
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 11 DE 
MARÇ DE 2010. 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, als 21,31 hores del dia 11 de març de dos 

mil deu, és reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió extraordinària i pública de 
l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 

 
 Sr. Joan Font i Massot.  
  Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
  Sr. Sebastiá Reixac i Genovard.  
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort.  
 Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
 Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 
 Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
  Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
  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 és 
celebra sota la presidència del Sr. Batle, Joan Font Massot, que declara oberta la sessió amb el següent 
ordre del dia.  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
El Sr. President anuncia que la present sessió extraordinària farà com a d'ordinària i planteja la 

retirada del punt 2 de l'ordre del dia, la qual cosa s'aprova 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). Seguidament es 
produeix una breu intervenció del regidor d'UM, Toni Gibert, per excusar la inassistència del regidor 
company del seu grup, Miquel Jaume Horrach, per assumptes privats. Ja dintre de la matèria pròpia 
d'aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle convida a la resta de regidors a realitzar qualsevol observació 
sobre l'acta prèviament repartida, però no es produeix cap comentari de cap regidor i per tant queda 
aprovada l'acta plenària corresponent a la sessió celebrada en data 4-2-2010 , 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.- APROVACIÓ PROJECTE MODIFICAT I PLEC DE CONDICIONS 
ADMINISTRATIVES OBRA “ADECENTAMENT I EMBELLIMENT ZONA DES COS”.  
 
 (Retirat de l'ordre del dia) 
 
 3.- APROVACIÓ DEL PROJECTE I PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 
OBRA “INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA SOBRE COBERTA DEL TEATRE DE PETRA”.  
 
 Per a presentar ambdós documents, pren la paraula en aquest cas com a ponent, el regidor d'Obres. 
Bartomeu Gual comença comentant que per problemes legals no ha estat possible situar la instal·lació en el 
Camp d'Esports. Tot seguit aporta el també regidor de Medi Ambient, algunes dades sobre la instal·lació 
projectada, com per exemple el de la producció de Kw/any, que s'ha previst en 68.700 i el dels ingressos 
associats a aquesta producció, estimats en 22.671 euros. Altre aspecte destacat pel regidor de l'equip de 
govern és l'absència d'impacte visual de la instal·lació a integrar en l'edifici del Teatre Municipal. Acaba la 
seva intervenció el portaveu de l'equip de Govern, comunicant el pressupost total del projecte sense IVA, 
que ve a coincidir amb el pressupost base de licitació de l'obra, també sense IVA, i que puja a 302.940 
euros.  



 El torn per a l'oposició comença amb la intervenció de Toni Gibert d'UM, el qual comenta que 
agrairia la celebració de les sessions de Comissió Informativa, amb dos dies d'antelació respecte a la sessió 
plenària corresponent, perquè puguin consultar els assumptes els del seu grup municipal. El Batle li respon 
que procuraran que així sigui i que en aquesta ocasió ha estat per motius circumstancials. Després té lloc la 
intervenció del PP, per a la qual actua com a portaveu Martí Sansaloni, el qual afirma que l'obra no ve tan 
bé dotada econòmicament per part de la Conselleria, com en l'anterior ocasió. També afirma aquest regidor 
que hi ha altres prioritats en el Municipi, com ha assenyalat prèviament dintre la Comissió, però afegeix 
que no entrarà a dir quines, ni dos segons, pel cas que fan els de l'equip de govern als del seu grup 
municipal. Segueix dient el regidor popular que encara que des de l'equip de govern s'hagi dit que no es 
volen dirigir les millores en aquest cas, si que s'hauria de reforçar la puntuació de l'oferta econòmica en la 
licitació, degut al fet que l'Ajuntament ha de fer una elevada aportació en aquesta obra. 
 Per a contestar aquesta intervenció, torna a prendre la paraula el regidor d'Obres que comença 
recordant la xifra total de l'aportació municipal a aquesta obra, que puja a 134.640 euros, de la qual, segons 
Bartomeu, caldria llevar l'IVA recuperable, per la qual cosa solament serien, en opinió d'aquest regidor, 
86.000 euros d'aportació total municipal, a recuperar en 3 anys i pico. El regidor Gual considera que és una 
inversió correcta per a aquest temps. A més afegeix Gual que l'enginyer que ha projectat l'obra està 
convençut que no es veurà la instal·lació i que es respectarà la normativa del Casc Històric. 
 En el 2on torn per a UM, Toni Gibert diu que no ha entès això de l'IVA i el regidor d'Hisenda li 
respon que sí que es pot repercutir l'IVA de l'obra. Per la seva banda, Martí Sansaloni del PP, utilitza el seu 
2on torn per a dir que la recuperació de l'IVA serà l'any que ve i que no són maneres de fer la Comissió 
una hora abans del Plenari i sense documentació. 
 En el torn final per al ponent, Bartomeu diu que el Batle ha demanat disculpes i que la 
documentació estava en l'Ajuntament des de dies abans. 

Una vegada acabades les intervencions en aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle dóna pas a la 
votació, però abans pregunta al Secretari si convé votar per separat el projecte i el plec. El funcionari 
respon afirmativament, al ser dues coses distintes encara que relacionades.  

Es vota primer el projecte amb el resultat següent: 
 
Vots emesos:   10.  
Vots a favor:   6 del PSM.  
Vots en contra:   0.  
Abstencions:   4 (3 del PP i 1 d'UM). 
 
 En conseqüència, s'aprova per majoria absoluta el projecte tècnic que obra en l'expedient.  
  

Es vota després el plec amb el resultat següent: 
 
Vots emesos:   10.  
Vots a favor:   6 del PSM.  
Vots en contra:   3 del P.P.  
Abstencions:   1 d'UM) 
 
 En conseqüència, igualment s'aprova per majoria absoluta el plec de Condicions administratives 
que obra en l'expedient.  
 
 4.- MODIFICACIÓ REGLAMENT D'ÚS D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS.- 
  
 Per a aquest punt de l'ordre del dia intervé com a ponent, el regidor Delegat d'Esports, Gabriel 
Monroig, qui comenta als regidors que es tracta d'una modificació i que ja s'ha repartit prèviament als 
representants de l'oposició, el text tal com quedaria. En qualsevol cas, aquest regidor ofereix als presents la 
possibilitat de deixar aquest assumpte “sobre la mesa” per a la pròxima sessió plenària, de manera que l'hi 



puguin mirar abans. La proposta formulada pel regidor Monroig s'aprova 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). 
 
 5.- DECRETS DE BATLIA.- 
 
 En aquest punt es produeix la intervenció del regidor popular Miquel Santandreu per a interessar-
se per un dels pagaments inclosos en la Resolució de Batlia 21/2010, concretament el pagament número 9 
a favor de l'empresa Moragues Florit S.L, per reparació de desperfectes ocasionats per la pluja en el Teatre 
Municipal i que puja a 6.052 euros. El primer que pregunta aquest regidor és si ja s'ha resolt l’assumpte de 
l’assegurança i si entra en garantia la reparació. La resposta del Batle és que ell creu que ja han cobrat i que 
l’assegurança ha respost. 
 
 6.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 

Ja dintre d'aquest punt de l'ordre del dia, també és el mateix regidor del PP qui novament intervé, 
per a interessar-se pel plet municipal sobre el qual havia demanat explicacions en l'anterior sessió plenària, 
a propòsit del pagament d'una factura a l'advocat Melià Qués. El Batle li demana disculpes dient que no ho 
ha vist aquest matí.  

El següent assumpte pel qual pregunta el regidor Miquel Santandreu també és contenciós i 
comenta aquest regidor que tant el constructor com el promotor d'unes obres, havien interposat sengles 
recursos contenciosos contra l'Ajuntament i que la sentència corresponent a un d'ells (constructor) ja 
s'hauria dictat. El regidor de l'equip de govern Sebastià Reixac li pregunta si es refereix a Son Canals i el 
portaveu popular li contesta que es refereix a l'assumpte de la Ferreteria Bonany. Aquest mateix regidor 
al·ludeix a una Resolució de Batlia que informaria d'aquesta sentència. El regidor Reixac es remet al 
Secretari i aquest últim diu que no li consta.  

No es produeixen més intervencions i per això després d'aquest últim comentari el mateix Sr. 
President aixeca la sessió, sent les 21,51 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.  
 

 
 

 
 


