
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L' AJUNTAMENT PLE DE DIA 4 DE 
FEBRER DE 2010. 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,35 hores del dia 4 de febrer de 

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

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

 
El regidor d'UM, Antoni Gibert, pren la paraula primerament per a disculpar al seu company 

de grup dient que es troba de viatge. En relació amb aquest punt de l'ordre del dia, no es produeix cap 
comentari per cap regidor i per tant queda aprovada l'acta plenària corresponent a la sessió celebrada 
en data 28-1-2010 , d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de 
desembre, per unanimitat dels regidors presents (10)  
 
 2.- MODIFICACIÓ D'ORDENANCES MUNICIPALS AFECTADES PER LA 
DIRECTIVA EUROPEA DE SERVEIS”. 
 
 És el regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac Genovard, el qui pren la paraula com a 
portaveu, per a aquest punt de l'ordre del dia, i recorda que la FELIB va encarregar un estudi a 
l'empresa Deloitte Advocats S.L. sobre l'adaptació de la normativa municipal pel que fa a la Directiva 
Europea de Serveis, coneguda com a Directiva “Bolkestein”. Com a conseqüència de l'esmentat estudi, 
continua dient Sebastià, la citada empresa va detectar que havia 3 Ordenances Municipals que havien 
de ser modificades i tot seguit el regidor Reixac procedeix a la lectura íntegra dels textos que es 
proposen incorporar en cadascuna de les ordenances, que modifiquen o afegeixen preceptes per a la 
seva adaptació a la Directiva assenyalada, els quals es transcriuen literalment a continuació: 
 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 
CONTRA LA CONTAMINACIÓ PER RENOUS I VIBRACIONS (Modificació).- 
 
Article  45.2: 
Llicència per a l’activitat d’amenització musical complementària.- 
 
«L'activitat d'amenització musical complementària requerirà la presentació d’una declaració 
responsable, subscrita per l’interessat en la que manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix 
amb els requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita 
i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a l’activitat.» 



 
Disposició derogatòria bis (Afegida):  
 
“Queden derogades totes les normes de la present Ordenança que contemplen la llicència prevista a 
l’article 45.2 o en la mesura que siguin contraries al nou text del citat article, així com d’altres 
possibles normes contingudes en altres ordenances, en la mesura que siguin contraries al nou text 
abans esmentat.” 
 
ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA A L’ESPAI PÚBLIC DE PETRA (Afegit). 
 
ARTICLE  11: 
Llicència per a la celebració d’esdeveniments festius, musicals, culturals, esportius o d’índole similar 
als espais públics. 
 
«4. Les sol·licituds de llicència seran tramitades d'acord amb la legislació de procediment comú. En 
concret, l’interessat haurà de presentar una sol·licitud acompanyada d’una memòria descriptiva on es 
detalli l’emplaçament, la superfície que desitja ocupar i el tipus d’activitat a desenvolupar. El termini 
de tramitació de la llicència serà de dos mesos. En cas que l'Ajuntament no resolgui expressament la 
sol·licitud de llicència aquesta s'entendrà desestimada a tots els efectes. La llicència tindrà una 
durada màxima d’un any i la renovació de la mateixa no serà automàtica sinó que serà a instància de 
l’interessat.» 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA:  
“Queden derogades totes les normes de la present Ordenança  en la mesura que siguin contraries al 
nou apartat (4) afegit a l’article 11, així com altres possibles normes contingudes en altres 
ordenances, en la mesura que siguin contraries al nou text abans esmentat.” 
 

ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT SETMANAL DE COMERCIANTS 
AMBULANTS AL MUNICIPI DE PETRA (Modificació). 
Article 4 Llicència de venda ambulant (Nova redacció): 
 
«Per la realització de la venda ambulant, els interessats hauran d’efectuar l’oportuna sol·licitud a 
aquest Ajuntament indicant producte que volen vendre i número de metres que volen utilitzar, i obtenir 
l’oportuna autorització del Batle, adjuntat a la sol·licitud una declaració responsable en la que 
manifestin el compliment dels següents requisits: 
 
- Estar donats d’alta a l’ IAE, per l’epígraf corresponent, i al corrent del seu pagament. 
- Estar donats d’alta a la Seguretat Social i al corrent del pagament de les seves quotes. 
- Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes que es 
posin a la venda. 
 
En la mesura en la que el municipi no tingui capacitat i mitjans suficients per comprovar el 
compliment dels requisits establerts en aquest article per mitjans electrònics i telemàtics, serà 
necessari que el sol·licitant acompanyi la documentació  acreditativa del compliment de dits requisits 
juntament amb la sol·licitud.» 
 
Article 7  Llicència de venda ambulant (Modificació): 
«El procediment d’autorització estarà sotmès als principis de concurrència competitiva, publicitat, 
claredat, senzillesa, objectivitat, predictibilitat, necessitat, proporcionalitat i no discriminació. Les 
autoritzacions s’atorgaran directament als sol·licitants que compleixin tots els requisits establerts a 
l’article 4 d’aquesta ordenança. Quan hi hagi limitacions en el nombre de llicències per manca de lloc 
o per qualsevol altra circumstància i tots els sol·licitants reuneixin tots els requisits, les autoritzacions 



s’atorgaran per rigorós ordre d’entrada de la sol·licitud al registre general de l’Ajuntament. La 
llicència tindrà una durada limitada que l’Ajuntament determinarà en funció de la ponderació de la 
inversió efectuada i la remuneració equitativa dels capitals desemborsats pel prestador, i la renovació 
de la mateixa no serà automàtica sinó que serà a instància de l’interessat.» 
 
Article 18  Llicència de venda ambulant de caràcter especial: llibres o articles similars, productes del 
camp o de productors pagesos de la localitat en dates determinades i en llocs concrets. (Modificació):  
 
«La venda ambulant sense parades fixes restarà subjecte a prèvia llicència excepcional detallant els 
articles quina venda s’autoritza la qual s’atorgarà d’acord amb el procediment establert per a la 
venda ambulant.» 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA (Afegida):  
 
“Queden derogades totes les normes de la present Ordenança  en la mesura que siguin contraries a 
les articles modificats (4,7, i 18), així com altres possibles normes contingudes en altres ordenances, 
en la mesura que siguin contraries a les nous textos introduïts a les esmentats articles.” 
 
 
 Acaba la seva intervenció el regidor ponent, comentant que el no-adaptat a la Directiva de 
Serveis era solament l'apuntat amb respecte a les 3 ordenances indicades i tota la resta s'ha entès que 
s'adapta a aquesta Directiva Europea.  
 En el torn para l'oposició, el portaveu d'UM diu que no té res a comentar i que està a favor i en 
els mateixos termes es manifesta el portaveu del PP, Miquel Santandreu. Davant la qual cosa el 
President es disposa a donar pas a la votació, però abans pregunta al Secretari si es fa una sola votació 
per a aprovar totes les modificacions o es fa una votació per cada Ordenança modificada. El funcionari 
interpel·lat es decanta més bé per aquesta 2ª opció, al tractar-se de modificacions diferents en cada 
ordenança i recorda també que es tracta d'una aprovació provisional. Es fan a continuació 3 votacions 
seguidament, una per a cada Ordenança modificada, amb el text corresponent abans transcrit i el 
resultat és idèntic en les 3 votacions, quedant aprovades provisionalment, totes les modificacions 
proposades en les 3 Ordenances referides, per unanimitat dels regidors presents (10). 
 
 3.- DECRETS DE BATLIA. 
 
 Pel que fa a les Resolucions de Batlia prèviament repartides, es produeix en primer lloc la 
intervenció del regidor d’UM, Toni Gibert, que es refereix a la 181/2009 de 10 de desembre i pregunta 
si realment s'ha contractat a Dimas de la Rosa com a Auxiliar de Policia, per a 6 hores setmanals. 
Contesta la 1ª Tinent de Batle que solament és per a les nits dels caps de setmana. El següent regidor 
que intervé dins d'aquest punt de l'ordre del dia és Miquel Santandreu que s'interessa per la Resolució 
de Batlia núm. 184/2009 de la qual es desprèn que ha intervingut l'Agencia de Protecció de la Legalitat 
Urbanística del Consell de Mallorca, inspeccionant unes obres. El Batle comenta que es tracta de dos 
germans i un d'ells ha denunciat a l'altre davant la citada Agència. Segueix amb l'ús de la paraula el 
mateix regidor del PP i ara es fixa en la factura 153/2001 que apareix dins la Resolució de pagaments 
185/2009 amb el número 39, a nom de l'advocat Josep Melià Qués. Pregunta Miquel Santandreu si 
aquesta factura és per un contenciós o en ella van inclosos tots els contenciosos de l'assumpte. El Batle 
li respon que ara mateix no li pot dir, però que s’ho apunta per contestar a una altra sessió. La següent 
Resolució en la qual es deté el portaveu popular és la 175/2009 i en relació amb la mateixa, comenta 
que li ha cridat l'atenció en les obres del Cementiri que en una zona el nivell de l'aigua era superior al 
normal. El Sr. Batle li contesta que es per una banda on no hi ha nínxols i que segons els tècnics no hi 
ha problema amb l'aigua i anirà pel mig, per les canonades.  
 
  
 
 



 
 4.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 

 
Ja dins d'aquest punt de l'ordre del dia, és el portaveu d'UM qui novament intervé, per a 

preguntar en aquest cas si es pensa adoptar alguna mesura en relació amb l'ona de robatoris en cases de 
Petra. El Sr. Batle contesta que als de l'equip de govern ni tan sols els arriben les denúncies 
corresponents, ja que la gent es va directament a posar-les a la Guàrdia Civil i de totes maneres afegeix 
Joan Font que ell s'ha assabentat de pocs casos. No es produeixen més intervencions i per això després 
d'aquest últim comentari el mateix Sr. President aixeca la sessió, essent les 21,51 hores i a continuació 
oferix 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, sense que ningú 
intervingui tampoc; per la qual cosa dóna per finalitzada també la reunió a la mateixa hora ja indicada, 
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.  
 

 
 
 


