
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT 
DE DIA 2 DE MAIG DE 2013.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,33 hores de 

dia 2 de maig de dos mil tretze, 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 és relacionen: 
  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
 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.  

 
No assisteixen:  
Sr. Biel Alomar Bauzà  

 
 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 Bennasar, 
qui declara oberta la sessió amb el següent ordre del dia.  
 
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR. 

 
La Sra. Presidenta, Caterina Mas, comença per preguntar als altres regidors si 

volen fer alguna observació sobre aquesta acta, no obstant això, els portaveus dels 
diferents grups municipals mostren conformitat amb l'acta corresponent a la sessió 
celebrada en data 4-4-2013 , davant la qual cosa i segons el que es disposa en l'article 
91.4 de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, 
s'aprova aquesta acta per unanimitat dels membres del Plenari presents (10). 

 
2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Núm. 

1/2013 (NA CAPITANA). 
 

 Serà el regidor d'Hisenda qui actuï com a ponent per a aquest assumpte i 
comença dient que s'ha de fer un pagament pel rescat del Bar de Na Capitana i per 
això s'ha de passar una quantitat total de 41.010 euros a una partida pressupostària 
nova que s'habilita. Sebastià Reixac es refereix tot seguit a les partides de les quals 
s'agafaria doblers i a quines quantitats s'agafarien de cadascuna. D'aquesta manera, 
va esmentant Sebastià: la del Serpreisal que es reduiria en 13.919,90 en euros, la de 



 

 

la 3ª Edat en 10.000 euros, la d'adquisició de Ca Ses Monges en 16.026,99 euros i de 
la qual el regidor Reixac diu que com s'ha acabat de pagar aquesta compra per això 
s'agafa tot d'aquesta partida, i finalment esmenta Reixac la partida de Camins que es 
veuria reduïda en 1.064,01 euros. 
 Ja en el torn d'intervencions per a l'oposició, és la portaveu del PSOE, Maria 
Antònia Alzamora, la qui pren la paraula en primer lloc i diu que la modificació de 
crèdit proposada per l'equip de Govern és una conseqüència de no tenir un 
Pressupost Municipal actualitzat i afegeix que no entén perquè no es va fer aquesta 
modificació l'any passat. Anuncia aquesta regidora socialista que no donarà el seu 
suport a modificacions de crèdit per ser contrària, segons diu, a anar improvisant 
sense un Pressupost Municipal, que considera necessari perquè les necessitats no són 
iguals que les de l'any anterior, afirma la regidora Alzamora. En termes similars es 
pronuncia després el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, qui anuncia també que no 
donarà el seu suport a la modificació pressupostària proposta, per entendre que no 
són formes de fer les coses. El següent portaveu a intervenir és el popular Miguel 
Santandreu que diu compartir al 100% el que s'ha dit pels portaveus de l'oposició que 
li han precedit. Igualment anuncia aquest altre regidor que no donarà el seu suport a 
la proposta de l'equip de Govern i aclareix que no és per bloquejar-lo, ja que segons 
comenta aquest portaveu del PP, en anteriors ocasions va donar a aquest equip, com 
per exemple quan es va aprovar el Pla d'Ajustament. Conclou la seva intervenció 
l'esmentat regidor popular dient que hi ha uns mesos per davant per aprovar un nou 
Pressupost Municipal. Establertes ja les posicions dels 4 grups municipals, la Sra. 
Presidenta dóna pas a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia, que consisteix en la 
proposta d'acord plenari per a l’aprovació inicial un crèdit extraordinari, i s'obté el 
resultat següent: 
 

Vots emesos:   10.  
Vots a favor:   4 del PSM. 
Vots en contra:  6 (4 del PP, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
Abstencions:   0.  
 
Per la qual cosa es rebutja, per majoria absoluta del número de membres de la 

Corporació presents, la proposta d'aprovar un crèdit extraordinari plantejada pel 
regidor d'Hisenda de l'equip de Govern. 
 

3.- APROVACIÓ NOMENAMENT DE VOCALS (TITULAR I 
SUPLENT) DINS EL CONSORCI D'AIGÜES DE LES ILLES BALEARS.- 
 

Ara és el regidor de Medi Ambient de l'equip de Govern, qui actua com a 
ponent i recorda que el Govern Balear ha eliminat tots els Consorcis locals i n’ha 
creat un de balear. Segueix dient Bartomeu Gual que s'han de nomenar un titular i un 
suplent per al nou Consorci i que la proposta de l'equip de Govern seria que la 
Batlessa fos la Vocal titular i ell mateix el suplent. Després s'obri una ronda 
d'intervencions per a l'oposició, però sols intervé la portaveu del grup socialista, dient 
que no hauria estat malament que el suplent fos un regidor de l'oposició, ja que el 



 

 

PSM governa en minoria. Seguidament la Sra. Presidenta dóna pas a la votació de la 
proposta formulada pel regidor Gual i el resultat d’aquesta és el següent: 

 
Vots emesos:   10.  
Vots a favor:   4 del PSM. 
Vots en contra:  4 del PP 
Abstencions:   2 (1 de CxI i 1 del PSOE).  

 
 El Secretari avisa que hi ha empat i que per això s'ha de fer una 2ª votació. Té 
lloc llavors altra votació però es torna a repetir el mateix resultat, davant la qual cosa 
el funcionari informa que es decideix pel vot de qualitat de la Presidència, la qual 
cosa significa un valor doble del seu vot a l'efecte de desfer l'empat. Per tant, segueix 
dient Francisco González, que s’ha d'entendre aprovada per majoria simple, la 
proposta de l'equip de Govern i en conseqüència queden triats la Sra. Batlessa, 
Caterina Mas Bennasar, com a Vocal titular en el Consorci d'Aigües de les Illes 
Balears, i el regidor Bartomeu Gual Riutort com a suplent. 
 

4.- APROVACIÓ ESTATUTS DE LA XARXA DE MUNICIPIS I 
ENTITATS DELS ILLES BALEARS PEL INSTITUT RAMON LLULL.- 
 
 Per a aquest punt de l'ordre del dia també actua com a ponent Bartomeu Gual, 
que proposa als regidors presents l'aprovació dels referits Estatuts tal com van sortir 
dictaminats favorablement en Comissió. No obstant això, en aquest moment demana 
la paraula el Secretari Municipal i informa que a part de les objeccions que va 
plantejar en Comissió respecte a aquests Estatuts, algunes per vulneració de la Llei 
Orgànica reguladora del dret d'associació -de la qual comenta que és més que una 
Llei ordinària en la jerarquia normativa-, ha detectat després altra més i és que la 
denominació de la pròpia Associació que es vol constituir, amb aprovació dels 
indicats Estatuts, vulnera en la seva opinió, el disposat en l'article 8 de la citada Llei, 
procedint el funcionari a llegir als presents en veu alta el que aquí es disposa: 
 
“1 . La denominació de les associacions no podrà incloure terme o expressió que 

indueixi a error o confusió sobre la seva pròpia identitat, o sobre la classe o 

naturalesa de la mateixa, especialment, mitjançant l'adopció de paraules, conceptes 

o símbols, acrònims i similars propis de persones jurídiques diferents, siguin o no de 

naturalesa associativa.” 

 

3 . Tampoc podrà coincidir, o assemblar-se de manera que pugui crear confusió, 

amb cap altra prèviament inscrita en el Registre en el qual procedeixi la seva 

inscripció, ni amb qualsevol altra persona jurídica pública o privada, ni amb 

entitats preexistents, siguin o no de nacionalitat espanyola, ni amb persones 

físiques, salvo amb el consentiment exprés de l'interessat o els seus successors, ni 

amb una marca registrada notòria, tret que se sol·liciti pel titular de la mateixa o 

amb el seu consentiment.” 



 

 

 Acaba la seva intervenció Francisco González, destacant que precisament 
succeeix tal cosa en aquest cas, ja que hi ha una persona jurídica que es diu Institut 
Ramon Llull. A continuació i dins ja del torn per a l'oposició, pren la paraula la 
portaveu del grup socialista per a dir que donarà el seu suport a l'aprovació dels 
Estatuts, però que li preocupen les obligacions econòmiques que assumesqui 
l'Ajuntament, donada la seva situació actual, ja que els membres de l'Associació 
tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant les quotes o aportacions 
que determini l'Assemblea General. El següent portaveu a intervenir és Lluís Grimalt 
de CxI, el qui manifesta que donarà el seu suport també a l'aprovació dels Estatuts. 
Després és el portaveu popular Miquel Santandreu qui intervé anunciant el vot en 
contra del seu grup municipal dient que si la iniciativa és per a defensar la llengua 
catalana convindria donar una lectura al text, per a corregir errors propis d'un nivell 
A de català. 
 En el 2on torn per al ponent i en contestació a l'exposat per a la regidora del 
PSOE, Bartomeu comenta que es tracta de quantitats econòmiques petites que pot 
assumir l'Ajuntament per a defensar la cultura catalana i insisteix a sotmetre a 
votació els Estatuts tal com estan. No es produeixen rèpliques per part de l'oposició 
en aquesta 2ª ronda d'intervencions i en conseqüència, la Sra. Batlessa obri pas a la 
votació que aporta el resultat següent:  
 

Vots emesos:   10.  
Vots a favor:   6 (4 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
Vots en contra: 4 del PP. 
Abstencions:   0.  

 
Per tant, queden aprovats, per majoria absoluta del número de membres de la 

Corporació presents, els Estatuts de la Xarxa de municipis i entitats dels Illes Balears 
pel Institut Ramon Llull, tal com figuren en l'expedient, segons es transcriuen de 
forma literal a continuació: 
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ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ 

XARXA DE MUNICIPIS I ENTITATS DE LES ILLES BALEARS PEL RAMON LLULL 

CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI 

Article 1 

Amb la denominació XARXA DE MUNICIPIS I ENTITATS DE LES ILLES BALEARS PEL 
RAMON LLULL  es constitueix l’associació, que ha de regular les seves activitats d’acord 
amb la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus 
estatuts. 

Article 2 

Les finalitats de l’associació són: 
� Intensificar  l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des de els orígens 

fins avui, de totes les modalitats i els mitjans d'expressió. 
� Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos 

que s'hi expressen. 
� Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, amb col·laboració 

amb les autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que 
comparteixen totalment o parcialment les finalitats de la Fundació. 

� Coadjuvar a l'impuls de les actuacions del consorci de l'Institut Ramon Llull que siguin 
coincidents amb les finalitats de la Fundació. 

� Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o necessària pel seu compliment 
efectiu. 

 
En queda exclòs qualsevol ànim de lucre. 

Article 3 

1.  El domicili de l’associació s’estableix a Institució Pública Antoni M. Alcover, c.  Pare 
Andreu Fernández, 12, de Manacor. 

2. L'àmbit d'activitat principal de l’entitat són les Illes Balears.  
 

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS D RETS I LES SEVES 

OBLIGACIONS 

Article 4 

Poden formar part de l’associació els ajuntaments i altres entitats locals. Es requereix l’acord 
exprés del seu òrgan competent, que a tal efecte, els ajuntaments o entitats interessats 
podran sol·licitar en qualsevol moment  l'adhesió a l'associació. 
 
Tenen caràcter de socis fundadors els ajuntaments de .......................................................... 
Cada ajuntament o entitat local ha d'estar representat per la batlia o presidència, o el membre 
de la corporació en qui delegui. 

Article 5 



 

 

Són drets dels membres de l’associació: 
1.  Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
2.  Exercir el dret de vot. 
3.  Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius. 
4.  Exercir la representació que se'ls conferesqui en cada cas. 
5.  Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord 

amb les normes legals i estatutàries. 
6.  Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer 

més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 
7.  Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels 

encarregats de l'associació, i també sobre l’estat dels comptes i el desenvolupament de la 
seva activitat. 

8.  Impugnar els acords socials dels òrgans de l’associació contraris a la Llei o als Estatuts. 
9.  Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 
10. Participar i rebre informació sobre les activitats de l'associació. 
11. Fer ús dels serveis comuns que l'associació establesqui o tengui a la seva disposició. 
12. Formar part dels grups de treball. 
13. Posseir un exemplar dels Estatuts. 
14. Consultar els llibres de l'associació. 

Article 6 

Són deures dels membres de l'associació: 
1.  Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les. 
2.  Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes,  contribucions i 

altres aportacions econòmiques que prevegin els Estatuts i que s'aprovin d'acord amb 
aquests Estatuts. 

3.  Complir la resta d'obligacions que resulten de les disposicions estatutàries. 
4.  Acatar i complir els acords que adoptin vàlidament els òrgans de govern de l'associació. 

Article 7 

Són causes per a ser donat de baixa de l'associació: 
1.  Que ho decidesqui l’ajuntament interessat, que ha de comunicar per escrit la seva decisió 

a la Junta Directiva. 
2.  No satisfer les quotes fixades. 
3. No complir les obligacions estatutàries. 
 

CAPÍTOL III. L'ASSEMBLEA GENERAL 

Article 8 

1.  L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part 
per dret propi i irrenunciable. 

2.  Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 
decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. 

3.  Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els 
absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 

Article 9 

L'Assemblea General té les facultats següents: 



 

 

a)  Modificar els Estatuts.  
b)  Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 
c)  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els 

acords per a la fixació de la forma i l'import de l'aportació al sosteniment de 
l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

d)  Acordar la dissolució de l'associació.  
e)  Incorporar-se a altres associacions o separar-se'n. 
f)  Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
g) Aprovar el reglament de règim interior. 
h)  Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats. 
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci, i també les altes i les baixes 

d'associats per una raó diferent de la separació definitiva. 
j)   Acceptar o rebutjar l'adhesió dels nous socis que així ho sol·licitin. 
l)  Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan 

de l'associació. L'enumeració de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter 
merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 

Article 10 

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, 
dins dels mesos compresos entre novembre i febrer, ambdós inclusivament. 

2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre 
que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no 
inferior al 10%; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a 
comptar des de la sol·licitud. 

Article 11 

1.  L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de 
contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

2.  La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la llista actualitzada 
d'associats que ha de tenir l'associació. 

3.  Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o la presidenta de 
l'associació. Si no hi és, l'ha de substituir, successivament, la vicepresidència o la vocalia 
de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari o secretària qui ocupi el mateix 
càrrec a la Junta Directiva. 

4.  El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar la secretaria i 
la presidència, i ha de contenir un extracte de les deliberacions, el text dels acords 
adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 

5. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió 
anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans de la reunió, l'acta i qualsevol altra 
documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social. 

Article 12 

1.  L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’ajuntaments 
associats presents o representats.  

2.  El 10% dels associats poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia 
d'un o més assumptes per tractar. Si ja s'ha convocat l'Assemblea, ho poden sol·licitar 
dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la 
reunió. La sol·licitud també es pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que 
considera convenient, però només pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en 



 

 

l'ordre del dia de la convocatòria si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts 
de les persones presents. 

Article 13 

1.  En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació. 
2.  Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. 
3.  Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la 

dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la 
integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres 
parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten 
diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o 
representats. 

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels 
socis i dels seus domicilis, certificada per la secretaria amb el vistiplau de la presidència.  

 

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA 

Article 14 

1.  La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació, i la componen la 
presidència, la vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i les vocalies. Aquests càrrecs, 
els han d'exercir persones diferents. 

2.  L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació 
de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver 
acceptat el càrrec. 

3.  El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats per la secretaria sortint, 
amb el vistiplau de la presidència sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. 

4.  Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per 
l'associació. 

Article 15 

1.  Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, 
sense perjudici que puguin ser reelegits. 

2.  El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot 
esdevenir-se per: 
a)  dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposen els 

motius, 
b)  malaltia que incapaciti per exercir el càrrec, 
c) baixa com a membre de l'associació, 
d)  sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec. 

3.  Les vacants que es produesquin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió 
de l'Assemblea General que tengui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot 
ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

Article 16 

1. La Junta Directiva té les facultats següents: 
a)  Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui 

la Llei; així mateix, complir les decisions que prengui l'Assemblea General, d'acord 
amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea establesqui. 



 

 

b)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels 
organismes públics i per a exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos 
pertinents. 

c)  Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació. 
d)  Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els 

membres de l'associació han de satisfer. 
e)  Convocar les assemblees generals i controlar que es complesquin els acords que s'hi 

adopten. 
f)  Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General 

perquè els aprovi, i confeccionar els pressuposts de l'exercici següent. 
g)  Contractar els empleats que l'associació pugui tenir. 
h)  Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 

normalitat. 
i)  Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de 

l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 
j)  Nomenar les vocalies de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de 

treball, a proposta dels mateixos grups. 
k)  Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres 

persones, per aconseguir: 
- subvencions o altres ajuts, 
- l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i 

comunicació i també un centre de recuperació ciutadana. 
l)  Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi 

i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina 
a l'article 29. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne 
compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 

n)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre 
òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament. 

Article 17 

1.  La Junta Directiva, convocada prèviament per la presidència o per la persona que la 
substituesqui, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres 
decidesquin, i que en cap cas no pot ser inferior a 2 reunions a l’any. 

2.  S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la 
presidència o bé si ho sol·licita un 20% dels membres que la componen. 

Article 18 

1.  La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s'ha convocat amb antelació i hi ha un 
quòrum de la meitat més un dels membres. 

2.  Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es 
convoquin, encara que per causes justificades poden excusar-se'n. L'assistència de la 
presidència o de la secretaria o de les persones que les substituesquin hi és necessària 
sempre. 

3.  La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Article 19 

1.  La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions 
o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus 
membres. 



 

 

2.  També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants encarregats per exercir la 
funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 

Article 20 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i els ha de signar la 
secretaria i la presidència. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta 
de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 
 

CAPÍTOL V. LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA 

Article 21 

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents: 
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de 

la Junta Directiva. 
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva. 
c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d)  Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 
e)  Visar les actes i els certificats confeccionats pe la secretaria de l'associació. 
f)  Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 

l'Assemblea General o la Junta Directiva. 
2. La presidència és substituïda, en cas d'absència o malaltia, per la vicepresidència o la 

vocalia de més edat de la Junta, per aquest ordre. 
 
 

CAPÍTOL VI. LA TRESORERIA I LA SECRETARIA 

Article 22 

La tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també 
l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Du un llibre de caixa. Signa 
els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures que aprova la Junta 
Directiva, les quals ha de  visar prèviament la presidència, i ingressa el que sobra en dipòsits 
oberts en establiments de crèdit o d'estalvi. 

Article 23 

La secretaria ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les 
actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els 
certificats que calgui lliurar, i també dur el llibre de registre de socis. 
 

CAPÍTOL VII. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL 

Article 24 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els 
membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i 
explicar les activitats que es proposen dur a terme. 



 

 

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, 
els encarregats dels quals li han de presentar una vegada al mes un informe detallat de les 
seves actuacions. 
 

CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC 

Article 25 

S'estableix que cada soci aporti a l'associació una quantia inicial. 
Així, les entitats o ajuntaments de fins a 5000h. aportaran  500€; les entitats o ajuntaments de 
501 a 20.000h. aportaran 750€; els ajuntaments o entitats de mes de 20.001h. aportaran 
1.000€, que ha de servir per satisfer les despeses generals de l'associació, les despeses 
d'inscripció, i altres despeses necessàries per al funcionament de l'associació.  

Article 26 

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: 
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres, 
b) les subvencions oficials o particulars, 
c) les donacions, les herències o els llegats, 
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se. 

Article 27 

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant 
quotes o aportacions, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a 
proposta de la Junta Directiva. 
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han 
d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i 
quotes extraordinàries. 

Article 28 

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

Article 29 

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi 
han de figurar les signatures de la presidència, la tresoreria i la secretaria. 
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la de la 
tresoreria o bé la de la presidència. 
 

CAPÍTOL IX. EL RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 30 

La Junta de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que 
incompleixen les seves obligacions.  



 

 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el 
que establesqui el reglament intern. 
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita 
l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia 
del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues 
terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també 
dins d'un període de 15 dies. 
Contra les sancions per faltes greus i molt greus que acordi la Junta Directiva, les persones 
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, 
davant la primera Assemblea General que es reunesqui. 
 

CAPÍTOL X. LA DISSOLUCIÓ 

Article 31 

L'associació es pot dissoldre si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter 
extraordinari expressament per a aquest fi. 

Article 32 

1.  Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes 
tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i 
la liquidació de qualsevol operació pendent. 

2.  L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui 
necessari. 

3.  Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret 
voluntàriament. 

4.  El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o 
privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi 
destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques. 

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats 
anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea 
General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada. 

 

CAPÍTOL XI. NORMES TRANSITÒRIES 

Article 33 

Els socis fundadors, als quals fa referència l’article 4 d’aquests Estatuts, presideixen la Junta 
Directiva durant el període d’un any i de manera rotatòria. L’ordre de rotació és el següent: 
.............................. 
 
Data, 27 de març de 2013. 

Signatures de tots els socis fundadors” 



 

 

 
 
5.- MOCIONS. 

 
a) Proposta d'acord plenari procedent del PSM, amb número de Registre Municipal 
d'Entrada 836 i data 26-4-2013, sobre el Decret Balear de llengües en els Centres docents. 
 
 És ara el regidor de l'equip de Govern, Miquel Ensenyat, el qui pren la paraula i 
procedeix a la lectura íntegra en veu alta de la proposta que a continuació es transcriu 
literalment:  
 

“Miquel Ensenyat Sanxo, regidor, en representació del PSM-ENTESA NACIONALISTA a l’Ajuntament 

de Petra, presenta la següent moció,  per a ser debatuda i aprovada al Ple de l’Ajuntament de Petra. 

 

Moció per la derogació del decret de llengües als centres docents i a favor de l’educació i de la 

llengua catalana 

 

El Consell de Govern ha aprovat el Decret 15/2013, de dia 19 d’abril (butlletí del 20), sobre tractament 

integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, amb l’oposició de la 

Mesa sectorial d’educació, els representants dels professors, la Universitat de les Illes Balears, la 

Confederació de pares i mares, i milers de professors que s’hi han oposat a títol individual. 

 

L’Estatut declara que "la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,i la nostra cultura i tradicions 

són uns elements  identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, elements vertebradors de la 

nostra identitat", per mantenir aquest postulat és necessari que el conjunt de la societat pugui conèixer 

i usar amb normalitat la llengua catalana, en sentit contrari, la limitació de l’educació en català que 

preveu el decret 15/2013,  perjudica greument l’objectiu d’aconseguir que els escolars (a la llarga, la 

societat), coneguin adequadament la llengua pròpia del país. 

  

El sistema educatiu ha de garantir que els escolars de les Illes Balears puguin utilitzar correctament el 

castellà i el català al final del període d’escolarització. Aquest objectiu, que és també una obligació 

legal (article 20 de la llei de normalització lingüística), quedaria estroncat si, tal i com promou 

l’avantprojecte de llei d’educació del Ministre Wert, es permetés finalitzar l’educació obligatòria a les 

Illes Balears sense haver d’acreditar el nivell de català corresponent; com quedaria molt compromès si 

es permet que l'educació en català sigui inferior al 50% de les hores lectives, com fa el decret de 

llengües esmentat.  

 

La capacitació en llengua anglesa és imprescindible, però, per assolir-la en condicions, cal establir els 

mecanismes adients i pactats, i no encomanar-ho al voluntarisme, i, naturalment, s’ha de fer sense 

detriment de la llengua pròpia del país.  

 

El decret de llengües s’oposa el sistema d’immersió lingüística quan ha testat la seva validesa en 

avaluacions científiques, per entitats com l’IACSE i d’altres, que constaten que l’aprenentatge 

majoritàriament en llengua pròpia possibilita una bona adquisició de les competències en llengua 

castellana, fins i tot, amb resultats millors que en altres territoris de l'Estat monolingües en castellà.  

 

L’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable, perquè la compleixi 

adequadament, s’han d’evitar distincions entre els nins per la llengua d’ensenyament, com preveu el 

decret 15/2013 en el primer aprenentatge, o la proposta del Govern de l’Estat de pagar centres privats 

per als pares que vulguin l’educació en castellà. El 90% dels pares i mares han triat per al present curs 

l’ensenyament en català, ho han fet perquè saben que aquesta és la millor manera que els seus fills i 

filles aprenguin català, castellà i anglès al final del període d'escolarització. 



 

 

 

Per tot això,  

ACORDS 

 

Primer.- L’Ajuntament de Petra insta el Govern a assumir que el sistema educatiu ha de partir de la 

premissa que el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i ha de garantir competència lingüística 

en català, castellà i anglès, per la qual cosa: 

1. Insta el Govern de les Illes Balears a derogar el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es 

regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes 

Balears. 

2. Insta el Govern de l’Estat a retirar la proposta inclosa en l’avantprojecte de llei d’educació 

segons la qual al final de l’educació obligatòria no serà necessari acreditar el nivell de català 

corresponent. 

 

Segon.- L’Ajuntament de Petra insta el Govern de les Illes Balears a garantir que el nombre 

d’assignatures impartides en llengua catalana no sigui inferior al 50% de les hores lectives. 

 

Tercer.- L’Ajuntament de Petra insta el Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat a emprendre 

un ambiciós programa d’acollida lingüística per tal de garantir la integració lingüística dels ciutadans 

nouvinguts i fer-los partícips dels elements vertebradors de la nostra identitat. 

 

Quart. L’Ajuntament de Petra insta el Govern a millorar l’ensenyament escolar de l’anglès, amb 

recursos i formació, sense violentar els projectes lingüístics dels centres, i acompassant-ho amb els 

recursos efectius a l’abast.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Petra insta el Govern de les Illes Balears a evitar qualsevol acció que 

promogui la distinció dels alumnes segons la llengua d’aprenentatge i, en general, a la fragmentació 

de la societat en comunitats lingüístiques. 

 

Sisè.- L’Ajuntament de Petra insta el Govern, i, de manera especial, al seu President, a abandonar 

l’ofensiva contra l’oficialitat i la unitat de la llengua catalana i l'emplaça a recuperar el consens social 

en matèria lingüística i en les propostes educatives bàsiques. 

 

Petra, 26 d’abril de 2013” 

 
 Dins del torn per a l'oposició intervé primerament la portaveu del PSOE, anunciant el 
seu suport a la moció llegida pel regidor Ensenyat i després és el regidor de CxI, Lluís Grimalt, 
qui també anuncia el seu suport a la referida moció. Després ve la intervenció del portaveu 
popular, Miquel Santandreu, qui afirma que no sabem si aquesta moció l'ha d'adoptar el 
Parlament Balear o l'Ajuntament. Opina dit regidor que sembla tractar-se d'un “copiar i pegar”, 
però afegeix Santandreu que no sap fins a quin punt es pot passar una moció així al llibre 
d'actes sense adaptar-la prèviament aquí. Quant al fons de l'assumpte, el portaveu del PP 
comenta que creu molt positiu el Decret Balear en qüestió, perquè es conegui una llengua 
estrangera i altra materna com el castellà. Continua comentant aquest mateix regidor que si no 
s'utilitzessin les 3 llengües (català, castellà i anglès) per igual i es fixés un 50% per al català, 
quedarien solament un 25% per al castellà i un 25% per a l'anglès, percentatges considerats per 
aquest regidor com a insuficients per al coneixement d'aquestes llengües. Per altra costat, 
segueix dient el portaveu popular, que si el 90% dels pares i mares han triat l'ensenyament en 
català, com s'afirma en la moció, no es pot sostenir llavors que la llengua catalana estigui en 
perill. Finalitza la seva exposició el portaveu del grup popular dient que ells no s'oposen a la 
unitat de la llengua catalana, però que defensaran sempre la nostra parla i que no és el mateix 
unitat que uniformitat o submissió a un estàndard que ve de fora de la nostra terra. 



 

 

 En el 2on torn per al regidor ponent, Miquel Ensenyat diu que no té inconvenient a 
modificar la moció per a adaptar-la i es dirigeix al Secretari, però aquest li indica que es tracta 
d'una iniciativa política i que li correspon al regidor ponent i no a ell, decidir els termes en els 
quals presenta la moció al Plenari. En aquest sentit, pregunta el funcionari al regidor Ensenyat, 
si vol posar Ajuntament allí on posa Parlament. El ponent respon afirmativament i Francisco 
González li diu que pot corregir ara ell mateix el propi document que maneja el regidor citat. 
Després que ha rectificat l'escrit, segueix amb el seu 2on torn de paraula Miquel Ensenyat, 
dient que per molta majoria que tingui el PP, ell considera que no té raó i que dit partit no vol 
escoltar al gruix de la gent de l'ensenyament, de la Universitat, etc. que està en contra del 
referit Decret Balear, segons el regidor Ensenyat. Per altra banda, afirma Ensenyat, que per 
haver un estàndard no canviarà la forma de parlar de les Illes, ni la dels pobles, igual que 
tampoc canvia en la península. 

En el 2on torn per a l'oposició, ja solament intervé Miquel Santandreu del PP, el qui 
afirma que quan es presenta un projecte per a canviar alguna cosa sempre haurà gent a favor o 
en contra, però en qualsevol cas, es tracta d'una promesa electoral del Partit Popular i afegeix 
que el Decret en qüestió té al seu favor al Consell Escolar que també és una organització 
important dins de l'Educació. En l'últim torn del ponent, Miquel Ensenyat es limita a proposar 
l'aprovació la proposta presentada, però amb la rectificació abans introduïda; en aquesta forma 
se sotmet a votació aquesta, per part de la Sra. Batlessa, i el resultat que s'obté és el següent: 
  

Vots emesos:   10.  
Vots a favor:   6 (4 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:  4 del PP. 
Abstencions:   0.  

 
S'aprova en conseqüència, per majoria absoluta del número de membres de la 

Corporació presents, la proposta més amunt transcrita. 
 
b) Proposta d'acord plenari procedent del PSM, amb número de Registre Municipal 
d'Entrada 835 i data 26-4-2013, sobre el projecte de construcció d'un complex vacacional 
a l'ANEI de sa Canova. 
 

Ara en canvi és el regidor de Medi Ambient qui presenta la proposta que es transcriu 
íntegrament a continuació:  

 

“Bartomeu Gual Riutort, regidor, en representació del PSM-ENTESA NACIONALISTA a 

l’Ajuntament de Petra, presenta la següent moció,  per a ser debatuda i aprovada al Ple de 

l’Ajuntament de Petra. 

 

Moció de rebuig del projecte de construcció d’un complexe vacacional a l’ANEI de Sa 

Canova. 

 

Com a veïnat i usuaris de la platja i els boscos de Sa Canova i municipi afectat per la 

presència del LIC de Na Borges, l’ajuntament d’Artà, ens ha enviat l’acord de ple de 

26/02/2013, per si s’escau aprovem una moció similar. 

 

Per tant l’Ajuntament de Petra pren  els presents  

 

ACORDS: 

 



 

 

3. L’Ajuntament de Petra declara la seva voluntat de mantenir i incrementar si s’escau, la 

protecció d’aquest emblemàtic espai natural protegit, que inclou una de les més 

extenses platges i sistemes dunars verjos de l’Illa de Mallorca. 

4. L’Ajuntament de Petra  rebutja la realització a Sa Canova de desenvolupaments 

urbanístics i/o turístics que lesionin els seus valors ambientals. 

5. l’Ajuntament de Petra reclama al Govern de les Illes Balears la redacció i enviament 

al Ministeri de Medi Ambient i la Comissió Europea, del Pla de Gestió corresponent al 

LIC de Na Borges. 

6. L’Ajuntament de Petra reclama al Ministeri de Medi Ambient el manteniment de les 

obres ja efectuades corresponents a la Fase I del projecte “ordenació de l’ús públic i 

protecció del litoral i dunar de Sa Canova (Artà - Illes Balears) Fase I y II”, així com 

dur a terme la totalitat del projecte amb totes les seves Fases. 

7. Trametre aquest acord a l’Ajuntament d’Artà, Manacor i Santa Margalida. 

 

Petra, 26 d’abril de 2013.” 

 
 El propi regidor ponent fa una correcció en l'escrit anterior, posant al final del seu tercer 
paràgraf 2013, on posa “123” i ho llegix en veu alta. Una vegada oberta la ronda 
d'intervencions a favor de l'oposició, els portaveus dels grups municipals PSOE i CxI anuncien 
directament que donaran el seu suport a la proposta llegida pel regidor Gual. Tot seguit pren la 
paraula el portaveu del PP, Miquel Santandreu, anunciant que també donarà el seu suport a la 
proposta dalt transcrita, si bé afegeix que als del seu grup els ve molt de nou això, tenint en 
compte que el PSM va estar en la Conselleria de Medi Ambient fent determinades coses que 
ara s'han de desclasificar i va poder haver tancat aquest assumpte deixant-lo llavors ben lligat. 
Després sol·licita l'ús de la paraula el Secretari per a dir que ha detectat una cosa jurídicament 
dubtosa en el text a dalt transcrit i és que sembla referir-se al regidor Gual com a veí d'Artà. 
Continua dient el funcionari, que segons l'article 55.2 del Reglament de Població, solament es 
pot ser veí d'un municipi i no de dos, per la qual cosa, si el regidor citat està inscrit en el Padró 
Municipal de Petra, legalment no pot ser mai veí d'Artà. El regidor de l'equip de Govern, 
Sebastiá Reixac, afirma que està clar que és així i sense més intervencions, la Sra. Presidenta 
dóna pas a la votació en la qual resulta aprovada per unanimitat dels membres del Plenari 
presents (10), la proposta més amunt transcrita.  
 
c) Proposta de l'Ajuntament en relació amb el projecte d'acollida de nens sahrauís 
denominat “Vacances en Pau”. 
 
 La portaveu del PSOE pregunta a la Sra. Batlessa quantes famílies van acollir l'any 
passat i Caterina Mas la remet a Serveis Socials. El Secretari Municipal proposa que 
prèviament es llegesqui l'acord plenari que es pretén adoptar i el regidor de l'equip de govern 
Sebastià Reixac procedeix a la lectura en veu alta del text que a continuació s'incorpora més 
baix: 
 
 “Primer.- L’Ajuntament de Petra es COMPROMET a acollir a un grup de nins/es del 

projecte “Vacances en Pau 2013”, organitzat per l’Associació d’Amics del Poble Saharauí en 

col·laboració del Govern i els municipis de les Illes Balears. L’Ajuntament facilitarà la difusió 

i la sensibilització d’aquest projecte al municipi. Donarà suport a la inserció dels infants dins 

les activitats municipals, com ara: escoletes, centres esportius i d’oci, etc. 

 Segon.- DONAR COMPTE d’aquest acord a l’entitat organitzadora per la seva 

presentació on procedeixi i als efectes corresponents.” 

 



 

 

Igual que abans, el text prèviament transcrit resulta aprovat com acord plenari, per la 
unanimitat dels regidors presents (10). 
 

6.- DECRETS DE BATLIA. 
 

 Ja dins d'aquest altre punt de l'ordre del dia, la portaveu del PSOE, Mª Antònia 
Alzamora es refereix a la Resolució de Batlia 26/2013 i comença a llegir en veu alta el que 
posa aquí, però aviat interromp la lectura i pregunta a la Sra. Batlessa si és necessari que 
segueixi. En qualsevol cas, el que demana conèixer aquesta regidora és: Com es va fer la 
invitació a les empreses? Per a respondre a tal qüestió, pren la paraula el regidor d'Obres, 
Bartomeu Gual, qui afirma que es tracta d'una obra d'adjudicació directa, si bé afegeix Gual 
que els membres de l'equip de Govern no tenen aquest talant i varen convidar a 3 empreses 
primer sense resultat i després a altres més com: Gost, Sastre i Coexa, totes les quals van 
manifestar que no, segons Bartomeu, davant la qual cosa es va publicar un anunci en el perfil 
del contractant, acaba dient aquest regidor. 
 Després segueix intervenint la regidora Alzamora, però ara es refereix a la Resolució de 
Batlia 28/2013 sobre disposició de pagaments i més en concret al seu apartat 13, on es 
contempla una despesa per costes processals. A propòsit de l'anterior, la regidora indicada 
pregunta: Com està el cas de Son Canals? Per a contestar a tal pregunta, pren la paraula el 
regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac, afirmant que està tancat, però que les factures 
del procés es torben a arribar. D'altra banda, afegeix Sebastià que hi ha una demolició pendent i 
que els afectats estan intentant legalitzar la construcció. Acaba dient el regidor Reixac que 
l'assumpte està en el Consell Insular. Sense abandonar la Resolució de pagaments abans 
esmentada, la regidora socialista es refereixi al seu apartat 15,  on es recull una despesa pels 
honoraris de l'avantprojecte de reforma de paviments, mobiliari urbà i instal·lacions de la plaça 
Juníper Serra. En relació amb aquest assumpte, el regidor de l'equip de Govern Bartomeu Gual 
reconeix que es va equivocar quan es va referir a això en la sessió plenària anterior. Es manté 
la portaveu socialista en l'ús de la paraula, però ara es refereix a la Resolució de Batlia 
31/2013, relativa a la substitució d'una baixa en el personal de neteja, mitjançant una 
contractació temporal. En relació amb l'anterior, Mª Antònia pregunta si hi ha una borsa per a 
això. El regidor de l'equip de Govern, Sebastià Reixac, afirma que ja no existeix i que es va 
acudir als Serveis Socials a cercar una persona necessitada per a contractar-la. 
 Altre regidor que intervé dins d'aquest punt de l'ordre del dia, és el portaveu de CxI, 
Lluís Grimalt, que torna a referir-se a la Resolució de Batlia 28/2013, per a preguntar si el 
projecte d'obra no ho pot fer l'Arquitecte Municipal. El regidor d'Obres, Bartomeu Gual, 
contesta que amb les hores que té en l'Ajuntament aquest Arquitecte no li dóna temps i que 
només li dóna per a les coses normals, diu Bartomeu, ja que fora d'això passaria minuta, segons 
aquest regidor. Sense sortir d'aquesta mateixa Resolució de pagaments i en referència al seu 
apartat 2, el portaveu Grimalt s'interessa per la batukada de Petra per a l'agermanament amb el 
poble de Pedreguer. Pel que fa a l'anterior, el regidor de l'equip de Govern Bartomeu Gual 
comenta que Baleària no va pagar els passatges, que la cosa va estar molt bé i que es va fer el 
divendres i el dissabte agradant als qui varen assistir; afegint aquest regidor que els de 
Pedreguer vindrien al setembre per les Festes del Pare Serra. En relació amb això últim, la 
Batlessa apunta que es tractarà en un fòrum i en el Consell de la Vila per a preparar-lo. El 
següent regidor a intervenir és el portaveu popular, Miquel Santandreu, que tampoc abandona 
la Resolució de pagaments abans citada, però ara per a referir-se al seu apartat 10, on apareix 
una factura per publicitat relativa al concert de Joan Isaac en el Teatre Municipal. L'esmentat 
regidor pregunta si això va ser organitzat per l'Ajuntament o per una empresa privada. Pren la 
paraula llavors el regidor de l'equip de Govern, Sebastià Reixac, dient que ara no ho recorda, 
però que la publicitat la paga l'Ajuntament i que es va arribar a un acord.  



 

 

 
7.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.  

 
Ja en aquest altre punt de l'ordre del dia, serà la portaveu del PSOE, Mª Antònia 

Alzamora, la 1ª a iniciar el torn a favor de l'oposició, sol·licitant informació sobre la revisió 
cadastral en zona rústica. Pel que fa a l'anterior interpel·lació, pren la paraula el regidor 
d'Hisenda, el qui comenta que es tracta de donar d'alta a qui es va detectar que no hi estava. 
Segueix intervenint Mª Antònia Alzamora, que ara pregunta per quin motiu s'ha reduït el 
personal de neteja. També serà el regidor d'Hisenda qui prengui la paraula en relació amb 
aquest assumpte i recorda que hi havia un conveni amb el Consorci de la Dependència, i 
segueix recordant l'esmentat regidor que hi havia també una netejadora, però que des del 
moment que es va trencar unilateralment el referit conveni amb el Govern, continua Sebastià, 
no es varen poder mantenir tants mesos com feia la treballadora, segons el regidor Reixac, i va 
caldre fer un acomiadament per causa objectiva, conclou dient aquest regidor. La següent 
pregunta que es fa dins d'aquest punt de l'ordre del dia, també prové de la portaveu socialista, la 
qui comença dient que el PSOE va presentar una moció per a donar destinació als doblers 
corresponents a les indemnitzacions dels regidors que no s'abonen, moció que va ser rebutjada 
per l'equip de Govern, segons exposa aquesta regidora, la qual seguidament pregunta: Què s'ha 
fet amb els 7.000 euros aquests, tenint en compte que no hi ha hagut referent a això 
modificacions pressupostàries? La resposta per a tal pregunta procedeix així mateix del regidor 
d'Hisenda, el qui afirma que hi ha unes Bases d'Execució del Pressupost Municipal que 
marquen el que es pot fer i el que no. 
 

No es formulen ja més interpel·lacions, precs o preguntes, davant la qual cosa, la Sra. 
Presidenta aixeca la sessió essent les 22,22 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 es produesqui 
tampoc cap intervenció per part del públic, davant la qual cosa, la Sra. Presidenta dóna per 
finalitzada també la reunió, a la mateixa hora ja indicada, de la qual cosa 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.  


