
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE 
L'AJUNTAMENT DE DIA 3 DE FEBRER DE 2011. - 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,36 hores del dia 3 de febrer de 

dos mil onze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió extraordinària i 
pública de l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
  Sr.  Sebastià Reixac i Genovard.  
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 

  Sr. Biel Alomar i Bauzá.  
  Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 

  Sr. Bartomeu Martorell i Alzamora. 
 Sr. Miquel Jaume i Horrach. 

 
 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. Caterina Mas Bennassar, qui declara oberta la sessió amb 
l’ordre del dia següent:  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
 La Sra. Presidenta ofereix a la resta dels regidors l'oportunitat de fer observacions sobre l'acta 
prèviament repartida. Com que els portaveus dels grups municipals en mostren la seva conformitat, 
queda aprovada per unanimitat l'acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 13-1-2011, 
d'acord amb el disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre; i tot seguit, 
la Sra. Presidenta dóna pas al següent assumpte de l'ordre del dia. 
 

2.- APROVACIÓ ORDENANÇA PUBLICITAT DINÀMICA.- 
 

En relació amb aquest assumpte, el portaveu del PSM, Sebastia Reixac, recorda que es va 
deixar sobre la mesa en la Comissió Informativa corresponent i proposa que es faci el mateix ara en el 
Plenari. La qual cosa resulta igualment aprovada per unanimitat, conforme al disposat en l'Article 91.4 
de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre. 
 

3.- PACTE DE BATLES.  
 
 També serà el regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac, el qui actuï com a ponent per a 
aquest punt de l'ordre del dia. Comença la seva intervenció aquest portaveu, comentant que hi ha un 
programa a nivell europeu que ni tan sols es fa per Estats, sinó per Ajuntaments, i que ve a ser una 
derivació de la Carta d’Aalborg, l'Agenda Local 21, etc. Segons diu Sebastià, la finalitat és evitar el 
canvi climàtic i es tracta d'un compromís formal que hauria de ser real. Quant als objectius concrets 
perseguits, el regidor Reixac explica que serien 2: aconseguir un estalvi d'energia del 20% i aconseguir 
que el 20% de l'energia consumida provingui de fonts renovables, ja sigui solar, eòlica, etc. El ponent 
assenyala que es tracta d'un tema important per dos motius: un seria l'ambiental de llençar menys CO2 
a l'espai, perquè els nostres fills i néts tinguin un món millor i no pitjor, i l'altre motiu seria l'estalvi 
econòmic. També indica el portaveu de l'equip de govern que a part d'adherir-nos al Pacte de Batles, 
també l'Ajuntament hauria de presentar un Pla d'Acció, i per altra banda, Conselleria de Comerç, 
Indústria i Energia ens faria una auditoria ambiental a cost 0, per a això, afegeix Reixac, exigeix com a 
condició que l'Ajuntament s'hagi adherit al Pacte de Batles que s'ha presentat en aquest punt de l'ordre 



del dia. Finalitza la seva intervenció el regidor ponent, recordant que aquest assumpte ha obtingut 
dictamen favorable en Comissió. 
 En el torn per als altres grups municipals, el representant d’UM, M.Jaume, afirma que a ells els 
va bé la proposta. Quant al PP, el regidor Martí Sansaloni també es mostra favorable i comenta que el 
percentatge d'estalvi sembla que es compleix i que sobre el consum ja veurem l'auditoria. Si bé afegeix 
Martí que les factures de GESA es paguen 10 mesos tard. Sansaloni afegeix que ha preguntat aquest 
matí en l'Ajuntament per aquest assumpte, i que tant el Secretari com l'Administratiu li han dit que és 
costum habitual que l'Ajuntament i Administracions paguin a les empreses proveïdores amb semblant 
retard, al contrari que els particulars. 
 No es produeix un segon torn d'intervencions per part dels grups municipals, per això la Sra. 
Batlessa demana vots per a aquest assumpte i com resultat de la votació, s'aprova per unanimitat dels 
membres del Plenari presents l'adhesió de l'Ajuntament de Petra al Pacte de Batles, autoritzant a la Sra. 
Batlessa, Caterina Mas Bennassar, la seva subscripció. 
 

4.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA Núm. 226/2010 DE AUTORITZACIÓ 
ATIB CONVENI TAXES PRESTACIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓDE 
RESIDUS, I FACULTAR A LA BATLESSA LA SEVA SIGNATURA.- 
 
 Igualment serà el Regidor d'Hisenda qui faci de ponent per a aquest punt de l'ordre del dia i 
recorda com l'Ajuntament va aprovar un parell d'Ordenances per a implantar unes taxes per residus, 
així com que amb posterioritat, la Batlessa per decret va autoritzar a l'ATIB per a ingressar directament 
al Compte Corrent de la Mancomunitat, les quantitats recaptades pel concepte de la taxa per la 
prestació del servei de recollida i l'eliminació de residus, incloent les quantitats mensuals a compte, 
corresponents a aquest Ajuntament, a partir de l'1 de gener de 2011. Explica Sebastià que això 
significa que l'Agencia Tributària Balear ja no ingressa les quantitats corresponents en el c/c de 
l'Ajuntament. 
 En el torn per a l'oposició, el regidor popular Martí Sansaloni anuncia l'abstenció del seu grup 
municipal i comenta que si l'equip de govern creu que s'ha de gestionar la recaptació d'aquestes taxes 
d'aquesta manera, no té res a dir; però si que demana una reflexió de fons sobre la gestió dels residus 
que s'està fent. No es produeixen més intervencions i és per això que la Sra. Presidenta obre pas 
directament a la votació, la qual s’obté el resultat següent:  
 
 Vots emesos:  10 
 Vots a favor:  6 (PSM) 
 Vots en contra:  0 
 Abstencions:  4 (3 del PP i 1 d’UM) 
 
 Per tant, queda ratificada per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari, la 
Resolució de Batlia núm. 226/2010 de 28 de novembre de 2010, i aprovat el seu contingut pel plenari 
municipal. 
 

5.- DECRETS DE BATLIA 
 
 En aquest punt de l'ordre del dia, pren la paraula el representant d’UM, M.Jaume, per a 
interessar-se per la Resolució de Batlia núm. 226/2010 de 7 de desembre de 2010, de la qual diu que li 
ha vingut molt de nou. El regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac li informa que es tracta de la 
remissió d'un expedient administratiu, reclamat pel jutjat del Contenciós. Després d'això, el mateix 
regidor del PSM posa al regidor d’UM en antecedents, recordant l'assumpte litigiós. Així, el regidor 
Reixac li recorda a M.Jaume que l'empresa Construccions Miguel Seguí va obtenir una sentència 
favorable, a l'aconseguir que aparegués com a constructor de les obres de Ferreteria Bonany, altra 
empresa, per la qual cosa l'Ajuntament va obrir expedient sancionador a Construccions Masere que va 
acabar amb la imposició d'una multa a aquesta última empresa, que per la seva banda, també ha 



interposat un recurs contencioso-administratiu. Davant la qual cosa, continua dient Reixac, el Jutjat 
reclama l'expedient a l'Ajuntament, perquè l'empresa recurrent pugui preparar la seva demanda 
contenciosa i ens demana també que emplacem per al judici, a tots els qui apareguin en l'expedient 
administratiu com a possibles interessats. El regidor Jaume comenta que li havia sorprès la llista de 
persones que apareix dins del Decret citat i el regidor Reixac li remet al Secretari, perquè si escau, li 
aporti més informació. El funcionari li ve a dir una cosa similar a l'apuntat pel regidor del PSM i 
afegeix que es tracta d'una cosa normal en el funcionament dels Jutjats Contenciosos, tant el fet de 
reclamar a l'Ajuntament l'expedient administratiu en qüestió, com el fet de demanar-li que emplaci 
personalment a quants apareguin com a possibles interessats en aquest expedient. Afegeix Francisco, 
que totes aquestes persones apareguin dins del procediment com a possibles afectats per la sentència 
que s'arribi a dictar, ja que tenien algun interès en l'assumpte; i esmenta González els casos de Joan 
Font Rosselló i Miquel Monroig Mestre que van denunciar en el seu moment les obres il·legals.  
 El següent regidor que intervé dins d'aquest punt de l'ordre del dia és del Partit Popular. Martí 
Sansaloni es refereix a la Resolució de Batlia núm. 224/2010 de 7 de desembre de 2010 i critica 
l'excessiva despesa pels pagaments relacionats amb la Mostra d'Art i Empresa en els temps de crisi que 
corren. El regidor d'Hisenda li diu que és una opinió.  
 

6.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 
 També comença prenent la paraula en aquest punt de l'ordre del dia el portaveu d’UM i 
comença per preguntar M.Jaume: qui duu el tema de les obres públiques dins de l'equip de govern. 
Una vegada identificat com a tal, el regidor d'Obres, Miquel li diu a Tomeu que li crida l'atenció el bot 
que s'ha fet davant del Convent i referent a això pregunta el regidor Jaume on va l'aigua. El regidor 
Gual li respon que dins del pou i el representant d’UM li pregunta després: si sap que segons la Llei 
d'Aigües, l'aigua no es pot llençar directament a la capa freàtica. Intervé Sebastià Reixac per a dir-li a 
M.Jaume que l'hi digui al Consell que és qui ho fa. Replica aquest últim regidor que ell ho diu aquí, 
perquè no és normal que es dugui l'aigua directament així, a part de la pol·lució que duu l'aigua del 
carrer per les rodes dels cotxes. Tot seguit, el portaveu d’UM demana al Secretari que faci constar en 
acta les dues preguntes anteriors que ha fet i les respostes que se li han donat a aquestes preguntes, des 
de l'equip de govern. Llavors intervé Gual per recordar a M.Jaume que aquest últim regidor va votar en 
el Plenari a favor de l'assumpte dels pous absorbents, quan es va portar això a la sessió corresponent. 
M.Jaume replica que ell va plantejar una solució definitiva i alternativa als pous d'absorció. El regidor 
Jaume afegeix que es tracta d'una cosa molt concreta i és veure si s'incompleix o no la Llei d'Aigües. 
Continua aquest mateix regidor en l'ús de la paraula, que ara felicita a l'equip de govern perquè s'hagin 
posat bots en el carrer Major, si bé aquest mateix regidor diu no obstant que li semblen un poc suaus. 
Seguidament, recorda el regidor Jaume quan en una sessió plenària anterior, els de l'equip de govern 
preguntaven als del grup UM, on posar els bots; i resulta, continua dient M.Jaume, que en comptes de 
posar-los en els passos de vianants, els heu posat davant de La Caixa. El regidor d'Obres li contesta 
que s'ha tingut en compte que hagués una acera àmplia. Llavors pregunta el regidor Jaume si per això 
ho han decidit així i el regidor Gual li respon afirmativament. Segueix intervenint el mateix regidor 
d’UM, però ara és un prec el que formula i ho dirigeix a la Sra. Batlessa. M.Jaume demana que quan 
s'inauguri una Escola, es faci arribar als del seu grup una convidada, com es fa en ocasió dels 
foguerons o les festes de Sta. Praxedis, ja que en cas contrari, afirma aquest regidor, pensen que no els 
volen. Contesta Caterina Mas que li sap greu, però que no es va fer un saluda, sinó una convidada i li 
demana disculpes. M.Jaume afegeix que si s'inaugura alguna cosa, com per exemple una Escola o 
Institut, estaria bé que se'ls convidés. Prossegueix la intervenció del portaveu d’UM, ara amb una 
pregunta que segons diu li han fet a ell i que és la següent: Ha comprat l’edifici de bar/restaurant del 
camp de futbol l'Ajuntament? La resposta procedeix del regidor d'Hisenda i és no. Segueix preguntant 
el regidor Jaume i diu: Pot ser que es comentés tal cosa en el Consell de la Vila ? La contestació la 
dóna també el mateix regidor d'Hisenda i és que del rescat de la concessió del bar, sí que es va parlar. 
Llavors pregunta el regidor Jaume Per què? I Sebastià li respon que perquè creuen que pot ser un bon 
negoci per a l'Ajuntament, encara que no saben el cost. Tot seguit, el portaveu d’UM afirma que 



l'Ajuntament no pot comprar una cosa que és seva. El regidor d'Hisenda diu per la seva banda, que hi 
ha una concessió atorgada per una sèrie d'anys que revertiria a l'Ajuntament.  
 Abans que finalitzi la sessió, el mateix regidor d'Hisenda recorda que s'ha dictaminat 
favorablement en Comissió, l'enviament de tota la documentació de les sessions als regidors per e-
mail. En aquest moment demana la paraula el Secretari, a l'empara del disposat en l'article 13.16 del 
ROM, i avisa que hi ha un obstacle legal pel que fa a les convocatòries, per tractar-se d'una qüestió 
d'ordre públic, ja que a l'abandonar el sistema tradicional poden provocar-se nul·litats radicals de les 
convocatòries. En aquest sentit, el funcionari afirma que ara mateix hi ha una manca tècnica que 
impedeix passar-se al sistema electrònic, per al cas de les convocatòries, ja que la Llei d'aplicació 
exigeix una constància fefaent de la recepció del document per l'interessat que no pot assolir-se amb 
l'opció d’enviar d'un e-mail amb confirmació de lectura, ja que el document ho pot obrir algú que no 
sigui el regidor interessat i confirmar la lectura. Per a tot la resta de la documentació de les sessions, 
per contra, no hi ha problema legal, assenyala Francisco González, però quant a les convocatòries, 
haurà de seguir-se ara com ara el sistema tradicional, almenys fins que no s'implantin les signatures 
electròniques. Continua dient Francisco que no obstant això, es dóna la paradoxa que per a implantar 
l'Administració Electrònica s'estan exigint unes condicions draconianes que no es compleixen amb el 
sistema actual quan signa la recepció un familiar d'un regidor o se li tira una convocatòria per sota 
d'una persiana, per exemple, sense que quedi acreditada la recepció per l'interessat en aquests casos. 
Aclarides així, les condicions d'enviament de la documentació de les sessions als regidors, i no havent 
ja més punts en l'ordre del dia, és per això que la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent les 22,06 
hores; i a continuació, ofereix un torn de precs i preguntes per al públic present en 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 sense que ningú demani la paraula; davant la qual cosa, dóna per finalitzada també la reunió 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 i Bennassar.    Signat: Francisco González Benito.  
 

 


