
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE DIA 8 DE GENER 
DE 2010. 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 8 de gener de dos 

mil deu, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió extraordinària i pública del 
Plenari d’aquest Ajuntament, els regidors que a continuació es relacionen: 

 
  Sr. Joan Font i Massot.  
  Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastià Reixac i Genovard.  
  Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 
 Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
 Sr. Miquel Santandreu i Bestard. 
  Sr. Bartomeu Martorell i Alzamora. 
  Sr. Miquel Jaume i Horrach. 
 Sr. Antoni Gibert i Rosselló. 
 
 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la sessió és 
celebra sota la presidència del Sr. Batle, Joan Font Massot, que declara oberta la sessió amb l’ordre del 
dia següent.  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
 A l'oferir l'ús de la paraula el Sr. Batle, en relació amb aquesta acta, intervé primerament el 

regidor M.Jaume d'UM, que es refereix a la pàgina 22, punt 2 de l'ordre del dia. Aquest regidor no nega 
que hagi dit el que hi posa, però es mostra disconforme amb la manera que apareix expressat. El 
Secretari li diu que pot afegir-se una cosa que hagi dit i que no hagi posat el Secretari, però no llevar una 
cosa que realment es va dir. El regidor Sebastià Reixac adverteix que la sessió plenària està gravada i 
que el regidor interessat d’UM, pot aportar l'enregistrament d'alguna cosa que hagi dit perquè es posi en 
acta. M. Jaume accepta la proposta i anuncia que durà l'enregistrament a Secretaria. Després, aquest 
mateix regidor, es refereix també a la pàgina 23, punt 2 de l'ordre del dia, primer paràgraf, a partir de la 
paraula “segueix”. M.Jaume afirma que ell no ha dit el que hi posa d'aquesta manera i es pot comprovar, 
afegeix, anunciant que igualment aportarà l'enregistrament en Secretaria. 
 El regidor Miquel Santandreu, per la seva banda, assenyala que en la moció sobre son Banya 
incorporada en acta, no s'ha rectificat l'error de posar “Ajuntament d'Esporles”, en comptes de 
Ajuntament de Petra. Una vegada que el Secretari ha fet constar en acta l'anterior, el Sr. Batle proposa 
que quedi “sobre la mesa”, l'aprovació de l'acta plenària de data 3-12-2009, pendent de comprovar dos 
trossos d'enregistrament; la qual cosa és acceptada per unanimitat dels regidors presents (10), d'acord 
amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre. 
 
 2.- APROVACIÓ PROJECTES OBRES “FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL 2010 (Pla I)”. 
 
 En aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. President cedeix l'ús de la paraula al regidor d'Obres i 
aquest últim presenta 3 projectes d'obres, indicant el seu corresponent import, els quals són els següents: 
 

1) “Tancaments exteriors de pista de basquet en el Poliesportiu “Na Capitana”. 
 Pressupost:  120.796,21.- Euros. 
 IVA (16%):  19.327,39.- “ 
 Total:   140.123,60.- “ 

 
2) “Reforma dels vestuaris del Camp de Futbol”. 
 Pressupost:  92.138,28.- Euros. 



 IVA (16%):  14.742,12.- “ 
 Total:   106.880,40.- “ 

 
3) “Segellat i impermeabilització de la coberta i pintat de dues façanes del Teatre Municipal. 
 Pressupost:  30.365,00.- euros. 
 IVA (16%):  4.858,40.- “ 
 Total:   35.223,40.- “ 
 

 En relació amb aquest últim projecte, el regidor d'Obres proposa que s'introdueixi com a esmena, 
un afegit que seria: “Llevar els sorolls de l'aire condicionat” per valor de 10.000 euros, amb la qual cosa 
aquest projecte quedaria de la manera següent: 

 
 “Segellat i impermeabilització de la coberta, pintat de dues façanes i acondicionament de l'aire 
condicionat en el Teatre Municipal.” 

  
 Pressupost:  38.985,69.- Euros. 
 IVA (16%):  6.237,71.- “ 
 Total:   45.223,40.- “ 

 
 Finalitza la seva intervenció Bartomeu Gual, dient que la diferència entre la suma dels projectes 
esmentats (292.227,40.- Euros) i l'import que correspon al municipi de Petra en el Pla E 2010 (308.755 
euros), es destinarà per a serveis socials, cultura i educació (16.527,60.-euros). 
 En el torn per a l'oposició i precisament en relació amb l’afegit proposat pel regidor d'Obres en el 
tercer projecte, pregunta el regidor d’UM, M.Jaume, si és possible aprovar això sense tenir el projecte. El 
regidor d'Obres li contesta que tenim pressupost i que aquesta setmana estarà. Prossegueix M.Jaume amb 
el seu primer torn de paraula per a plantejar la qüestió de l'alineació en el Camp de Futbol i vol saber si 
quedarà un camí o un carrer, ja que segons afirma, el seu grup va proposar que anés un carrer. Continua 
dient M.Jaume que es tractaria que la construcció que es faci en la zona del Camp de Futbol, no 
impedeixi fer-hi un carrer, però que per descomptat no s'incompleixin les normes, acaba dient M.Jaume. 
 En el torn per al PP, Miquel Santandreu es mostra d'acord amb els projectes presentats, però 
recorda que el seu grup municipal havia demanat participar en el debat previ per a decidir els quals se 
seleccionaven. Per altra banda, aquest regidor popular considera petita la quantitat que es deixa per a 
despesa corrent de l'Ajuntament, tenint en compte el gran que és aquest últim. A més de l'anterior, afegix 
Miquel Santandreu que caldria veure si la garantia cobreix les goteres del Teatre Municipal. Finalitza la 
seva intervenció el portaveu del PP dient que els haguessin agradat altres projectes, però que no han 
pogut debatre. Contesta el regidor d'Obres al portaveu d'UM que l'alineació que s'agafi serà correcta i al 
del PP que les goteres no són greus. Quant a això últim, Bartomeu afegeix que avui era un bon dia per a 
veure les goteres (en al·lusió al molt que estava plovent) i acaba dient que en el seu grup creuen que és 
necessària la Coberta proposada i que les goteres són mínimes. 
 El 2on torn per a UM, és utilitzat pel seu portaveu, M.Jaume, per a dir que al seu grup no se li ha 
tingut en compte, però que li van bé els projectes proposats. En el 2on torn del PP, el seu portaveu diu 
que no és normal que una obra tan nova tengui goteres. No es produeixen més comentaris i té lloc la 
votació sobre els projectes d'obres abans indicats i resulten aprovats inicialment per unanimitat dels 
membres del Plenari presents (10). 
 
 3.- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ ADJUDICACIÓ OBRA PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES.- 
 
 També actua com a ponent per a aquest punt de l'ordre del dia, el regidor d'Obres, el qual recorda 
que l'empresa SPARK ja va presentar recurs contra l'adjudicació provisional, anteriorment, i ara recorre 
contra l'adjudicació definitiva. Seguidament, Bartomeu Gual va repassant cadascuna de les al·legacions i 
en relació amb la 1ª, aquest regidor afirma que la baixa temerària sempre s'ha calculat igual en aquest 
Ajuntament i que la fórmula emprada és legal. Segons el regidor Gual, SPARK ha fet el càlcul d'altra 



manera i surt una petita diferència amb la qual l'empresa COBRA queda en baixa temerària també i 
acaba el seu comentari sobre aquesta al·legació 1ª el regidor d'Obres, dient que el seu grup entén que la 
forma que s'ha aplicat la fórmula de la baixa temerària és correcta. Referent a la 2ª al·legació, Bartomeu 
comenta que en ella es demana que no es tingui en compte la millora que va oferir l'empresa ELECNOR, 
però afirma aquest regidor que la Mesa de contractació va entendre que es tractava d'una millora 
correcta. Finalment i sobre la 3ª al·legació que apareix dins del recurs de reposició presentat per 
l'empresa SPARK, comenta el regidor ponent que en ella es demana que no es tingui en compte el pla de 
coordinació que va oferir l'empresa ELECNOR. No obstant això apunta Gual que es tracta d'una cosa 
que es demanava en el Plec de Condicions. Tot seguit, aquest regidor de l'equip de Govern, dóna compte 
de l'informe del Secretari-Interventor, segons el qual la primera al·legació s'hauria d'estimar, però no la 
2ª, ni la 3ª. També informa el ponent que es va sol·licitar un informe extern a un senyor, el qual diu que 
la fórmula tal com es va aplicar per l'Ajuntament, encaixa perfectament en la clàusula del Plec 
corresponent a les baixes temeràries. 
 En el primer torn per a l'oposició, pren la paraula el portaveu d’UM, M.Jaume qui diu que en el 
Plec no queda clar això i l'empresa aquesta ho ha entès d'altra manera. Aquest regidor afirma que en la 
Mesa es van aplicar 10 punts percentuals, però no el 10% i que no és el mateix una cosa que l'altra. M. 
Jaume fa l'observació que segons un dels 2 informes jurídics emesos, aquesta al·legació 1ª sí que s'hauria 
d'acceptar. 
 En el primer torn per al PP, el seu portaveu, Miquel Santandreu, considera que si l'empresa 
s'anés a un contenciós, hauria responsabilitat de l'Ajuntament, i per tant s'hauria de mirar això amb un 
poc de cura, perquè hi ha un informe a favor i altre en contra sobre aquesta 1ª al·legació. 
 En el 2on torn per al regidor d'Obres, Bartomeu Gual afirma que la Llei anterior a la vigent de 
Contractes, si que deia com entendre la baixa temerària, però la Llei nova no. Afegeix Bartomeu que en 
ambdós casos, és a dir tant si s'accepta la 1ª) al·legació, com si no, l'empresa guanyadora seria la 
mateixa, malgrat que calgués fer una nova adjudicació, per la qual cosa no entén bé aquesta al·legació de 
l'empresa. En aquest moment intervé altre regidor del grup PSM, al que pertany el ponent, i que és 
Sebastià Reixac, el qual afirma que estimant les 3 al·legacions, sí que podria guanyar l'empresa SPARK, 
però que pel que fa a la 2ª i a la 3ª, hi ha acord en els informes emesos, que han de ser desestimades. Per 
això, aquest regidor considera que no té massa sentit aquesta 1ª al·legació.  

El torn final del regidor ponent és utilitzat per a proposar la desestimació del recurs de reposició 
presentat per l'empresa SPARK, contra l'adjudicació definitiva de les plaques fotovoltaiques. 

Una vegada acabades les intervencions en aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle dóna pas a 
la votació sobre la proposta formulada pel regidor d'Obres i el resultat que s'obté és el següent: 
 Vots emesos:  10.  
 Vots a favor:  6 del PSM.  
 Vots en contra:  0.  
 Abstencions:  4 (2 del PP i 2 d’UM). 
 
 Per tant, queda desestimat el recurs de reposició presentat per l'empresa SPARK, contra l'acord 
plenari d'adjudicació definitiva de l'obra de les plaques fotovoltaiques. 
 
 4.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.- 
 
A) Moció del PSM amb núm. de registre d'entrada 21 i data 5-1-2010, sobre la Fundació S'Olivar. 
 Ara és el Batle qui intervé com a ponent per a la defensa d'aquesta moció i comença dient que 
l'esmentada Fundació fa feina en el Congo i Ruanda; i que ara s'ha obert una investigació en l'ONU, per 
suposats suports d'aquesta Fundació a grups terroristes, que és atribuïda pel Batle a una campanya per a 
desprestigiar a la Fundació, darrere de la qual estaria el govern ruandès. Recorda Joan Font que la citada 
Fundació va interposar una querella per crims contra la Humanitat, en una època que la Justícia 
espanyola actuava internacionalment, en aquests casos. Com a conseqüència de l'anterior, continua dient 
el Batle, 30 càrrecs del Govern ruandès han estat processats per això i afegeix que en la referida 
Fundació està Joan Carreró i que ell confia en aquesta persona, de la qual diu que ha deixat mitja vida en 



aquesta zona i que ha estat nominat per al Premi Nobel de la Pau. Dit tot això es procedeix a la lectura en 
veu alta, del text complet de la moció que és el següent: 

 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP PSM A L’AJUNTAMENT DE PETRA: 

 
 “ASSUMPTE: DECLARACIÓ INSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PETRA EN RELACIÓ A LES 
INVESTIGACIONS QUE EL CONSELL GENERAL DE LES NACIONS UNIDES ESTÀ REALITZANT SOBRE LES 
ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ S’OLIVAR AL CONGO I RUANDA. 
 
 En relació als requeriments que han rebuts les institucions de les Illes Balears que han finançat activitats 
de la Fundació s’Olivar a l’Àfrica Central per part del grup d’Experts creat pel Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides per investigar els grups armats que operen a aquella regió, mitjançant els quals s’investiguen les 
activitats de la Fundació s’Olivar per sospites de col·laboració amb aquells grups armats, l’AJUNTAMENT DE 
PETRA: 
 

ACORDA 
 
 1.- Manifestar públicament el seu suport a la Fundació s’Olivar i el seu treball a favor de la Pau i la 
reconciliació en la regió dels Grans Llacs Africans. La Fundació s’Olivar, des de fa molts anys, realitza tasques en 
defensa de la pau, la justícia i la solidaritat, sempre aplicant els principis pacifistes i no violents que inspiren el 
seu ideari. El suport a grups armats és contrari als seus ideals i a la seva llarga trajectòria. 
 2.- Comunicar aquest acord al Consell de Seguretat de les Nacions Unides i a la Fundació s’Olivar. 
 3.- Notificar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors del Govern Espanyol. 
 Petra, 4 de gener de 2010.- 
 
Signat: Joan Font i Massot, en representació del grup PSM de Petra.” 
 
 Després de la lectura de la moció, intervé el portaveu d’UM per a dir que està d'acord i el 
portaveu del PP, per a preguntar en que consisteix la campanya de desprestigi al·ludida pel Batle. Joan 
Font respon que a acusar a la Fundació de S'Olivar de col·laborar amb grups armats.  
 
 No es produeixen més comentaris i té lloc la votació de la moció dalt transcrita resultant 
aprovada per unanimitat dels membres presents (10). 

  
B) Moció del PSM amb número de registre d'entrada 20 i data 5-1-2010, sobre una ILP en 
matèria de TV.  
 

 També és el propi Batle qui presenta aquesta moció, sobre una ILP en matèria de llengües 
minoritàries, denominada “TV sense fronteres”; i tot seguit, el mateix Batle procedeix igualment a la 
lectura en veu alta del text íntegre de la moció que és el següent: 

  
MOCIÓ PRESENTADA PEL PSM 

AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE PETRA 

 
ANTECEDENTS 
 

La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de protecció del pluralisme lingüístic. 
L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders públics de l’Estat 
d’especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el 
patrimoni cultural comú. D’una manera més específica, l’article 20, apartat tercer, del text 
constitucional exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més significatius als mitjans de 
comunicació dependents dels ens públics es respecte el pluralisme de la societat i de les diverses 
llengües d’Espanya. Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de 
comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme. 



 
Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001 per part de l’Estat espanyol de la 
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de 
protecció d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que 
estableix les obligacions de les Parts respecte dels “Mitjans de comunicació”, disposa en l’apartat 
segon que: 

 
 “Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i 
de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua 
regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països 
veïns en aquesta llengua.” 

 
Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís comporta no sols 
eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció 
directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o 
minoritària en una forma idèntica o pròxima (Explanatory Report to the European Charter for Regional 
or Minority Languages, paràgraf 11). 

 
Atenent a tot l’anterior la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei “Televisió 
sense Fronteres” va a presentar a la Mesa del Congrés una proposta de llei amb aquest nom que té com 
a objecte garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades 
totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les 
Llengües Regionals o Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals compartesquen 
llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de 
comunicació de les dites llengües. 
 
Davant aquesta iniciativa, el plenari de l’Ajuntament de PETRA, ACORDA: 
 
Donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 
davant les Corts espanyoles amb el nom de “Televisió sense Fronteres”, la qual s’adjunta al present 
acord, amb la confiança que, previs els tràmits necessaris, serà aprovada per tal de garantir legalment i 
de forma definitiva la recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió realitzats en alguna 
d’aquestes llengües en el conjunt dels territoris que conformen les seves respectives comunitats 
lingüístiques. 
Així mateix, aquest Ajuntament anima a la ciutadania a recolzar mitjançant la seua signatura, 
l’esmentada iniciativa legislativa popular. 
Aquest acord és comunicarà a les Corts espanyoles i a la Comissió promotora de la Iniciativa. 
 

PPPPP a .....aa ggggg dd 2010”. 
  

Acabada la lectura de la moció, les úniques intervencions que es produeixen són les dels 
portaveus d’UM i PP, per a dir que estan a favor; amb la qual cosa la moció dalt transcrita, resulta 
aprovada per unanimitat dels membres presents (10). 

  
 Tot seguit el Sr. President aixeca la sessió, essent les 22.11 hores, de tot el qual don fe i estenc la 
present acta, que jo el Secretari certific.  
  
 Vist i Plau     El Secretari. 
 El Batle. 

 
 
  



Signat: Joan Font Massot.  Signat: Francisco González Benito.  


