
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE DIA 15 
D'ABRIL DE 2010.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,31 hores del dia 15 d'abril de dos 

mil deu, 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: 

 
 Sr. Joan Font i Massot. 
  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. Miquel Santandreu i Bestard.  
  Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
  Sr. Bartomeu Martorell Alzamora. 
  Sr. Miquel Jaume i Horrach. 
  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 l’ordre del dia 
següent.  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
El Sr. President anuncia el començament de la present sessió extraordinària que segons diu farà 

funcions d'ordinària i seguidament, convida a la resta de regidors a realitzar qualsevol observació sobre 
l'acta prèviament repartida; no obstant això no es produeix cap comentari referent a això i per tant queda 
aprovada l'acta plenària corresponent a la sessió celebrada en data 11-3-2010 , 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 COMPTE GENERAL 2006.- 
 

Pren la Paraula el regidor d'Hisenda, informant que durant la publicació de l'expedient no s'han 
presentat al·legacions i deixant la paraula a la resta dels grups. El regidor Toni Gibert anuncia l'abstenció 
del grup UM i el regidor Martí Sansaloni del PP, anuncia el vot en contra d'aquest grup que ha manifestat 
en anteriors ocasions i que ara no repetirà. Fixades així les postures dels grups de l'oposició, es vota aquest 
punt de l'ordre del dia amb el següent resultat: 
 
 Vots emesos:   10.  
 Vots a favor:   6 del PSM.  
 Vots en contra:   3 del PP. 
 Abstencions:   1 d'UM. 
 
 En conseqüència, s'aprova per majoria absoluta dels regidors presents (10), el Compte General 
corresponent a l'exercici 2006.  
 
 Abans de prosseguir amb la resta dels punts de l'ordre del dia, el Sr. President planteja la 
introducció per urgència d'un punt referit a la modificació del Plec de Condicions administratives, 
corresponent a l'obra d'instal·lació de plaques fotovoltaiques en la Coberta del Teatre Municipal, que s'ha 
plantejat avui mateix; i tots els regidors  presents (10) aprecien per unanimitat, d'acord amb el disposat en 
l'Article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre, la urgència d'introduir en l'ordre del dia de 
la present sessió plenària, el punt proposat pel Sr. Batle. Joan Font consulta al Secretari si ha d'introduir 



aquest punt en algun moment determinat de la sessió i el funcionari preguntat li diu que no. Davant la qual 
cosa, el President anuncia que es tractarà el nou punt, abans de les Resolucions de Batlia.  
 
 3.- APROVACIÓ PROJECTE MODIFICAT I PLEC DE CONDICIONS 
ADMINISTRATIVES OBRA “ADECENTAMENT I EMBELLIMENT ZONA DES COS”.  
 
 El President cedeix altra vegada l'ús de la paraula al regidor d'Obres perquè actuï com a ponent i 
Bartomeu Gual comença informant dels objectius del projecte d'obres ara presentat, entre els quals 
s'inclouen tant arreglar aceres i canviar arbres com posar la xarxa de pluvials, amb un pressupost total de 
527.174,16 euros. Abans de passar l'ús de la paraula a l'oposició, perquè es pronunciï sobre el projecte 
plantejat, el regidor d'Obres esmenta la subvenció que es rep de la Conselleria d'Obres Públiques per a 
rehabilitació de barris, per valor de 474.456,74 euros. 
 Ja en el torn per a l'oposició, el representant d'UM, Toni Gibert, anuncia el vot favorable del seu 
grup quant al projecte presentat i igualment fa el mateix el representant popular Martí Sansaloni, 
comentant en relació a l'assumpte de plantar arbres, que té sentit escoltar a l'oposició. Tot seguit es vota el 
projecte d'obres esmentat i resulta aprovat per unanimitat dels membres del Plenari presents (10). 
 Torna a prendre la paraula el ponent Bartomeu Gual, ara en relació amb el Plec de Condicions 
administratives per a licitar l'obra amb tramitació ordinària i procediment obert, del que diu Bartomeu 
també és igual al que es va fer per a l'obra del Cos I. A continuació i després de dir la xifra del pressupost 
total de licitació de l'obra que puja a 527.174,16 euros, aquest regidor parla després de les dues anualitats 
de l'obra que són 2010 i 2011, així com de la subvenció de la CAIB que puja a un percentatge del 90% del 
cost de l'obra. Després es refereix Bartomeu a la classificació exigida per a ser contractista (Grup G, 
Subgrup 4, categoria D, Tipus d'activitat: Paviments asfàltics). Altra dada aportada pel regidor d'Obres és 
la garantia provisional exigida que puja a 13.633,81 euros. El regidor de l'equip de govern Sebastià Reixac, 
interromp un moment la intervenció del d'Obres per a assenyalar que la licitació es podria fer per urgència, 
segons el Decret Nadal. No obstant això el Sr. Batle diu que no importa i que es pot deixar el Plec tal com 
està. Continua en l'ús de la paraula el ponent, ara centrat en la composició de la Mesa de contractació , 
respecte a la qual anuncia com a particularitat la presència de l'Arquitecte Municipal entre els Vocals, per 
no ser el Tècnic redactor del projecte. Quant a les millores, Bartomeu indica que s'actua de manera similar 
a les anteriors ocasions. 
 Després ve el torn per a l'oposició i comenta el regidor Toni Gibert d'UM que els del seu grup no 
han pogut mirar aquest assumpte, per la qual cosa el seu vot serà d'abstenció. Dit això, el regidor Gibert 
torna a sol·licitar a l'equip de govern, com en anteriors ocasions, que hagi més temps d'antelació per a 
veure els expedients abans de la sessió plenària. La següent intervenció prové del regidor popular Martí 
Sansaloni, el qual comença donant l'enhorabona a l'equip de govern, pel finançament que s'ha obtingut 
d'altres Administracions. No obstant l'anterior, anuncia el seu vot negatiu, dient que el Plec, com ha dit 
Bartomeu, és similar al d'anteriors ocasions, que no es fa cas al seu grup quant al sistema d'adjudicar que 
manté l'equip de govern, quan es tracta aquest assumpte en el Plenari, i que després la Mesa de 
contractació s'ha de cenyir al Plec aprovat prèviament pel Plenari. 
 En el segon torn per al ponent, Bartomeu Gual nega les afirmacions del regidor Sansaloni, dient 
que els plecs s'han modificat en ocasions i que els Plecs s'aproven en Plenari amb la presència dels tres 
grups municipals. Per altra banda, Bartomeu afegeix que altres vegades ha anat bé aquest sistema de fer 
obres, que s'han fet correctament, que la gent està contenta i finalment anuncia aquest regidor que l'equip 
de govern seguirà amb aquest sistema d'adjudicar obres perquè els doblers quedin en el poble. El regidor 
del PP, Martí Sansaloni, replica en el seu 2on. torn que el sistema d'adjudicació de l'equip de govern, es 
manté amb els 6 vots del PSM i que tot queda en mans del Tècnic. Aquest regidor popular proposa que es 
reparteixin els punts de la següent manera: 70% per l'oferta econòmica, 15% per les millores i 15% per la 
resta. Segons afirma aquest regidor, així no se sabria a qui es va a adjudicar una obra i s'evitarien 
suspicàcies. 
 En el torn final per al ponent, Bartomeu Gual reconeix que el sistema emprat actualment deixa 
molt de marge al Tècnic, 40 punts, però afirma que és el sistema que els agrada a ells i que avui dia els 
Tècnics van molt alerta amb el que fan. Conclou dient el regidor que l'equip de govern vol poca baixa i 



moltes millores i que així es quedin els doblers en el poble. Després d'aquesta última intervenció, té lloc la 
votació sobre el Plec de Condicions defensat pel regidor d'Obres i el resultat és el següent: 
 
 Vots emesos:   10.  
 Vots a favor:   6 del PSM.  
 Vots en contra:   3 del PP 
 Abstencions:   1 d'UM. 
 
 Per tant queda també aprovat, encara que només per majoria absoluta en aquest cas, el Plec de 
Condicions corresponent a l'obra denominada: “Adecentament i embelliment zona des Cos”.  
 
 4.- MODIFICACIÓ REGLAMENT D'ÚS D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS.- 
 

El Sr. President planteja la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia, la qual cosa és acceptada per la 
unanimitat dels membres del Ple presents (10), d'acord amb el disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear 
Local, 20/2006 de 15 de desembre. 
 
 5.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I 
FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA MÒBIL. 
 

És el regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac, qui actua de ponent per a aquest punt de l'ordre 
del dia, i proposa als presents que es modifiqui l'article 10 de l'esmentada Ordenança, reduint les distàncies 
previstes en aquest article de 100 a 75 metres i de 300 a 200 metres. Recorda Sebastià que es van posar les 
mateixes amb l'objectiu de treure les antenes de telefonia mòbil del centre del poble i posar-les a 
l’escorxador, però resulta que hi ha problemes perquè l'Església fa de pantalla; per la qual cosa, segueix 
dient Sebastià, que es posarà una en la Zona de Serveis. No obstant això, continua el regidor Reixac, hi ha 
un problema amb la distància establerta en l'Ordenança, ja que l'antena quedaria a menys de 100 metres 
d'un centre social. En qualsevol cas, afegeix aquest regidor, s'aconsegueixen treure les antenes del Casc 
Històric, encara que volíem que es posessin més lluny. Després de dir que no entén molt del tema tècnic de 
les distàncies, reitera la seva proposta de rebaixar-les de la forma que ha plantejat anteriorment. 

En el torn per a l'oposició, el regidor Toni Gibert d’UM, pregunta si no haurà queixes del veïnat. 
La resposta del Ponent és que no, però afegeix que pot haver-les, encara que en algun lloc cal posar les 
antenes, malgrat que cap vulgui que les hi posin al costat. El regidor d'UM que ha preguntat, admet que cal 
posar les antenes en algun lloc, encara que afegeix que tal cosa podria perjudicar la implantació 
d'empreses; no obstant això, Toni Gibert anuncia el seu vot a favor en aquest punt de l'ordre del dia. El 
regidor popular Miquel Santandreu, per la seva banda, formula 3 preguntes que són les següents: si es 
compleix la distància mínima de 200 metres pel que fa als centres socials, si s'han cedit els terrenys 
corresponents del polígon de serveis i finalment vol saber aquest regidor:el temps que duraria la instal·lació 
en la zona de serveis, ja que segons diu, hi ha gent que passaria més temps allà que en la seva casa, i 
proposa que per la salut de les persones, la instal·lació sigui per un temps limitat, fins que hagi una 
tecnologia millor que no sigui per ones. El torn final del ponent ho aprofita el regidor Reixac, per a 
respondre a les anteriors preguntes de la següent manera: a la primera respon que si, a la segona que hi ha 
un lloc on abans havia un transformador i a la tercera, que l'equip de govern no té problema a negociar això 
amb les empreses. Acabades les intervencions es sotmet a votació la modificació de l'article 10 
d'Ordenança Reguladora de la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de telefonia mòbil, segons 
proposta del regidor ponent, per a deixar aquest article redactat de la següent manera: 
 
Article 10. Emplaçaments dels instal·lacions 

1.- Els Instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions ràdio elèctriques s'han de situar a sòl no 
urbanitzable, a una distància almenys de 75 metres lineals d'un habitatge i de 200 d'un centre educatiu, 



sanitari o geriàtric o anàleg, encara que aquesta distància pot ser revisada, augmentada o disminuïda, 
segons sigui el tipus de tecnologia emprada. 
 
quedant aprovada inicialment aquesta proposta de modificació de l'ordenança en qüestió, per la unanimitat 
dels membres del Plenari presents (10). 
 
 

 6.- ORDENANÇA REGULADORA D'AJUDES DE FAÇANES.- 
 
 També per a aquest punt actua com ponent el regidor Sebastià Reixac, qui comença per recordar 

que hi ha una subvenció de la Conselleria referida a això i que s'ha arribat a un acord en Comissió amb els 
grups municipals PP i UM, per a fer una ordenança que reguli l'atorgament d'aquesta subvenció als 
particulars. El regidor ponent declara que la intenció és fer una convocatòria i donar ajuda a tot el qui 
visqui en la zona del Cos, amb un límit màxim de 3.820 euros per immoble. Segueix detallant Sebastià 
diferents aspectes del text que presenta per a la seva aprovació, com per exemple que la quantia amb que se 
subvencioni mai podrà superar el cost de l'obra. Planteja aquest regidor la possibilitat que la convocatòria 
tingui èxit o que no i afegeix que si la quantitat sol·licitada pels interessats supera l'establerta, han quedat 
en Comissió que es faria un sorteig. El portaveu d'UM, ja en el torn per a l'oposició, pregunta si no seria 
millor baixar de 50 euros per façana, perquè pugui entrar més gent. El regidor ponent contesta que ja s'ha 
baixat límit màxim pel que fa a l'ordre de Subvencions de la Conselleria. 

 Essent les 22,07 s'incorpora a la sessió plenària el regidor M.Jaume i seguidament té lloc la votació 
del projecte d'Ordenança dictaminat favorablement en Comissió, el text íntegre de la qual es transcriu a 
continuació:  
 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS SUBVENCIONS I AJUTS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES 
 
Article 1. Objecte de l’ordenança. 
 
És objecte de la present ordenança la regulació de les subvencions i ajuts per a fomentar la promoció 
d’obres de rehabilitació i restauració de façanes dels edificis inclosos en els carrers de la zona coneguda 
com “Es Cos” (s’adjunta croquis de la zona subjecta a subvencions) del municipi de Petra, així com de les 
possessions del terme municipal. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació. 
  
Les subvencions i ajuts s’aplicaran a actuacions de rehabilitació, restauració, reforma i pintura de façanes. 
 
Article 3. Condicions generals. 
 
1. Podran ésser objecte de les subvencions i ajudes les obres referides en l’article anterior, sempre que 
reuneixin els requisits establerts en la present ordenança i prèvia acreditació d’estar al corrent 
d’obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Petra per part dels seus titulars o usuaris, o acreditació d’estar-
ne exempts. 
 
2. No es concediran ajuts econòmics per a actuacions en edificis que estiguin declarats fora d’ordenament 
pel Planejament o infracció urbanística o l’antiguitat de les quals sigui inferior a 15 anys. 
No obstant això, les actuacions en les façanes d’aquests edificis que consisteixin en la seva reparació i 
pintada amb uns colors admesos pel Planejament podran gaudir de la subvenció fixa corresponent a la 
quota per l’impost sobre construccions. 
 



3. Totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència tècnica i constructiva amb l’estat de 
conservació de l’edifici, així com la seva efectiva contribució a la millora de les condicions estètiques 
exteriors de l’edifici. 
 
4. Rebuda la sol·licitud, l’Ajuntament fixarà en informe tècnic o mitjançant l’aprovació del projecte 
corresponent, les actuacions necessàries per a una correcta intervenció, les quals seran d’obligat 
compliment per part de la persona sol·licitant. La no realització de les actuacions que s’hagin qualificat en 
l’informe tècnic com a indispensables comportarà la pèrdua de la subvenció i el seu reingrés immediat, en 
el seu cas, si ja se n’hagués gaudit; tot plegat sense perjudici de les mesures sancionadores que siguin 
procedents. 
 
Article 4. Tipus d’ajuts municipals. 
 
Els ajuts seran de 2 tipus: 
a) Ajut tècnic 
El Servei Tècnic municipal prestarà el seu suport i assessorament per a redactar la documentació 
necessària per a sol·licitar els ajuts econòmics i farà el seguiment de les obres. 
 
b) Ajut econòmic 
Tindran la consideració de subvencions de l’Ajuntament de Petra als beneficiaris i seran: 

- Subvenció amb 50 euros/m2 de façana, amb un límit màxim de 3.820 euros per immoble. En el 
supòsit que les sol·licituds fossin per quantia inferior a la totalitat de la convocatòria, els doblers es 
repartirien entre els sol·licitants dins les límits de la convocatòria. 

- La quantia de la subvenció mai serà superior al cost de l’obra de la façana. 
 
Article 5. Recursos econòmics municipals. 
 
Els recursos totals aplicables al conjunt d’ajuts previstos en aquesta ordenança seran els que figurin en els 
pressupostos municipals de l’any corresponent. 
Esgotada la quantitat pressupostada de l’any, es podran concedir els ajuts econòmics, però aquests es faran 
efectius amb càrrec al pressupost de l’any següent, un cop queda aprovat per l’Ajuntament. 
 
Article 6. Obligacions dels beneficiaris. 
 
Els beneficiaris dels ajuts econòmics s’obligaran a complir les següents condicions: 
1. Destinar l’ajut a la finalitat per a la qual fou concedit. 
2. Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar-ne les dades i documents que els siguin 
sol·licitats. 
3. Obtenir l’oportuna llicència d’obres. 
4. Començar i acabar les obres en els terminis establerts a la llicència. 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions donarà lloc a la pèrdua dels ajuts econòmics. 
 
Article 7. Sol·licituds. 
 
Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan davant l’Ajuntament dins el termini de 30 dies 
comptadors a partir de la publicació de la present ordenança, en els models oficials i acompanyant la 
següent documentació: 
 
a) Pressupost de l’actuació. 
b) Indicació del metres de la façana afectats. 
c) Una fotografia de l’estat actual de la façana. 
 
Article 8. Procediment de concessió dels ajuts. 



 
Rebuda la sol·licitud i aportada tota la documentació necessària, l’ajuntament haurà de resoldre dins un 
termini de dos mesos comptadors a partir de la data de finalització de la presentació de sol·licituds. 
 
Article 9. Percepció dels ajuts econòmics. 
 
a) L’import de la taxa urbanística, en el moment d’atorgar-se la llicència i fer-ne efectiu l’import. 
b) Els 50’-euro/m2 per façana, amb un límit màxim de 3.820 euros, un cop acabades les obres i previ 
informe favorable de l’arquitecte municipal, tenint en compte, no obstant això, el que determina l’article 
5è. 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
 
Article 10. Termini d’execució de les obres. 
 
El termini d’execució de les obres de rehabilitació de façanes serà de 6 mesos a partir de la notificació de 
la resolució de concessió de la subvenció i, en qualsevol cas, abans del dia 31-08-2011. 
 
Article 11. Prelació de les subvencions. 
 
La prioritat de les subvencions, en el cas de que les sol·licituds de subvenció suposessin una quantitat 
superior a la suma dedicada aquesta convocatòria las façanes prioritàries seran les següents: 
1.- Els habitatges habitats que constitueixen vivenda habitual. 
2.- Resta de locals. 
Si la quantia demandada resulta superior a la quantia de la subvenció, es farà un sorteig per concedir la 
mateixa. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta ordenança començarà a regir un cop publicat el text íntegre al BOIB i per tot en el pressupost de 
2010 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació de la mateixa. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 

En la votació efectuada, el projecte d'Ordenança que apareix més amunt, resulta aprovat 
inicialment per la unanimitat dels membres que componen el Ple (11). 
 
 7.- MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS OBRA “INSTAL·LACIÓ PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES TEATRE MUNICIPAL” (introduït per urgència).  
 
 Actua de ponent el regidor d'Obres Bartomeu Gual qui comenta que avui mateix ha detectat l'enginyer 
redactor del projecte que hi havia un error en la classificació exigida als licitadors. Davant la qual cosa, 
segueix dient Bartomeu que cabien dues alternatives: modificar el projecte de l'obra o modificar el Plec. El 
regidor Gual es decanta per aquesta última opció i proposa afegir en l'apartat relatiu a la classificació 
exigida al contractista, l'expressió “Estructures Metàl·liques”. En el torn per a l'oposició, el representant 
d'UM pregunta si hi pogués haver problema amb això i el regidor d'Obres contesta que el Plec aprovat no 
s'ha publicat i que es tracta d'assumir l'error i que el mateix Plenari que va aprovar el Plec que ara ho 
modifiqui. En el torn per al PP, el regidor Miquel Santandreu recorda que la present sessió plenària s'ha fet 
amb un sol dia d'antelació respecte a la sessió de la Comissió i que ara no sap que votar. El regidor ponent 
acaba la seva intervenció dient que ha estat una cosa urgent que ha sortit avui. Seguidament es produeix la 
votació sobre la proposta de modificació del Plec de Condicions referit a l'obra denominada “Instal·lació 
plaques fotovoltaiques Teatre Municipal” que es va aprovar en sessió plenària de data 11-3-2010; 
consistint aquesta modificació a afegir l'expressió “Estructures Metàl·liques” en la Clàusula F.2 , dintre de 
l'apartat denominat “Tipus d'activitat” . El resultat de la votació efectuada és el següent: 
 



 Vots emesos:   11.  
 Vots a favor:   8 (6 del PSM i 2 d'UM). 
 Vots en contra:   0 
 Abstencions:   3 del PP. 
 
 En conseqüència, s'aprova per majoria de 2/3 del número legal de membres de la Corporació, la 
modificació del Plec de Condicions abans esmentat, amb l'afegit “Estructures Metàl·liques” com a tipus 
d'activitat inclosa en la classificació exigida per a ser contractista de l'obra denominada “Instal·lació 
plaques fotovoltaiques Teatre Municipal”. 
 
 8.- DECRETS DE BATLIA.- 
 
 En aquest punt té lloc primerament la intervenció del regidor popular Miquel Santandreu que a 
propòsit de la Resolució núm. 50/2010, s'interessa per la licitació de l'obra denominada “Tancament Pista 
de Basquet en el Poliesportiu Municipal”. En concret el representant popular vol saber a quants empresaris 
s'ha convidat. El Batle li respon que a tots els constructors de Petra, dels quals s'ha agafat a un. El mateix 
regidor del PP ara es refereix a la Resolució núm. 54/2010 i demana al Batle que li doni alguna explicació 
sobre el contenciós corresponent. Joan Font li contesta que no la hi pot donar sense l'expedient a mà i 
comenta que hi ha d'haver hagut unes al·legacions. El Batle afegeix també que estava el tema de qui havia 
estat el constructor de les obres i remitent a Miquel Santandreu al Secretari. Francisco González per la seva 
banda, li informa que l'empresari imputat com a constructor per l'Ajuntament, ha guanyat un contenciós a 
aquest últim i que el Tribunal ha reconegut que aquest empresari subcontractà les obres i no les va 
realitzar. Per la qual cosa, segueix dient el funcionari interpel·lat, ara l'Ajuntament s'ha dirigit contra 
l'empresa subcontractista que realitzà les obres i que és Construccions Masere S.L. Intervé ara el regidor de 
l’equip de govern Sebastià Reixac que completa les informacions anteriors, dient al regidor popular que hi 
ha hagut diversos contenciosos: un interposat pel promotor de les obres i altre pel constructor. Després de 
les explicacions donades, el regidor popular treu com a conclusió que l'Ajuntament no ha cobrat un sol 
euro per l'expedient de disciplina urbanística contra la Ferreteria Bonany, però ja duu gastats 4.000 euros 
en contenciosos.  
 
 9.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 

La següent intervenció corre a càrrec del mateix regidor popular, Miquel Santandreu, que ja cau 
dintre d'aquest altre punt de l'ordre del dia. El portaveu popular en aquest cas interpel·la al regidor d'Obres 
pel polígon industrial i aquest últim li respon que està a punt de rebre's. Després intervé M.Jaume, 
representant d'UM per a posar en coneixement del Plenari que hi ha gent esquitxant voreres amb herbicida 
i alertant sobre aquest problema. El Batle li diu que això és difícil de controlar i apunta la possibilitat d'un 
edicte. Torna a prendre la paraula després el regidor del PP, Miquel Santandreu, per a preguntar per 
l'adaptació de les NNSS de Petra al PTM. El Batle li respon que les al·legacions ja s'han informat i que 
l'expedient es posarà a exposició publica per ser aprovat pel plenari al maig. L'última intervenció prové del 
mateix representant popular i en aquest cas es tracta del següent prec: A veure si es poden celebrar les 
Comissions Informatives els dimarts, perquè hi hagi una antelació mínima pel que fa a la sessió plenària. 
La contestació que dóna el Batle al prec formulat és que ho entén i que es procurarà. 

 
No es produeixen més intervencions i per això després d'aquest últim comentari el Sr. President 

aixeca la sessió, sent les 22.20 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.  


