2011.
2. L’Ajuntament d’Alaró insta el Govern de les Illes Balears a assegurar les
partides pressupostàries per garantir les dotacions econòmiques de subministrament i
manteniment dels centres de primària i secundària.”

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació:
Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró
(ER):
L’educació és el nostre pilar i el nostre futur.
Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista
(PSM-EN):
Estem d’acord; proposem estendre les referències dels punts 1 i 2 a tots els
centres educatius.
Joan Simonet Pons, batle:
També proposem incloure tots els centres educatius, perquè ens afecta
directament com ajuntament.

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat, amb la següent redacció dels punts 1
i 2:
“1. L’Ajuntament d’Alaró insta el Govern de les Illes Balears a regularitzar els
pagament de les dotacions econòmiques de subministrament i manteniment de tots els
centres educatius.
2. L’Ajuntament d’Alaró insta el Govern de les Illes Balears a assegurar les
partides pressupostàries per garantir les dotacions econòmiques de subministrament i
manteniment de tots els centres educatius.”
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Moció del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista, de 16 de març de 2012
(registre d’entrada núm. 1388), informada favorablement per la Comissió informativa i
de control general en sessió de 26 de març de 2012:
“Primer- Fonaments de la moció
L’article 4.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears defineix la llengua
catalana com a llengua pròpia i cooficial de les Illes Balears. A més, l’article 4.3 preveu
que les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial del català,
han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear
les condicions que permetin arribar a la plena igualtat amb la llengua castellana quant
als drets dels ciutadans de les Illes.
En desenvolupament d’aquest article s’han anat duent a terme al llarg dels anys
tota una sèrie de mesures per garantir l’ús i el coneixement del català, que tot i ser la
llengua pròpia de les Illes es troba en una situació de feblesa respecte l’altra llengua
oficial d’aquesta Comunitat Autònoma, el castellà. Dins aquestes accions té una
especial rellevància la Llei de Normalització lingüística aprovada el 29 d’abril de 1986
amb la unanimitat de tots els partits polítics de balears. Totes aquestes mesures han
permès col·locar la llengua catalana en una situació de normalització creixent en quant
al seu ús oficial i quotidià dins les Illes.
Aquestes mesures en favor del català es justifiquen per l’evident situació
d’inferioritat en que es trobava i es troba aquesta llengua dins el nostre entorn,
especialment en certs àmbits. Com a llengua feble necessita ser protegida per a poder
situar-se en condicions de major igualtat possible vers l’altra llengua oficial, el castellà,
la força de la qual és evident. Avui en dia aquesta situació no s’ha normalitzat,
absolutament tots els balears saben parlar i escriure en castellà, però una gran part
d’aquests no ho saben fer en català. Per això és necessari que la llengua catalana
continuï essent objecte de protecció. La llengua d’un poble és una part vital d’allò que el
defineix com a tal, de les seves arrels i cultura, si la llengua desapareix també ho farà el
poble, per tant, no ha de ser acceptada cap actuació que pugui perjudicar una expressió
cultural tan forta com un idioma.
És per això que no es pot acceptar de cap manera l’avantprojecte de Llei de
modificació de la Llei de la Funció pública que el Govern Balear vol presentar davant el
Parlament. Aquesta llei clarament atempta contra la normalització del català dins les
Illes. No es pot considerar com a normalitzada una llengua si l’Administració del seu
territori no l’empra o si un ciutadà no té reconegut el seu dret a ser atès pels empleats
públics de casa seva en la llengua pròpia de la Comunitat. A més, no es pot considerar
jurídicament desitjable que una Llei com la de Normalització Lingüística, aprovada per
unanimitat al 1986, sigui ara retallada per una sola opció política sense comptar amb les
sensibilitats de les demés opcions ideològiques existents.
Per tot això, ha sorgit el moviment ciutadà “Moviment per la Llengua”, el qual
pretén representar a tots els ciutadans de les Illes que pensen que l’aprovació d’aquestes
mesures legislatives suposarà un agravi comparatiu de la situació del català vers el
castellà i provocarà una situació de marginació de llengua catalana a les Illes que a llarg
termini podria arribar a suposar la seva desaparició. Per evitar tot això “Moviment per la
Llengua” exercirà davant el Parlament de les Illes Balears el dret fonamental de petició
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reconegut a l’article 29 de la Constitució Espanyola de 1978 i desenvolupat per la Llei
Orgànica 4/2001 reguladora del dret de Petició per demanar la retirada o derogació de
l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.
El citat article 29 de la Constitució, al seu apartat primer, estableix que “Tots els
espanyols tindran el dret de petició individual i col·lectiva, per escrit, en la forma i amb
els efectes que determini la Llei”. Per tant, s’atorga als ciutadans, amb caràcter general,
el dret a dirigir-se als òrgans públics per realitzar davant aquests qualsevol sol·licitud.
Aquest dret també comporta l’obligació, per part de l’òrgan públic que ha estat objecte
de la petició, de respondre al peticionari, ja sigui per atendre o per desestimar la
sol·licitud que aquest ha efectuat. El dret de petició pot ser exercit per tot ciutadà,
nacional o estranger, persona física o jurídica, a més aquest exercici es pot dur a terme
individual o col·lectivament.
Això s’ha de posar en relació amb l’article 9.1 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que estableix que “El
municipi té personalitat jurídica i, com a tal, plena capacitat d’obrar en la defensa i la
gestió dels interessos que li són propis”. Per tant, un Ajuntament, com a persona
jurídica que és, pot exercir el dret de petició o signar una petició col·lectiva. En virtut
d’això des de Moviment per la Llengua es pretén ara que els Ajuntaments dels diferents
pobles de les Illes Balears s’adhereixin a aquesta campanya en defensa de la nostra
llengua. Acollint d’aquesta manera el clamor popular manifestat pels ciutadans de les
Illes, als quals representen els citats Ajuntaments, en contra de les mesures legislatives
en matèria lingüística que pretén aprovar el Govern/ Parlament i a les quals fem
referència en aquest escrit.
Concretament la petició, que Moviment per la Llengua presentarà davant el
Parlament de les Illes Balears, és la següent:
Per tot l'exposat al Manifest, des del Moviment per la Llengua manifestam la
nostra voluntat d'exercir el dret de petició regulat a l'article 29 de la Constitució
espanyola de 1978 i desenvolupat a la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre,
reguladora del dret de petició, per tal de demanar al Parlament de les Illes Balears:
1. Que retiri de la seva tramitació l'Avantprojecte de llei de modificació de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes
Balears, o
2. Si aquest ja ha estat aprovat, que es derogui la Llei de modificació de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes
Balears i;
3. Que el Parlament de les Illes Balears, a través dels mitjans pertinents, es
comprometi públicament a respectar la Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització
lingüística, i a no adoptar cap mesura legislativa que retalli els drets que hi ha
reconeguts.
Declaram que hem actuat complint tots els requisits legals previstos en les
citades normes jurídiques. Per això, interpel·lam el Parlament de les Illes Balears a
donar una resposta expressa a la nostra petició.
Per tot l’exposat, sol·licit: Que tingui per presentat aquest escrit, l’admeti, tingui
per formulada la moció i es procedeixi a la seva inclusió a l’ordre del dia del Ple de
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l’Ajuntament d3Alaró que es celebrarà el proper 29 de març de 2012, per al seu debat i
aprovació.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
Acord:
1. L’Ajuntament de d’Alaró, com a persona jurídica i en virtut del dret atorgat
per l’article 29 de la Constitució Espanyola de 1978 i per la Llei Orgànica 4/2001
reguladora del dret de Petició, s’adhereix a la campanya Moviment per la Llengua i per
fer constar el seu suport, autoritza i dóna permís a la citada plataforma per a publicar-ho
a la seva pàgina web (www.movimentperlallengua.cat) a la secció “Qui ens dóna
suport”.
2. L’Ajuntament de d’Alaró, com a persona jurídica, a través del Batle com a
representant legal del mateix, signarà la petició per a demanar la retirada o, en el seu cas,
derogació de l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la Comunitat de les Illes Balears, en harmonia a la campanya del
moviment ciutadà “Moviment per la Llengua”.
3. L’Ajuntament de d’Alaró es compromet, en la mesura de les seves
possibilitats, a donar suport institucional a la plataforma “Moviment per la Llengua”.

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació:
Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró
(ER):
Estem en contra d’accions que suposen un extermini de la nosta cultura, que
també suposen un extermini d’una part de cada un de nosaltres.
Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSIB-PSOE):
Donem suport a la llengua catalana, per això estem a favor de la moció.
Joan Simonet Pons, batle:
Sorpren un tant que la plataforma no s’hagi dirigit a l’ajuntament, sinó a un grup
municipal. Hi ha accions de les que s’esmenten que l’ajuntament ja ha fet. Els membres
del grup municipal PP tenen llibertat de vot.

Resultat de la votació:
Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Gabriel Far
Florit).
Vots en contra: 6 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet
Homar, Maritina Campins Moyá, María Lourdes Bennasar Bennasar, María Antonia
Cifre Rosselló i Juan Lozano León).
Abstencions: 1 (una), Llorenç Perelló Rosselló.
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Resultat de la nova votació:
Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Gabriel Far
Florit).
Vots en contra: 6 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet
Homar, Maritina Campins Moyá, María Lourdes Bennasar Bennasar, María Antonia
Cifre Rosselló i Juan Lozano León).
Abstencions: 1 (una), Llorenç Perelló Rosselló.

Persistint l’empat, decideix el vot de qualitat del Batle, i en conseqüència,
s’acorda:
- Refusar i no prendre en consideració la moció.

9. A FAVOR DE L’EDITORIAL MOLL.Moció del grup municipal ER, de 15 de març de 2012 (registre d’entrada núm.
1375), vista per la Comissió informativa i de control general en sessió de 26 de març de
2012:
“1er. L’Editorial Moll de Palma (Mallorca), fou creada el 1934 per F. de B. Moll
Casasnovas com a continuaciò de l’obra cultural que va iniciar l’any 1896 Mn. Antoni
M. Alcover Sureda (1862-1932), amb la publicació del primer volum de l’Aplec de
Rondaies Mallorquines i des de llavors ha publicat autors dels Països Catalans i de fora,
sempre en català.
2n. A la vegada, s’han general llocs de treball estables de forma directa i
indirecta.
3r. Quan fa mesos es va fer públic que l’Editorial Moll patia greus problemes
econòmics, es va alçar una ona espontània de solidaritat que vol donar continuïtat a una
empresa que enguany compleix 78 anys, tot mantenint el principi de fidelitat a la lengua
i la cultura catalanes en el seu sentit més ampli, sense exclusions.
4t. Per això es necessiten recursos econòmics estables, que permetin superar les
fluctuacions normals del mercat, especialment en temps de crisi com l’actual. Amb
aquesta finalitat s’ha creat el Cercle d’Amics de l’Editorial Moll, que està format per
tots els qui estiguin disposats a pagar una quota, fixada per cadascú d’acord amb les
seves conveniències que donarà dret a adquirir els llibres del seu fons per l’import total
aportat, amb un cinc per cent de descompte sobre el PVP.
5è. El plenari de l’Ajuntament d’Alaró en el seu moment es pronuncià favor de
la defensa de la llengua catalana.
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Enfront de tot això , el Grup d’Esquerra d’Alaró proposa, previs els tràmits
legals que es requereixen, el debat i votació de la següent
Moció
1er. Que el Plenari es pronuncií a favor de la continuïtat de l’Editorial Moll.
2n. Que l’Ajuntament es subscrigui al Cercle d’Amics de l’Editorial Moll amb la
quantitat que consideri adient, per demostrar el seu suport a aquesta entitat i que els
llibres adquirits es donin a la bilioteca municipal.”

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació:
Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista
(PSM-EN):
És beneficiós i ajudem a una editorial que ha treballat pel català.
Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSIB-PSOE):
Tal vegada s’hauria de demanar també el suport d’institucions supramunicipals.
Ajudar a una editorial, a una empresa, en crisi pot ser un precedent que mols ciutadans
no veurien bé.
Llorenç Perelló Rosselló, regidor delegat de cultura, joventut i fira:
L’Editorial Moll fa una feina molt lloable; no obstant, i dit això, considerem que
el punt segon de la moció envaeix les competències de l’equip de govern. Considerem
més adequat comprar llibres, sense haver d’estar fermats. Per exemple: ¿hem de
comprar obres dels fons d’art de la Galeria Addaya?; no podem donar suport a totes les
empreses que compleixen anys.
Mateu Marcús Alemany:
El ple pot decidir coses per damunt del regidor. Ens podem apuntar a moltes
coses, però dueu les propostes.
Llorenç Perelló Rosselló:
Segurament els hi comprarem llibres, però no ens volem fermar a una quantitat.
Tindrem més dotblers, perquè tornem a rebre revistes a través del Consell de Mallorca.

Resultat de la votació:
Vots a favor: 2 (dos), grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup
municipal ER (Gabriel Far Florit).
Vots en contra: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet
Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar
Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).
Abstencions: 4 (quatre) grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell).
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Ss’acorda:
- Refusar i no prendre en consideració la moció.

10. CREACIÓ, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA FIGURA DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE SUGGERÈNCIES I RECLAMACIONS.Moció del grup municipal ER, de 15 de març de 2012 (registre d’entrada núm.
1377), vista per la Comissió informativa i de control general en sessió de 26 de març de
2012:
“El grup municipal d’Esquerra d’Alaró, proposa crear una comissió especial,
perquè els ciutadans puguin exercir la iniciativa popular, s’introdueix un nou article pel
qual esl 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 nostre poble pugui fer arribar
qualsevol qüestió en forma de suggerència o reclamació, fins i tot, comptar amb la weva
participació directa.
Aquesta comissió es realitza a l’empar de l’article 24/3 de la llei 20/2006.
El present reglament, pretén enfortir els llaços entre l’administració i el ciutadà,
fent-lo partícip del dia a dia del nostre poble i així, fer efectives les diferents opcions
que té el ciutadà per fer arribar les seves reclamacions o suggerències, ja sigui
telemàtica, telefònica, escrita o presencialment, amb un control, transparència i
regularitat, fent-lo més efectiu.
Enfront de tot això, el Grup d’Equerra d’Alaró proposa, previs els tràmits legals
que es requereixin, el debat i votació del següent:
- Reglament orgànic de la Comissió de queixes i suggeriments.”
(El text complet del reglament proposat, de tres títols i treta-un articles, consta
adjunt a la moció, fulls del núm. 1 al núm. 18).

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació:
Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista
(PSM-EN):
En casos semblants sempre hem demanat treballar mitjançant una comissió de
feina. Proposo retirar el punt o sols votar la creació de la comissió.
Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSIB-PSOE):
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Estem a favor de la participació, però hem de distingir entre casos diferents, com
ho és el d’un poble petit i el d’una ciutat gran. Demanem arribar a un consens.
Joan Simonet Pons, batle:
Posem en dubte la seva necessitat. Demano retirar-ho, perquè considerem que
primer n’hem de parlar i s’ha de fer un treball previ.
Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró
(ER):
Accepto retirar de l’ordre del dia aquest punt i el següent; demano disculpes per
si hi ha hagut algun malentès en la forma d’enfocar o treballar conjuntament en les
propostes.

Sotmeses a votació, s’acorda per unanimitat:
- Retirar l’assumpte de l’ordre del dia, així com també retirar el punt número 11
“Ordenança municipal reguladora de la convivència, defensa i proteció animal a
l’entorn humà”.

12. REIAL DECRET-LLEI 4/2012 I PETICIÓ DE PAGAMENT AL GOVERN
DE LES ILLES BALEARS I AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA.Moció del grup municipal PSIB-PSOE, de 26 de març de 2012 (registre
d’entrada núm. 1527):
“El passat 25 de febrer es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24
de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals.
Atès el problema de liquiditat que venen tenint les entitats locals aquest Reial
Decret es proposa poder fer efectu el pagament als diferents proveïdors de
l’Ajuntament. Amb aquesta finalitat el grup socialista hi ha d’estar d’acord, tot i que
volem recordar quin ha estat el principal motiu per arribar a aquesta situació i també
volem intentar eliminar els efectes negatius que tindrà sobre l’Ajuntament i els
ciutadans l’aplicació d’aquest Reial Decret Llei.
En efecte, l’Ajuntament d’Alaró, com molts d’altres ajuntament, es veurà en la
necessitat d’endeutar-se en base a aquest Reial Decret Llei per poder pagar als
proveïdors principalment perquè el Govern del senyor Bauzá i el Consell Insular de
Mallorca que presideix Maria Salom mantenen des de fa mesos un deute vençut amb
l’Ajuntament de més de 600.000 euros.
Aquesta greu situació inexplicablement no es veu recollida en el Reial Decret
Llei, atès que no considera els Ajuntaments, ni les persones, ni les associacions, etc., a
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les qual se’ls deu molt de diners com a prestadors de serveis socials o per ajudes a la
Dependència.
Això suposarà que aquestes associacions sense ànim de lucre que tenen com a
finalitat labors socials o els propis ajuntaments hagin de seguir esperant per cobrar allò
al que legitimament tenen dret i, en molts de casos, deuen als seus proveïdors o
traballadors.
L’altra conseqüència d’aquest fet és que els ajuntaments, si volen pagar,
s’hauran d’endeutar i això tendrà dos efectes molt negatius. El primer, que haurem
d’incrementar molt el deute de l’Ajuntament amb les entitat financeres, i el segon, que
ens haurem de fer càrrec dels interessos i d’altres despeses corresponents a aquest deute
provocant noves restriccions i retallades prssupostàries de serveis municipals o
l’increment de taxes i impost municipals.
I aquí hi ha una de les perversions d’aquest Reial Decret Llei. Si en darrer terme
el que deu és el Govern del senyor Bauzá i el Consell Insular de Mallorca que presideix
Maria Salom, perquè ha de ser l’Ajuntament el que s’endeuti i carregui damunt les
seves espatlles amb els interessos d’aquest deute? Per què no possibilitar que primer
s’endeuti el Govern o el Consell i liquidin el deute amb les ajuntaments?
Però el Grup Municipal Socialista encara hi veu una segona perversió, fruit de
l’experiència d’aquests gairebé 9 mesos de govern del senyor Bauzá. Si aquest Reial
Decret Llei possibilita als Ajuntaments pagar als seus proveïdors, a canvi d’un
endeutament pels propers 10 anys i sense la necessitat de cobrar el que tenim pendent
del Govern i del Consell, és possible que els presidents puguin tenir la temptació
d’intentar pagar els seus deutes amb els ajuntaments per un període similar al de
l’amortització del préstec.
Aquest fet, de produir-se, seria gravíssim pels interessos municipals i obligaria a
l’Ajuntament a reclamar, per qualsevol via, inclosa la judicial, els pagament efectiu de
les quantitats que se li deuen.
I per tot això, el Grup Municipal Socialista d’Alaró presenta la següent
Proposició
Primer: El Ple de l’Ajuntament d’Alaró insta al Govern de les Illes Balears i al
Consell Insular de Mallorca a fer efectiu les quantitats que se li deuen, per tal de no
haver d’endeutar-se en base al Reial Decret Llei 4/2012 per aquests imports.
Segon: En cas de no fer-se efectives les esmentades quantitats amb caràcter
immediat, el Ple de l’Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular
de Mallorca a compensar per qualsevol mitjà el cost dels interessos i d’altres despeses
als que l’Ajuntament haurà de fer front atès el nou endeutament i que són una
conseqüència directa del fet que ambdues institucions no han pagat en temps i forma les
quantitats a les que l’Ajuntament hi té dret.”

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació:
Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró
(ER):
La situació semba la d’un peix que es mossega la cua.
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Joan Simonet Pons, batle:
Sobren les frases que esmenten el senyor Bauzá i la senyora Salom. El deute de
les administracions amb l’ajuntament d’Alaró és del voltant de 900.000 euros, però
també prové de deutes contrets en anteriors legislatures. L’acord ens sembla bé i
podríem donar suport a la moció si es retiren de l’exposició de motius les referències als
actuals presidents.

Resultat de la votació:
Vots a favor: 6 (sis), grup municipal PSIB-PSOE (Benito Ripoll Matas, Aina
Maria Munar Isern, Gregorio García-Villaraco Rodríguez i Antonia Martorell Vanrell),
grup municipal PSM-EN (Mateu Marcús Alemany) i grup municipal ER (Gabriel Far
Florit).
Vots en contra: 7 (set), grup municipal PP (Joan Simonet Pons, Gabriel Simonet
Homar, Maritina Campins Moyá, Llorenç Perelló Rosselló, María Lourdes Bennasar
Bennasar, María Antonia Cifre Rosselló i Juan Lozano León).
Abstencions: 0 (zero).

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

ASSUMPTE PER RAÓ D’URGÈNCIA:
PLA D’AJUST (REIAL DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRERO).
(Exp. núm. 1645-2012)
Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació sobre el caràcter urgent de la proposta:
Joan Simonet Pons, batle:
Si el pla d’ajust no s’aprova abans del 31 de març no ens podrem acollir al
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors, mitjançant operació
d’endeutament;els treballs per a la confecció del pla els hem acabat sols fa unes hores.

Resultat de la votació sobre la urgència:
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).
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Vots en contra: zero (0).
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 ER (Gabriel Far
Florit).
S’acorda:
- Ratificar la urgència d’aquest assumpte.

“Memoria del Plan de ajuste:
De acuerdo con lo previsto en el art. 3 del Real Decreto-ley 4/2012, de 28 de
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidades locales, este ayuntamiento ha remitido al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas una relación certificada de las obligaciones pendientes de
pago por importe de 1.449.979,66 €.
La causa principal de esta deuda es el retraso en el cobro de las aportaciones,
firmes y comprometidas, de otras administraciones públicas.
Atendido que a fecha de hoy no se ha efectuado el pago de las obligaciones
reconocidas por el ayuntamiento para con los proveedores, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 7 del R.D.-Ley 4/2012, de 28 de febrero, se ha elaborado el plan de
ajuste que se acompaña y que se somete a la aprobación del pleno de la corporación.
Ingresos.
Los ingresos corrientes del ejercicio 2012 se han calculado aplicando a los
derechos reconocidos netos del ejercicio 2011 la tasa anual de crecimiento media de la
recaudación efectiva de los ejercicios 2009 a 2011, que es negativa en un 0,05. Y se ha
mantenido de forma lineal esa previsión hasta la finalización del plazo de amortización
previsto de la operación de endeudamiento, que es de un máximo de 10 años, hasta el
ejercicio 2022.
Los ingresos de capital se han ajustado al único compromiso firme de aportación
con el que cuenta este ayuntamiento; que es la subvención de la actual Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, del Govern de les Illes Balears, de 20 de noviembre
de 2006 (exp. municipal nº 472-2006; registro de entrada nº 6590, de 01.12.2006), por
la que se concedió al Ayuntamiento de Alaró una subvención de 138.205,92 € (en
diecinueve anualidades (del ejercicio 2006 al 2024) para la ejecución del proyecto de
obra “Reforma y adecuación del antiguo matadero para casal de jóvenes”; proyecto
completamente ejecutado y casal en la actualidad en funcionamiento.
Gastos.
Los gastos corrientes de los capítulos 1 (de personal ) y 2 (en bienes y servicios)
se han calculado de acuerdo con las previsiones del proyecto de presupuesto municipal
para 2012, y para los ejercicios siguientes, de 2013 a 2022, se ha previsto un aumento
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acumulativo del 2 por 100 anual, de acuerdo con el índice de precios del consumo (IPC)
interanual de febrero de 2012 (fuente: web ine.es).
Las transferencias corrientes, capítulo 4, recogen las del proyecto de presupuesto
para 2012 y se mantienen sin variación para los ejercicios siguientes.
Respecto los gastos de capital, en el capítulo 6 (inversiones reales) y en el
capítulo 7 (transferencias de capital), en el ejercicio de 2012 se incluye únicamente la
aportación municipal prevista a su financiación; y para los próximos ejercicios sólo se
prevé la transferencia de capital comprometida mediante convenio entre el
ayuntamiento y la Unión Deportiva Alaró, para fomento del deporte y financiación de la
instalación de césped artificial en el campo de fútbol, aprobado por acuerdo del pleno de
6 de mayo de 2004, (exp. municipal nº 1787-2004), asunción de los intereses y
amortizaciones de una operación de crédito por importe total de 664.027,22 €, en quince
anualidades, de 2005 a 2019.
Los gastos por operaciones financieras, capítulo 3 (gastos financieros) y capítulo
9 (pasivos financieros), se han calculado para poder cubrir los intereses y
amortizaciones de las operaciones de endeudamiento hoy vigentes más la que pueda
formalizarse en el marco del R.Decreto-Ley 4/2012, de 28 de febrero; esta última se ha
calculado para un importe de 1.449.979,66 €, a un plazo de 10 años, con los primeros de
carencia, y a un tipo de interés del 5’5 por 100.
Capacidad de financiación.
Considerando que en el cuadro derivado de la situación actual y de previsiones
del Plan de ajuste que se propone aprobar, la capacidad de financiación es positiva en el
ejercicio 2012 y en los siguientes, NO se proponen medidas de ingresos y la única
medida propuesta en gastos es el compromiso de NO incrementar los capítulos 4
(transferencias corrientes) y los capítulos 6 y 7 (gastos de capital), a no ser que se
produzcan incrementos de ingresos no previstos.
Alaró, a 30 de marzo de 2012.
El Alcalde,
Joan Simonet Pons.”

Opinions sintetitzades dels membres de la corporació que intervenen en la
deliberació:
Gabriel Simonet Homar, regidor delegat d’economia, hisenda i mercat:
El pla d’ajust implica que hi haurà variacions en el projecte de pressupost que
hem fet arribar als grups municipals. Els interessos d’una operació de crèdit alternativa
a la prevista en el reial decret-llei segurament seran molt més elevats. La situació de
l’ajuntament d’Alaró nó és un problema pressupostari, sinó de tresoreria, i el pla d’ajust
i l’operació d’endeutament poden ser una solució.
Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista
(PSM-EN):
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No és de rebut com ho heu fet; m’ha vingut de nou, al menys podríeu haver-nos
donat una hora per llegir-lo. Fa més d’un mes que es coneixien els terminis, i a la
comissió de comptes encara no sabíeu si s’havia de fer el pla o no. El menys dolent és
que els proveïdors cobraran.
Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSIB-PSOE):
L’únic que valorem és que es pagarà als proveïdors.
Joan Simonet Pons, batle:
Del que no teníem suficient informació era de les conseqüències de no fer i no
aprovar el pla d’ajust. Sols fa quinze dies que s’ha dit com s’havia de fer; s’ha hagut de
fer molta feina per tenir dades de la liquidació del pressupost de 2011. No és la manera
en què ens hagués agradat presentar-lo, però ho hem fet de la millor manera que hem
pogut.
Gabriel Simonet Homar:
Si no s’aprova el pla o si no s’informa favorablement pel Ministeri d’Hisenda el
proveïdors també cobraran, però la situació de la tresoreria municipal s’agreujarà molt,
perquè es retindrà dels lliuramenta mensuals a compte de la participació en els tributs de
l’estat.
Aina Maria Munar Isern:
¿Per què el govern estatal ens ha de tutelar?; és un atac al municipalisme.
Joan Simonet Pons, batle:
El pla d’ajust revela una situació d’equilibri, per això no proposem mesures
d’increment de tributs o de reducció de despeses.

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: cinc (5), 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: 1 (una), grup municipal ER (Gabriel Far Florit).
S’acorda:
- Aprovar el pla d’ajust.
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13. PRECS I PREGUNTES.Preguntes formulades per escrit (registre d’entrada núm. 1560, de 27.03.2012)
per Gabriel Far Florit, portaveu del grup municipal Esquerra Republicana d’Alaró
(ERA):
“Es rumoreja la intenció de tancament de centres de salut, quin és, si això és cert
i es sap, el destí final del centre de salut d’Alaró?”
Contestes de Joan Simonet Pons, batle (R):
Es desconeix que s’hagi de tancar el centre de salut d’Alaró.
“Amb motiu de la moció sobre programari lliure que va fer Esquerra d’Alaró i la
proposta final de traslladar en forma de proposta al consroci, s’ha traslladat la proposta?
Quina ha estat la resposta?”
(R): No hi ha hagut cap reunió del consorci d’informàtica; es va trametre
mitjançant un correu electrònic.
“Quina és la situació actual sobre el procediment de l’abocador de residus de
S’Olivaret?”
(R): Hem rebut un informe de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, del Govern de les Illes Balears; l’advocat assessor jurídic de l’ajuntament
valora la pròxima passa a donar, que potser serà possar-ho en coneixement del Tribunal
Superior de Justicia.
“Atesa la congelació de les pensions decretada pel PSOE l’any passat, i
l’augment del tipus de retenció a l’Impost de la renda de les persones físiques decretat
pel PP, el col·lectiu de pensionistes ha vist disminuïts els seus ingressos. Aquest
col·lectiu percep les seves pensions a través de bancs i caixes, i per això solen
domiciliar rebuts i similars en el seus comptes, o realitzar operacions de diferent tipus,
per la qual cosa les entitats financeres en funció de l’entitat financera, client ..., cobren
comissions generalment suculentes.
A més aquest col·lectiu genera un ingrés notable per a les entitats financeres,
cosa que representa un benefici per a les mateixses de forma estable i puntual.
D’acord amb això el grup municipal d’Esquerra d’Alaró, planteja la següent
pregunta o prec: sol·licita que per part de la corporació municipal es realitzin les
gestions pretinents amb les entitats financeres que tenen sucursal oberta a Alaró, a
efecte que no es cobrin les referides comissions a aquest col·lectiu o davant la
impossibilitat d’aconseguir aquesta exempció, es reclami una reducció substancial de
les mateixes i una vegada aconseguit aquest acord s’hi doni publicitat.”
(R): És un prec. No és funció de l’ajuntament, sinó que ho han de fer els usuaris
dels serveis bancaris o de les caixes.
“En els mitjans de comunicació i en els comentaris que corren pel poble, es
reflexa el malestar que existeix en el si de la policia local d’Alaró i en concret als
sistemes i torns de treball (recordem que en el seu moment es va tractar el tema del
canvi de cap de policia local i es va arribar a perfilar una proposta de concurs), davant
Página 27 de 32

d’això aquest grup demana si els membres de l’equip de govern tenen constància
d’aquestes queixes i si aquestes responen a la realitat i en cas que la resposta sigui
afirmativa quines mesures s’han pres o es pensen prendre al respecte.”
(R): Els problemes que hi pot haver són els mateixos que sorgeixen entre
qualsevol col·lectiu que treballen junts, i es tracten en reunions de treball i amb diàleg.
“En el seu moment i després del preceptiu procediment públic es va adjudicar a
l’empresa Vinyes d’Alaró part de la finca que ocupa la depuradora local. En relació a
n’aquest punt ens interessa un informe sobre l’estat d’aquesta adjudicació, és a dir,
signatura del contracte, consignació de garantia i pagament de l’arrendament.”
(R): Ho repassarem.
“Per part de la plataforma “Comu” es va convocar una trobada a Alaró i per a
això es van repartir i van aferrar diversos cartells d’aquesta convocatòria a la vila.
Davant d’això, un dels que apareixien com a promotors de la convocatòria va
rebre una trucada telefònica d’un policia local que li ordenava la retirada dels cartells
amb l’advertència de ser objecte de sanció pecuniària.
Exposat l’anterior plantegem les següents preguntes;
1r.- Si aquesta actuació policial es va realitzar seguin ordres dels superiors
polítics i en cas afirmatiu qui va donar l’ordre.
2n.- En el cas de resposta negativa a l’anterior pregunta, si consta d’alguna
manera a l’ajuntament l’actuació d’aquest policia.
3r.- Quina és la normativa que s’ha d’aplicar per a la publicitat d’actes de les
entitats d’Alaró i el procediment a seguir.
4t.- Si és possible fixar taulers d’informació a diferents punts estratègics de la
vila perque, tant els ciutadans, com les entitats pguin deixar informació d’interès.”
(R): No consta cap ordre, fou una iniciativa de la pròpia policia. La normativa és
la recollida a l’ordenança de policia i bon govern. Tnim mig mirat la instal·lació de
taulers d’informació.
“Seria possible a efectes d’una major difusió connectar la pagina web de
l’ajuntament d’Alaró a facebook, perquè d’aquesta forma les persones interessades en la
mateixa es poguessin subscriure de forma permanent i rebre les novetats que es
publiquessin a la web?”.
(R): Això implica unes feines de manteniment i no sabem qui pot fer-ho.
“El passat 17 de febrer el conseller de Presidència i el director insular de
Projectes van lliurar el distintiu “Serra de Tramuntana, Paisatge Cultural, Patrimoni
Mundial de la UNESCO” a Alaró i es va informar als regidors d’Aalró i Santa Maria del
pressupost de 200.000 euros del Consorci Serra de Tramuntana per a l’any 2012. El
conseller va dir que l’objectiu per aquest any és obtenir ajudes tant del Govern central
com de la Unió Europea per desenvolupar projectes culturals o de conservació de la
Serra de Tramuntana. En aquest sentit, s’ha demanat als ajuntaments que preparin
projectes que després puguin optar a subvencions. Quins projectes prepararà
l’ajuntament per contribuir a divulgar la declaració entre els veïns i visitants d’Alaró? I
quina part del pressupost rebrà el municipi?”.
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(R): Ja hi ha un projecte o actuació aprovada, la restauració del rellotge de sol de
la rectoria. Insistirem en proposar actuacions en el Castell d’Alaró.
“Ja es va demanar amb anterioritat que l’Ajuntament penges les actes dels
plenaris a la pàgina web, a dia 24 de març de 2012, la darrera acta penjada és la
corresponent al 13 d’octubre de 2011. Per què?”.
(R): Degut a una acumulació de feina, hi ha un retràs en les actes del ple.
“Seria possible un desglossament més detallat de les partides dels pressupostos
per poder-los analitzar amb més detall?”.
(R): Així com s’ha lliurat és en la forma més detallada.

Precs i preguntes formulats en la sessió.
Mateu Marcús Alemany, portaveu del grup municipal PSM-Entesa Nacionalista
(PSM-EN):
Recordo diverses preguntes pendents de respondre,
¿Com ens afectarà en matèria tributària el Reial decret llei 20/2011, de 30 de
desembre?, concretament en la pujada de l’impost sobre béns immobles.
¿Per què no se’ns lliuren les còpies dels certificats de retencions als regidors que
hem demanat?.
¿Quina valoració es fa de les actucions fetes en relació al pla municipal de
drogues?.
¿Per què no s’adoben els guals elevats del C/ de Solleric?.
¿Com estan els procediments per cobrir les places de cap policia i d’interventor?.
¿Quan funcionaran els ascensors de l’ajuntament?.
Està pendent l’informe jurídic, que ja he demanat repetides vegades, sobre les
conseqüències que podria tenir l’actuació dels regidors en relació a la sentència sobre
l’antic abocador de runes de S’Olivaret.
Altres preguntes:
¿Per què es va fer la reunió sobre la vaga general, amb els representants del
personal, sols un dia abans?, hagués pogut haver-hi problemes en cas de ser necessari
avisar a usuaris de serveis.
¿Quin criteri es segueix per pagar les factures?
Prec que es doni publicitat a la possibilitat d’entrar a la pàgina web municipal
amb el .cat i el .org.
Prec que es substitueixin les bombetes fuses de les faroles del Camí de Vela.
Prec que es traslladin a tots els regidors les convidades a actes com per exemple
la inauguració de la Fundació Lichter o el concert de l’orgue; l’última celebració del
centenari d’una persona va parèixer més un acte del PP que de l’ajuntament; també hi
haurien de ser tots els representants dels ciutadans.
¿Per quin motiu s’ha canviat el concepte pel qual cobrem els regidors en les
retencions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)?.
Joan Simonet Pons, batle:
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L’impost sobre béns immobles s’incrementarà en un 10 per 100.
El tema d’una altra plaça d’oficial de policia està aturat, perquè la situació s’ha
reconduït. El tribunal qualificador del concurs per a la plaça d’interventor interí té
previst reunir-se el proper dia 17 d’abril.
Abans de la reunió sobre els serveis mínims durant la vaga general es feren
consultes, i no es preveien problemes.
Primer es paguen les petites factures dels proveïdors locals o de qui ens diu que
tés importants dificultats econòmiques; si anéssim per estricte ordre d’antiguitat encara
pagaríem a Sorea.
Si considereu que quan es lliuri un obsequi, com en el cas del centenari d’una
persona major, s’ha d’avisar els portaveus dels grups municipals, ho farem.
Ja vaig demanar disculpes per no haver traslladat la convidada a la inauguració
de la Fundació Lichter, i les reitero; va ser un malentès.
Pel que fa el concepte dels pagaments al regidors, en relació a l’IRPF, s’ha
decidit posar-ho a tots iguals, i com a dietes.
Juan Lozano León, regidor delegat de manteniment i serveis generals:
Una entitat col·laboradora de l’administració en matèria d’activitats ens va fer
una informe sobre els ascensors de l’ajuntament; ara estem fent les actuacions
necessàries, primer amb mitjans propis, per complir les condicions.
Maria Lourdes Bennasar Bennasar, regidora delegada de serveis socials i sanitat:
L’únic que lliurà l’obsequi a la persona major amb motiu del compliment dels
cents anys fou el batle, la resta de regidors estàvem junts, en un segon terme.
Llorenç Perelló Rosselló, regidor delegat de cultura, joventut i fira:
El que havia de ser sols una trobada entre els Cossiers i els músics del
conservatori alemany, de forma improvisada va esdevenir un acte més formal amb un
parlament d’un músic, al que el Batle va correspondre contestant.
Aina Maria Munar Isern, portaveu del grup municipal Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSIB-PSOE):
¿Quina valoració teniu de l’aplicació del reglament d’usos d’espais municipals?.
¿Quan està previst un asfaltat de carrers?.
Prec que es doni informació sobre el reciclatge de residus, es podria fer una nova
campanya informativa.
Prec que es posin més papereres en els carrers.
Prec que es reparin els marges caiguts o en mal estat en el C/ del Pujol i en el C/
de ca na Fara, perquè afecten les vies públiques i impliquen un perill.
Joan Simonet Pons, batle:
Per a l’asfaltat de carrers vàrem demanar una subvenció al Consell de Mallorca,
dins el pla d’obres i serveis; tot d’una que se’ns contesti, ho podrem iniciar.
Les xifres que manegem sobre la recollida de residus indiquen que el rebuig
disminueix i el reciclatge puja. És una bona idea posar a “l’Alaró informa” que encara
hi ha composteres disponibles per repartir.
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En relació als marges caiguts, com que la partió amb Son Danús és una paret
mitgera, parlarem amb l’altre propietari.
Juan Lozano León:
El passat mes d’octubre es feu un repartiment de documentació sobre el
reciclatge i la recollida, junt amb “l’Alaró informatiu”.
Llorenç Perelló Rosselló:
El reglament d’usos d’espais municipals entrà en vigor a mitjans del passat mes
de febrer, ha passat poc temps per poder fer una valoració. Es donà audiència a les
associacions i als usuaris, i ara se’n podrà fer difusió amb uns cartells en el llocs i a la
web de l’ajuntament.

Intervencions dels representants d’entitats ciutadanes i dels ciutadans
individualment:
Pere Reynés Borrás:
La circulació a los Damunt i en particular a la Plaça Cabrit i Bassa és un caos,
¿teniu pensat fer res?.
¿Té l’ajuntament algun mecanisme per lluitar contra la competència deslleial
que suposa la gent que treballa “en negre” a la construcció?.
Joan Vidal Munar:
Considero que la policia local posa moltes multes sense un criteri.
Demano si algun dia es canviarà el sentit de la circulació en el C/ de can Barbut,
perquè s’ha d’anar a voltar pel C/ del Porrossar.
Alexandre Forteza Pons:
Demano a l’equip de govern, en relació a la gestió del servei de subministrament
d’aigua, que actui amb un màxim de responsabilitat, perquè es tracta d’un recurs escàs.
Molts ciutadans fan esforços per estalviar aigua i, respectant els drets que tengui
l’empresa concessionària, ara se’ns gira en contra i s’incrementaran les tarifes.
Agraeixo l’atenció que s’ha fet a la meva petició de tapar un parell de clots en el
C/ de Solleric, però ha quedat el del davant de casa meva.
Joan Simonet Pons, batle:
Tenim redactat un projecte per “peatonitzar” part de la Plaça de Cabrit i Bassa,
preveient la circulació sols en un sentit; però s’executaria quan tinguem dotblers.
El control i inspecció de les empreses o persones que treballen en el sector de la
construcció no és una competència municipal.
En matèria de sancions de trànsit no hi ha cap instrucció a la policia local, més
que la normativa de circulació.
Les tarifes del servei de subministrament d’aigua estan fetes amb un afany
estalviador de consum, no amb un afany recaptador.
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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, 30 de març de 2012.
Vist i plau,
El Batle,
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