
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L' AJUNTAMENT PLE DE DIA 6 DE 
FEBRER DE 2014. 

 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,35 hores de dia 6 de 

febrer de dos mil catorze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió 

ordinària i pública del Plenari de l'Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es 

relacionen: 

  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 

  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

 Sr. Biel Alomar i Bauzà. 

 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 

 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 

Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  

Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 

Sr. Gabriel Nadal i Mas. 

Sr. Lluís Grimalt  i Gual. 

Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  

 

Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i 

la sessió és celebra sota la presidència de la Sra. Batlessa, la qual declara oberta la sessió amb 

el següent ordre del dia:  

 

1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.-  
 

Malgrat l’oferiment fet per la Sra. Presidenta Caterina Mas als altres regidors, per si 

volen dir alguna cosa sobre aquesta acta; no intervé ningú, si bé els portaveus dels diferents 

grups municipals manifesten conformitat; davant la qual cosa i d’acord amb el disposat en 

l’article 91.4 de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, 

s’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el 5-12-2013, per unanimitat dels 

membres present en el Plenari en aquest moment (10).  

 

2.- PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR.-  
 

La Sra. Presidenta informa que una vegada acabat el període de 4 anys en els quals ha 

estat Antoni Muntaner com a Jutge de Pau, ha presentat una instància com a candidat, 

Bartomeu Ribot Rosselló, i que l’equip de Govern proposa a aquesta persona per al càrrec. 

Tot seguit, pren la paraula el portaveu popular Miquel Santandreu, per dir que als del seu 

grup els hagués agradat haver rebut alguna informació sobre aquest tema amb anterioritat i 

també considera que s’hauria d’haver donat major publicitat a la convocatòria de Jutge de 

Pau. No intervenen després els altres portaveus de l’oposició, però si ho fa una altra vegada 

la Sra. Batlessa per agrair a Antoni Muntaner el treball realitzat i es disposa a demanar vots 

per a la proposta de nomenament que ha formulat. Llavors sol·licita l’ús de la paraula el 

Secretari per informar de novetats que hi ha hagut en el procediment i assessorar al Plenari 

sobre aquestes. En primer lloc informa el funcionari que l’interessat ha modificat la 

declaració que va presentar a l’Ajuntament amb la seva sol·licitud en dos aspectes: 1) 



Declarant que no ha estat condemnat per delicte dolós 2) Prometent en comptes de jurant, 

formula que el Secretari considera més correcta des del punt de vista constitucional, ja que 

dins d’un Estat definit com a aconfessional, no n’hi ha prou que un càrrec públic es limiti a 

invocar a Déu, sinó que ha de comprometre’s davant la resta dels ciutadans als quals presta 

servei. A propòsit d’això últim, Francisco González critica que la norma d’aplicació 

contempli solament el jurament i no la promesa, per a la presa de possessió del Jutge de Pau; 

la qual cosa és considerada pel Secretari com a incompatible amb la Constitució, ja que no 

respecta el dret fonamental recollit en el seu article 16, a la llibertat religiosa del triat, que té 

dret a accedir a un càrrec públic, sense que se li obligui a invocar a Déu si és ateu i sense ser 

obligat a expressar la seva no creença.  

Una vegada informat l’anterior, el Secretari adverteix que ha detectat una causa 

d’incompatibilitat en el candidat, el qual es veuria afectat per la prohibició legal establerta en 

l’article 395 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (d’ara endavant LOPJ), segons la qual els 

Jutges no poden pertànyer a Sindicats. El regidor de l’equip de Govern, Sebastià Reixac, 

mostra dubtes sobre la condició d’afiliat sindical de l’interessat i el funcionari li diu que l’hi 

ha comunicat el mateix candidat aquest matí i que ho pot confirmar el propi interessat, ja que 

ha vist que està present a la sala. Després de l’anterior, pren la paraula la portaveu del PSOE, 

Maria Antònia Alzamora, dient que pensava votar a favor, però que després de sentir 

l’informe del Secretari, s’abstindrà. Després es produeix la votació sobre la proposta de 

nomenament per al càrrec de Jutge de Pau titular, a favor de Bartomeu Ribot Rosselló i 

s’obté el resultat següent:  

 

Vots emesos:   10.  

Vots a favor:   5 del PSM.  

Vots en contra:  0.  

Abstencions:   5 (4 PP, 1 de CxI i 1 del PSOE).  

 

Per la qual cosa s’aprova, per majoria simple (més vots a favor que en contra), i es 

proposa a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, el nomenament, a favor de 

Bartomeu Ribot Rosselló, per al càrrec de Jutge de Pau titular de Petra.  

A la vista del resultat que s’ha obtingut, el Secretari sol·licita l’ús de la paraula i 

informa que es necessita majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació per 

aprovar aquest acord i que això vol dir que fan falta 6 vots favorables. El regidor de l’equip 

de Govern, Sebastià Reixac, pregunta al funcionari en quina norma es diu això. Francisco 

González li remet a la normativa reguladora dels Jutges de Pau que figura en l’edicte de 

convocatòria publicat: articles 101 a 103 de la LOPJ i Reglament dels Jutges de Pau 3/1995 

de 7 de juny. La Sra. Presidenta planteja la possibilitat de deixar l’assumpte sobre la mesa per 

a una posterior sessió, però el Tinent de Batlessa Sebastià Reixac descarta aquesta opció en 

haver-se aprovat ja l’acord. El Secretari informa per la seva banda que la Sala de Govern del 

Tribunal Superior de Justícia ja revisarà l’actuat i, si escau, donarà un termini d’audiència de 

8 dies a l’interessat, perquè pugui acreditar la seva baixa en el sindicat corresponent o bé 

perquè pugui optar entre la seva afiliació sindical o l’exercici del càrrec de Jutge de Pau. 

Després del comentari anterior, la Sra. Presidenta dóna pas al punt de l’ordre del dia següent.  

 

 



3.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA 
CONCESSIÓ I EXPLOTACIÓ DE PISTES ZONA ESPORTIVA DE PETRA.-  
 

Pel que es refereix a aquest assumpte, actuarà com a ponent el regidor de l’equip de 

Govern Biel Alomar. Durant l’exposició d’aquest regidor, el Secretari se n’adona que s’ha 

incorporat a la mesa de plens un regidor més del PP que no estava al començament de la 

sessió i el funcionari li pregunta: a quina hora ha entrat a la sala. El regidor Martí Sansaloni 

Oliver li respon que a les 21,47 hores i així es fa constar en acta. Prossegueixen els 

comentaris del regidor Alomar sobre la licitació que estava explicant i ara es refereix als 3 

mèrits a valorar que apareixen dins del barem de criteris per a l’adjudicació, amb els punts 

màxims que es podran assignar a cadascun i que són 30 pel cànon, 20 per termini d’execució 

i 10 per millores en les tarifes. Finalitza aquesta primera intervenció del ponent, comentant 

que és un benefici per als ciutadans de Petra que hi hagi dues pistes de pàdel.  

El torn per a l’oposició l’obri la portaveu del PSOE, Mª Antònia Alzamora, opinant 

que la millor gestió és la que es fa des de l’Administració Pública i es mostra contrària a la 

privatització, ja que segons diu aquesta regidora, encareix la gestió. La portaveu socialista es 

mostra partidària en canvi de millorar la gestió que fa aquesta Administració i que aquesta 

gestió es dirigesqui al prioritari per a l’Ajuntament. També planteja aquesta regidora uns 

dubtes al ponent que li han sorgit després de la lectura del plec, com per exemple: si el dret 

del contractista al manteniment de l’equilibri financer en la concessió, pot disparar les tarifes; 

preguntant aquesta regidora si no li sembla a Biel que tal dret podria ser contradictori amb el 

deure de respectar unes tarifes màximes. El següent portaveu de l’oposició que intervé és el 

de CxI, qui també aposta per la gestió municipal i afirma que podem esperar abans de licitar 

la concessió. D’altra banda, Lluís Grimalt es mostra partidari que l’espai esportiu municipal 

sigui el més polivalent possible i que no estigui centrat només en el pàdel excloent a altres 

esports. Després pren la paraula el portaveu popular Miquel Santandreu, dient que no han 

tingut temps suficient per estudiar el tema, especialment l’estudi de viabilitat econòmico-

financer, i acaba demanant que es deixi aquest assumpte sobre la mesa.  

En el 2on torn per al ponent, Biel Alomar afirma que l’equip de Govern ha pres 

aquesta iniciativa perquè hi havia demanda en la població i perquè han pensat que ara podria 

ser un bon moment. Igualment es declara favorable a la gestió municipal aquest regidor del 

PSM. Quant al plantejat per la portaveu del PSOE, Alomar comenta que la pujada de tarifes 

ha de venir justificada, però que precisament s’ha posat un límit o tope màxim a les tarifes, 

per evitar el que diu Mª Antònia. Pel que fa a l’últim comentari del regidor Grimalt, el ponent 

afirma que la idea és que el concessionari es responsabilitzi que la gent pugui practicar els 

altres esports. L’esmentat Grimalt és qui obri la 2ª ronda d’intervencions per a l’oposició, i 

ho fa afirmant que igualment li va bé deixar l’assumpte sobre la mesa, com ha proposat el 

portaveu del PP, ja que segons diu no han tingut temps per a aquest assumpte i planteja la 

possibilitat que l’equip de Govern deixi un termini. Miquel Santandreu es pronuncia en el 

mateix sentit de donar més temps. En el seu torn final, el ponent afirma que serà el Plenari 

que decideixi si això queda o no sobre la mesa, però adverteix que el procediment és llarg i 

que si s’ha d’esperar a l’estiu, la gent no anirà a jugar al pàdel. Pren la paraula llavors la 

Presidenta, dient que contradirà una mica al ponent, ja que ella sí que és partidària de deixar 

aquest assumpte sobre la mesa i es disposa a donar pas al punt següent. Però en aquest 

moment el Secretari avisa que s’ha de votar la proposta de la Presidència de deixar aquest 



assumpte sobre la mesa. Té lloc llavors aquesta votació i s’aprova tal proposta per unanimitat 

dels membres que componen el Plenari de la Corporació.  

 

 4.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.-  
 

En aquest punt de l’ordre del dia, també actua de ponent el regidor de l’equip de 

Govern, Biel Alomar, qui apunta la possibilitat d’obtenir preus més baixos per a l’electricitat, 

gràcies a aquest contracte; i recorda com no va ser possible la vegada anterior que es va 

intentar.  

Per part de l’oposició intervé primer la portaveu del PSOE, dient que malgrat 

l’informe en contra emès en la mesa de contractació per l’Interventor, votarà a favor de 

l’aprovació d’aquest acord. Igualment anuncia vot favorable el portaveu de CxI. 

Seguidament i ja sense més comentaris es produeix la votació i s’aprova per unanimitat dels 

regidors que componen el Plenari de la Corporació: adjudicar a Endesa el contracte de 

subministrament elèctric a l’Ajuntament, per un preu de 99.867,59 euros sense IVA, en les 

condicions presentades per aquesta empresa en l’oferta que obra dins de l’expedient de 

licitació.  

 

5.- MOCIONS.-  
 

a) Moció conjunta del PSM-Entesa Nacionalista i del PSIB-PSOE, amb número de 

registre municipal d’entrada 128 i data 30-1-2014, sobre aprovació de símbol:  

 

En aquest cas, és el regidor Gual qui pren la paraula per defensar aquesta moció i 

anuncia que no entrarà en temes històrics, però afirma que el Decret del Govern Balear 

suposa una ingerència i una intromissió en el municipal. Tot seguit, Bartomeu procedeix a la 

lectura de les 5 propostes d’acord plenari que apareixen al final de la moció i que es 

transcriuen més a baix:  

 
“1. L’Ajuntament de Petra, segons el previst a l’article 4, apartat 2.b) de la Llei 9/2013 de 23 de 
desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, ACORDA declarar la senyera de 
les quatre barres, en totes les seves accepcions, inclòs el llaç quadribarrat, com a símbol oficial 
d’interès local al municipi de Petra, per tant serà permesa la exhibició de la mateixa en mobles i 
immobles municipals i no municipals afectes als serveis públics propis de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears o d’altres organismes locals, autonòmics i/o estatals.  

2. L’Ajuntament de Petra ACORDA declarar el respecte a les manifestacions simbòliques aprovades 
pels centres escolars del municipi i oferir el suport municipal davant qualsevol intromissió 
governamental contra la llibertat d'expressió. 

3. L’Ajuntament de Petra ACORDA no exhibir simbologia que inciti a l’odi, que exalti o representi 
dictadures, contràries als valors democràtics de la Constitució Espanyola, i particularment les que 
representin simbologia nazi. 
 

4. L’Ajuntament de Petra ACORDA rebutjar les ingerències competencials que es produiran si 
s’aprova el projecte de decret presentat pel Govern de les Illes Balears a la Llei 9/2013 sobre l’ús 
dels símbols institucionals de les Illes Balears.  



5. L’Ajuntament de Petra ACORDA instar el Govern de les Illes Balears a retirar de manera 
immediata aquest projecte de decret que afecta l’autonomia de les corporacions locals.”  

En el torn per a l’oposició intervé primer en aquest cas el regidor del PP, Miquel 

Santandreu, comentant que els antecedents històrics que s’esmenten en la moció són certs i 

innegables, però que al final està el dels “països catalans” i utilitzar això com un arma 

llancívola. Després, també comenta aquest portaveu popular que en les seves estones lliures 

li agrada llegir història i cita un text antic que conté una referència a la simbologia de la 

religió catòlica, la qual cosa dóna motiu a aquest regidor per dir que igualment la creu i el 

crucifix són símbols històrics, però es diu que la seva presència en centres oficials atenta 

contra la llibertat religiosa. Opina aquest portaveu del PP que els drets fonamentals tenen uns 

límits en els drets dels altres. Després afirma aquest regidor popular que l’administració 

pública ha de ser neutral i que la Llei Balear de símbols el que pretén és que es prestin els 

serveis públics en condicions d’objectivitat. Finalment, assenyala Miquel Santandreu, que el 

Decret al que s’ha referit el ponent no és un Decret, sinó un avantprojecte de Decret. 

Finalment i després d’anunciar el seu vot en contra de la moció en examen, conclou dient 

Santandreu que tant de bo no fos necessària una norma per regular això.  

En el segon torn per al ponent, Bartomeu Gual afirma que la senyera no representa 

cap manifestació política, sinó que representa a un poble i que és el PP el que diu que aquest 

símbol és d’esquerres. Quant al tema de les creus, Bartomeu afirma que el portaveu popular 

està mesclant coses i continua dient que les creus catòliques formen part de la cultura i de la 

història catalanes. Segons afirma el regidor Gual, aquestes creus es van retirar dels centres 

públics, perquè allà hi va gent amb tota classe de religions i per tant és normal que no hi hagi 

aquests símbols en els centres escolars, per exemple. A continuació, el ponent diu als 

membres del PP que si ells volen llevar la senyera d’un poble com Pedreguer, segons Gual, 

es revolucionarien, perquè això és atacar la Història i els dirien als regidors del PP de Petra 

de què aneu?  

En el 2on torn per a l’oposició, torna a ser el portaveu del PP, Miquel Santandreu, qui 

pren la paraula, i ho fa amb el comentari següent: curiosament la Llei catalana de símbols, 

prohibeix als municipis que tenguin la senyera com a símbol propi, perquè la consideren un 

símbol de la CCAA catalana; i mira per on, aquí a Petra, resulta que aneu a fer just el 

contrari. Després de tal comentari, no es produeixen més intervencions i es passa a la votació, 

en la qual s’obté el resultat següent:  

 

Vots emesos:   11.  

Vots a favor:   7 (5 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE)  

Vots en contra :  4 PP  

Abstencions:   0  

 

S’aprova per tant, per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el 

Plenari, la moció que a continuació es transcriu íntegrament:  

“Els grups municipals PSM-EN, i PSIB-PSOE de l’Ajuntament de Petra presenten a la consideració 
del Ple la següent MOCIÓ PER A L’APROVACIÓ DE SÍMBOL D’INTERÈS LOCAL 

Exposició de motius  



La Llei 9/2013 sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears aprovada en el Parlament de 
les Illes Balears, el passat dia 19/12/2013 preveu en el seu article 2 quins són els símbols oficials de 
les Illes Balears. L’apartat c) d’aquest article recull que es consideren símbols oficials de les Illes 
Balears, les banderes, les ensenyes, els escuts i els altres símbols distintius acordats per les 
corporacions locals. 
 

Així mateix l'article 4 de la citada llei estableix una prohibició genèrica a l'ús de símbols en els mobles 
i immobles afectes als serveis públics propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 
exceptuant-ne els oficials, per exemple, les banderes, ensenyes, els escuts i els "altres símbols 
distintius" acordats per les Corporacions Locals. A més, l'apartat 2) b) de l'article 4 de la Llei sobre 
l'ús dels símbols, també permet aquells altres símbols “representatius de declaracions oficials 
d'interès local, autonòmic, nacional o internacional”. 

La Llei 9/2013 de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, 
publicada al BOIB  núm. 181 de data  31 de desembre, pretén objectivar l’ús dels símbols en mobles 
o immobles afectes a serveis públics  de la comunitat autònoma, al·legant els principis democràtics 
de convivència i a les llibertats fonamentals. La Declaració de Drets Humans, com la Convenció 
Europea de Drets de l’Home i Llibertats Fonamentals, consagren com a dret fonamental de les 
persones poder expressar i difondre lliurament pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, 
l’escriptura o qualsevol altre mitjà. De la mateixa forma s’expressen el propi Estatut d’Autonomia a 
l’article 88.1 i la Constitució Espanyola al indicar a l’article 20.1 que l’exercici d’aquests drets no 
podran ser restringits per mitjà de cap tipus de censura prèvia. 

El senyal de les barres vermelles, va ser el senyal heràldic personal i familiar dels nostres reis fins a 
Ferran el Catòlic, incloent-hi els monarques de la branca privativa de Mallorca, que no hi feren cap 
modificació. Sense deixar de ser un símbol personal i familiar, amb el temps esdevingué un símbol 
territorial de cada un dels estats de la Corona d’Aragó. D’aquesta manera, a l’escut dels reis 
posteriors als Reis Catòlics hi ha, entre altres, el senyal quatribarrat, convertit definitivament en 
símbol territorial, representació inequívoca de tots i cada un dels estats de la Corona d’Aragó. Tant a 
les Illes com a la resta de la Corona d’Aragó els símbols del rei són els símbols del regne i, essent el 
rei la màxima autoritat, els seus símbols estan per damunt qualsevol altre.  

Les quatre barres no eren sols el símbol personal del rei, a partir del segle XVI, quan l’escut personal 
del rei ja no era el blasó dels quatre pals, les Illes s’ompliren d’escuts quatribarrats, molt sovint al 
costat de l’escut quarterat municipal, també damunt les murades renaixentistes, damunt les façanes 
d’edificis civils i religiosos del segle XVII (com l’església de Sant Francesc de Palma, el llatzeret de la 
Quarantena de la mateixa ciutat o el convent de Sant Francesc de Ciutadella), del XVIII (com 
l’església parroquial de Santa Maria del Camí), del XIX (façana neogòtica de la catedral de Mallorca, 
aljub dels Lleters a Palma) i del XX (com el vestíbul de l’Ajuntament de Palma). A més, durant 
aquests segles es col·loquen escuts quatribarrats damunt edificis antics, com els del Reial Alcàsser 
de Ciutadella o el que es pot veure a la façana lateral del Consolat de Mar. I es pinten en lloc 
preferent en els quadres que representen la ciutat de Palma, el mapa de l’illa o esdeveniments 
històrics. En els arxius l’escut barrat presideix els llibres de les cúries reials de les viles, els llibres de 
lletres comunes, que guarden les lletres del governador als batles; donen autoritat als documents de 
la Reial Audiència i engalanen els annals i llibres d’història de Mallorca. 

Tot això és així perquè aquest era considerat el primer símbol del país; el senyal reial però senyal 
reial del país. És, per això, completament raonable que l’escut i també la bandera fos amb les barres 
netes, la que onejava damunt els castells, sobretot el de l’Almudaina, seu i símbol de la reialesa; la 
que alçaren els dos bàndols en les revoltes dels forans i dels agermanats; la que cada trenta-u de 
desembre, festa de l’Estendard, desfilava en processó pels carrers de Palma davant el respecte de 
tothom, va ser homenatjat pels Jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca, tenint aquesta festa civil una 
consideració de festa insular per tota l’illa de Mallorca. Encara avui en dia la senyera o estendard del 



Rei en Jaume és l’element central de la festa civil més antiga d’Europa, ara circumscrita al municipi 
de Palma. 

I també és raonable que aquesta fou la bandera que en el 1873, en proclamar-se la Primera 
República, es penjà a l’Ajuntament de Palma i que la premsa del moment denomina “bandera 
mallorquina”. Les barres eren considerades el símbol major de les Illes i de cada una d’elles. Són 
abundants els testimoniatges d’erudits i historiadors illencs que consideren l’emblema de les Quatre 
Barres com el propi del regne de Mallorca, de l’illa o de l’arxipèlag. Així la coberta de la Historia de 
Mallorca de Vicenç Mut (1650) porta l’escut quatribarrat. Guillem Terrassa, en els seus Anales del 
Reyno e isla de Mallorca (1775), manuscrit, dibuixa un escut barrat amb la inscripció Insignia 
Regnum Aragonum et Majoricarum. 

Igualment, i relacionat amb la polèmica dels símbols, cal destacar la preocupant aparició de símbols 
d’origen feixista, incitadors a l’odi i defensors de valors clarament contraris al nostre ordenament 
constitucional que el nostre municipi creu que ha de prohibir, en defensa precisament dels valors de 
la democràcia i la Constitució. 
 

Per tant, els ajuntaments com a poder públic tenen el deure de complir i fer complir l’ordenament 
jurídic, així com de respectar, protegir i promoure els drets fonamentals de les persones, entre 
aquests el de la llibertat d’expressió i el dret a la participació plural de la societat civil en la vida 
pública; també el de promoure i protegir la cultura pròpia que històricament li pertany, en totes les 
seves manifestacions.  

És per tot això, que es proposa: 
 

1. L’Ajuntament de Petra, segons el previst a l’article 4, apartat 2.b) de la Llei 9/2013 de 23 de 
desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, ACORDA declarar la senyera de 
les quatre barres, en totes les seves accepcions, inclòs el llaç quadribarrat, com a símbol oficial 
d’interès local al municipi de Petra, per tant serà permesa la exhibició de la mateixa en mobles i 
immobles municipals i no municipals afectes als serveis públics propis de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears o d’altres organismes locals, autonòmics i/o estatals.  

2. L’Ajuntament de Petra ACORDA declarar el respecte a les manifestacions simbòliques aprovades 
pels centres escolars del municipi i oferir el suport municipal davant qualsevol intromissió 
governamental contra la llibertat d'expressió. 

3. L’Ajuntament de Petra ACORDA no exhibir simbologia que inciti a l’odi, que exalti o representi 
dictadures, contràries als valors democràtics de la Constitució Espanyola, i particularment les que 
representin simbologia nazi. 
 

4. L’Ajuntament de Petra ACORDA rebutjar les ingerències competencials que es produiran si 
s’aprova el projecte de decret presentat pel Govern de les Illes Balears a la Llei 9/2013 sobre l’ús 
dels símbols institucionals de les Illes Balears.  

5. L’Ajuntament de Petra ACORDA instar el Govern de les Illes Balears a retirar de manera 
immediata aquest projecte de decret que afecta l’autonomia de les corporacions locals.  

 
A Petra, 30 de gener, de 2014. 

Signat: Bartomeu Gual Riutort    Signat: Maria Antònia Alzamora 



                                                                                       
Portaveu del grup                           Portaveu del grup  
municipal PSM-EN              municipal Socialista”      
 
 

b) Moció del PSOE, amb número de registre municipal d'entrada 135 i data 3-2-2014, 

sobre drets sexuals i reproductius:  

 

La portaveu del PSOE procedeix a la lectura íntegra en veu alta de la moció que 

s’inclou a continuació:  

“M. Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Petra, 
presenta la següent moció 

PACTE LOCAL A FAVOR DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTI US 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

A les Conferències sobre Població i Desenvolupament (El Cairo, 1994) i a la IV Conferència Mundial 
de les Dones (Beijing, 1995) es definiren els drets sexuals i reproductius com un conjunt de nous 
drets. Fan referència al control respecte de la pròpia sexualitat, a decidir lliure i responsablement 
sense veure's subjectes a la coerció, la discriminació i la violència; el dret de totes les parelles i 
individus a decidir de manera lliure i responsable el nombre i espaiament dels seus fills i a disposar 
de la informació, l'educació i els mitjans per a això, així com a aconseguir el nivell més elevat de salut 
sexual i reproductiva. 

L'Organització Mundial de la Salut insta amb urgència a promoure a tot el món l'avortament legal i 
segur com un dels seus drets reproductius i dret fonamental de les dones, independentment d'on 
visquin. 47000 dones moren cada any com a conseqüència d’avortaments insegurs. 

El Consell d’Europa a la seva resolució 1607 d’abril de 2008 estableix l’avortament com un dret de 
les dones i convida als membres de la UE a despenalitzar aquesta pràctica, allà on sigui delicte, 
garantir-ne l’accés d’una manera segura i aixecar les restriccions existents.  

L’any 2010 Espanya legisla una llei de terminis que respecta el dret a una maternitat lliure, 
respectant la llibertat de les dones a la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) en consonància amb 
les legislacions del nostre entorn europeu. La Llei de 2010 és a més una llei que garanteix la 
necessària informació de les dones i obliga a un període de reflexió abans que puguin sotmetre's a 
una interrupció voluntària de l'embaràs: les dones són informades de totes les prestacions, ajudes i 
drets que li corresponen si desitgen continuar amb l'embaràs, així com de les conseqüències 
mèdiques, psicològiques i socials derivades de la prossecució de l'embaràs o de la interrupció del 
mateix, i de la possibilitat de rebre assessorament abans i després de la intervenció.  

L’evidència comparada ens mostra que els països amb menors índexs d'avortaments, Alemanya, 
Bèlgica i Holanda, són també els que tenen una legislació més permissiva. Els seus plans d'estudi 
inclouen l'assignatura d'educació sexual. Les lleis restrictives d’avortament no redueixen el nombre 
d’interrupcions voluntàries de l’embaràs, només incrementen el nombre de dones mortes que avorten 
en la clandestinitat i en condicions insalubres.  

Davant l’anunci del Govern d’Espanya de derogar l’actual Llei orgànica 2/2010 de Salut Sexual i 
Reproductiva i de la Interrupció voluntària de l’embaràs, apel·lem als valors de llibertat i d’igualtat 
recollits a la Constitució espanyola i a la llibertat de decidir de les dones en relació als seus drets 



sexuals i reproductius. Retallar en aquests drets significaria tutelar a les dones només pel senzill fet 
de ser dones. Sense llibertat per decidir no hi ha igualtat. Sense igualtat no hi ha democràcia.  

Amb l'Avantprojecte aprovat pel Govern es suprimeix el dret de les dones a interrompre el seu 
embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte despenalitzat només en els 
supòsits de violació i "greu perill per a la vida o la salut" de la dona, privant a aquesta del seu dret a 
decidir sobre la seva maternitat.  

Es suprimeix també, per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la 
vida, que havia justificat la interrupció de l'embaràs des dels anys vuitanta del segle passat. 

Aquesta norma no només suposarà una greu reculada de més de trenta anys per a la legislació 
espanyola en aquest àmbit, i l'incompliment de compromisos internacionals en matèria de drets 
sexuals i reproductius i de llibertat de les dones a decidir sobre la seva maternitat, sinó que situaria a 
Espanya com un excepció en tota Europa, on en els últims anys cap país havia legislat cap a enrere 
en aquesta matèria, mentre que les dones espanyoles sofriran aquesta reculada després d'haver 
comptat amb una de les legislacions més avançades, més segures, amb majors efectes en la 
prevenció d'embarassos no desitjats i que havia aconseguit reduir el nombre d'avortaments en l'últim 
any. 

Aquesta normativa ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania espanyola i europea, de les 
organitzacions socials, professionals i feministes, i a més ha motivat l'aparició de declaracions de 
membres del seu propi partit, incloses les d'algunes dones que ocupen càrrecs públics, discrepant 
del seu contingut, i la crítica de dirigents i mitjans de comunicació a l'estranger, on només ha collit la 
felicitació de formacions polítiques d'extrema dreta d'altres països. 

Per tot l’exposat, El Ple de l’Ajuntament de Petra ACORDA: 

1. L'Ajuntament de Petra insta al Govern d'Espanya a retirar immediatament i no continuar la 
tramitació de l'Avantprojecte de Llei Orgànica pel qual pretén revisar la legislació vigent a Espanya 
sobre salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs. 

2. Promoure un pacte local a favor dels drets sexuals i reproductius i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs que: 

• Parteixi del reconeixement del respecte als drets sexuals i reproductius de les dones com a 
drets humans.  

• Impulsi mesures d’educació sexual i planificació familiar per tal de que totes les persones 
puguin conèixer i gaudir plenament la seva sexualitat, evitant embarassos no desitjats, i 
coneixent les mesures per evitar les malalties de transmissió sexual, especialment entre la 
població adolescent.  

• Impulsi les consultes específiques pels joves dins l’àmbit sanitari, per tal que aquests puguin 
consultar lliurament tots els seus dubtes en temes de sexualitat.  

• Faciliti l’administració dels mètodes anticonceptius més adients, incloent la píndola del dia 
després si és necessària, garantint la intimitat i la confidencialitat, dins el sistema públic de 
salut. 

• Garanteixi la interrupció voluntària de l’embaràs dins del marc de la llei de terminis que 
suposa la llei 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció voluntària de 
l’embaràs en el sistema públic de salut, garantint la intimitat i la confidencialitat. 



Aprovada aquesta moció es comunicarà al Congrés dels Diputats. 

A Petra, 30 de gener de 2014 

La portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE 

M. Antònia Alzamora Torrens” 
 

 

Una vegada acabada la lectura i en el torn per als restants grups polítics, només 

intervé el portaveu popular, Miquel Santandreu, comentant que s’està tramitant un 

avantprojecte de Llei, així com que s’intentarà arribar a un consens el més ampli possible; si 

bé anuncia aquest regidor que un consens total serà impossible. Després en la votació s’obté 

el resultat següent:  

 

Vots emesos:   11.  

Vots a favor:   7 (5 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE)  

Vots en contra:  4 (PP)  

Abstencions:   0  

 

Per tant s’aprova, per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el 

Plenari, la moció més amunt transcrita.  

 

6.- DECRETS DE BATLIA.- 
  
Ja dins d’aquest altre punt de l’ordre del dia, pren la paraula la portaveu socialista, 

dient al Secretari que falten una sèrie de Resolucions entre les darreres que s’han enviat als 

regidors i les que s’enviaren per a la sessió plenària passada. El funcionari li pregunta quins 

són concretament les que falten i Mª Antònia li respon que les que van de la número 96 a la 

número 99. Francisco González anuncia que averiguarà el què ha passat. 

Segueix després la regidora del PSOE amb l’ús de la paraula i ara s’interessa per la 

Resolució de Batlia núm. 103/2013 i més en concret pel pagament núm. 8 que hi apareix, 

referit a un CD i llibres sobre Juníper Serra. En relació amb aquest pagament, la portaveu 

socialista diu que falta indicar l’aplicació pressupostària corresponent i que no sap perquè. La 

Sra. Batlessa li contesta que ho averiguarà i l’Interventor diu per la seva banda que en 

qualsevol cas, l’aplicació que correspon a aquesta despesa és la de “Cultura”. Continua 

intervenint després Mª Antònia, que ara qüestiona una sèrie de pagaments relatius a publicitat 

d’activitats en el Teatre Municipal de Petra, quan ja es paguen d’altra banda, més de 30.000 

euros per l’organització de tals activitats. No obstant això, aquesta portaveu anuncia que 

presentarà una sol·licitud per escrit sobre aquest tema i passa a interessar-se per una altra 

Resolució de Batlia, que és la 7/2014, referida a la contractació d’un Peó per a la Brigada 

Municipal. En relació amb aquest assumpte, Mª Antònia ressalta el fet que es parli 

d’interinitat. També el portaveu popular Miquel Santandreu entra a opinar sobre tal 

contractació i critica que no hi hagi hagut un concurs públic, perquè hi pugui accedir tothom 

que vulgui. Contestant a les intervencions anteriors, pren la paraula el regidor de l’equip de 

Govern, Sebastià Reixac, i comenta que la persona triada va quedar en un borsí d’interins. En 

opinió d’aquest regidor del PSM, l’Ajuntament pot jugar amb aquesta plaça, si bé admet que 



no sap com quedarà la cosa després de l’aprovació de la nova Llei estatal local, ja que segons 

apunta, el Consell podria coordinar la gestió d’una sèrie de serveis. La portaveu socialista 

pregunta llavors al membre de l’equip de Govern, si es convocarà aquesta plaça en el futur. 

La resposta del regidor Reixac pel que fa a la pregunta anterior és: segurament no; i reitera 

després l’apuntat prèviament, comentant que s’haurà de veure com queda la cosa després de 

la Llei que ha esmentat, la qual diu, segons Sebastià, que el Consell coordinarà. Després 

aquest mateix regidor fa la pregunta retòrica següent: Què és el que vol fer aquest Govern tan 

liberal del PP? I ell mateix respon dient, com que treballa per a les grans empreses, els del PP 

fan grans paquets per donar-los a companyies com Sacyr. Acaba aquesta intervenció el 

Tinent de Batlessa, dient que la seva opinió és que no podran convocar la plaça en qüestió i 

que s’amortitzarà.  

El següent portaveu que pren la paraula és Lluís Grimalt de CxI, qui es refereix a la 

Resolució de Batlia 100/2013, que en el seu apartat 3 contempla uns pagaments mensuals a 

Ferrovial-Agroman. En relació amb aquesta, el regidor Grimalt sol·licita una explicació i 

pregunta quantes mensualitats queden. En aquest cas la resposta ve a càrrec de la Sra. 

Presidenta i contesta que són els interessos que es van reconèixer en judici a aquesta empresa 

per l’obra realitzada i que es pagaran mensualitats fins al mes de març, però que després 

aquests doblers es recuperaran. Seguidament s’interessa Grimalt per la Resolució de Batlia 

núm.5/2014, en la qual es recullen tres pagaments a favor de 3 entitats de l'Estat, en lloc de a 

favor de l’empresa Biel Galmés, que era la creditora de l’Ajuntament. Torna a ser el regidor 

d’Hisenda, Sebastià Reixac, el qui pren la paraula per explicar aquest assumpte i recorda que 

l’Ajuntament va ser condemnat a pagar interessos a aquesta empresa, pel retard a abonar les 

quantitats corresponents a les obres que va realitzar. No obstant això, continua Sebastià, 

l’empresa en qüestió tenia una sèrie d’embargaments i els doblers que li corresponen s’han 

d’ingressar a l’ATIB, Seguretat Social, etc. I al final no queden doblers per a l’empresa de 

Biel Galmés, acaba dient el regidor d’Hisenda.  

El següent portaveu a intervenir és Miquel Santandreu del PP i ho fa també pel que fa 

a la Resolució 7/2014 que ja es va abordar anteriorment. Sobre la contractació del peó, aquest 

regidor afirma que es tracta d’un contracte laboral, però no obstant això en la citada 

Resolució es parla d’interinitat. El portaveu popular afegeix que no existeixen interins en els 

contractes laborals, que ell sàpiga. D’altra banda, Miquel Santandreu s’interessa per 

l’antiguitat de la borsa esmentada pel regidor Reixac i pregunta de quan és. Acaba la seva 

intervenció el portaveu popular dient que hi ha molta gent preparada que hagués volgut 

aquesta plaça i que no hi ha pogut accedir. 

Per respondre a l’anterior, pren la paraula una altra vegada el Tinent de Batlessa i diu 

que li sap greu contradir al regidor del PP, però que la Llei Laboral, article 15 de l’Estatut 

dels Treballadors, contempla els contractes d’interins. Afegeix Sebastià Reixac que la 

interinitat no és solament per al personal funcionari, sinó també per al laboral. Quant a 

l’assumpte del Borsí, Reixac diu que no sap si fa 5 anys o 7. D’altra banda, Sebastià reconeix 

que és veritat que es podia donar l’oportunitat a una altra gent, però afirma que la persona en 

qüestió ha treballat i que té uns drets adquirits, al·ludint a una jurisprudència sobre un 

socorrista fix discontinu. Tot seguit, continua preguntant el portaveu popular Com està 

regulada aquesta borsa? I el Tinent de Batlessa li contesta que es va agafant per l’ordre de les 

puntuacions que van obtenir els candidats.  

La següent Resolució de Batlia que mereix l’atenció del portaveu popular és la 

4/2014, referida a una modificació de crèdit. A propòsit d’aquesta modificació, Miquel 



Santandreu pregunta com puja tant la partida de despeses de protocol, representacions 

jurídiques i públics. Igualment serà el regidor d’Hisenda qui respongui en aquest cas i afirma 

Sebastià que l’Ajuntament té plets com tots i això genera unes despeses d’advocats i altres, 

quan es guanya i fins i tot més quan es perd. El regidor Reixac afegeix que hi ha un esport i 

un dret a anar molt als Jutjats i els Ajuntaments lògicament també hi han d’anar. A 

continuació, el regidor Miquel Santandreu es centra en la Resolució de Batlia 103/2013 i més 

concretament en el seu apartat 9, on es recull una despesa de 907,50 euros, a favor d’un 

despatx d’advocats, per a la realització d’un informe jurídic, en relació amb l’expedient de 

llicència urbanística 103/2013, en polígon 3, parcel·les 620 i 643. La pregunta del portaveu 

popular en aquest cas és: si era necessari encarregar aquest informe. La resposta del Tinent 

de Batlessa és que es tractava d’un assumpte molt complicat i que hi havia perill per a les 

arques municipals, per la qual cosa, l’equip de Govern va considerar que era convenient 

acudir a un especialista.  

 

7.- INTERPEL•LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 

Dins ja d’aquest últim punt de l’ordre del dia, la portaveu del PSOE interpel·la a 

l’equip de Govern demanant que expliqui l’adjudicació del Bar de la Plaça de sa Creu. Pren 

la paraula llavors el regidor del PSM Bartomeu Gual, que comença recordant que es va donar 

publicitat al plec corresponent a través dels comerços i en el Perfil del contractant. Pel que es 

refereix al barem de valoració, Bartomeu assenyala que es varen contemplar 3 mèrits, amb 

les puntuacions següents: 10 punts per millores, 10 punts per mesures ambientals i 80 punts 

per cànon. Quant a les empreses que es van presentar, el regidor Gual informa que van ser 3, 

però que una es va retirar i que va guanyar l’oferta presentada per Miquel Crespí i Catalina 

Riera, oferint 1.000 euros mensuals de cànon, una sèrie d’accions ambientals i millores 

valorades en una quantitat d’euros, no recordant ara mateix Gual la xifra exacta. El Secretari 

apunta que 32.000 euros i pico.  

 

Després d’aquestes últimes intervencions, ja no se’n produeix d’altra, davant la qual 

cosa la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 22,40 hores; i seguidament ofereix un torn 

de precs i preguntes per al públic present a la sala, sobre temes concrets d’interès municipal, 

en virtut del disposat en els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM. Però tampoc intervé 

ningú del públic assistent i per tant, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada també la sessió, a 

la mateixa hora ja indicada, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari 

certific.  

 

Vist i Plau        El Secretari  

La Batlessa  

 

 

Signat: Caterina Mas Bennasar.    Signat: Francisco González Benito. 


