
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 6 
DE JUNY DE 2013.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores de dia 6 de 

juny 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. Biel Alomar Bauzà  
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: ... 

 
 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.  

 
 

APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR. 
 

A pesar de l'oferiment que fa la Sra. Presidenta, Caterina Mas, als altres regidors, per si 
volen fer alguna observació sobre aquesta acta, no intervé cap, si bé els portaveus dels 
diferents grups municipals manifesten conformitat, davant la qual cosa i d’acord al disposat en 
l’article 91.4 de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, 
s’aprova l’acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el 20-5-2013, per unanimitat 
dels membres del Plenari. 

 
2.- MOCIONS.- 

 
1ª) MOCIÓ DEL PSOE AMB NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA 1016 I 

DATA 30-5-2013, SOBRE LA SANITAT PÚBLICA I UNIVERSAL.- 
 
Ara pren la paraula la portaveu del Grup Socialista, Maria Antònia Alzamora, la qui 

actuarà com a ponent per a aquest assumpte. Aquesta regidora comença la seva intervenció 
dient que ha introduït un canvi en el text inicial, de conformitat amb l’informe del Secretari 
emès en Comissió, de manera que, segueix comentant Mª Antònia, ha substituït les dues 
últimes paraules de l’apartat 5 de les propostes d’acord plenari, posant sanitat pública on posa 



“targeta sanitària”. Després d’això, la regidora ponent procedeix a la lectura íntegra en veu 
alta de la moció que més baix es transcriu: 
 
“M. Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Petra, 
presenta la següent moció: 

 
MOCIÓ SOBRE LA SANITAT PÚBLICA I UNIVERSAL  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des de l'Ajuntament de Petra condemnem que l'actual política de retalls, duita a terme pel Ministeri de 
Santitat i la Conselleria de Salut de les Illes Balears s’hagi cobrat la vida d’un picaforter, Alpha Pam, 
que morí de tuberculosi el passat 21 d’abril, a més de crear un problema de salut pública.  A més 
volem recordar que tant la legislació nacional, com també la legislació internacional ha protegit el dret 
a l’accés a l’assistència mèdica, sense discriminacions. L’accés a la salut no és ni molt menys un luxe, 
és un dret reconegut, en primer lloc, en acords internacionals que obliguen a l’estat espanyol, com 
també s’estableix a la constitució de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a l’any 1946 i l’article 25 
de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948. 

Analitzant la normativa nacional, diferents organitzacions jurídiques, com el Consell General de 
l’advocacia han considerat que el real decret legislatiu llei 16/2012 col·laciona amb la Carta Magna, 
més concretament als articles 15 i 43, que consagren respectivament el dret a la vida i la integritat 
física i a la protecció de la salut. Prova d’això va quedar establert a l’auto del tribunal constitucional, 
13/ 2012 on els magistrats van declarar “ el dret a la salut i el dret a la integritat física (..) posseeixen 
una importància singular en el marc constitucional, que no pot veure’s desvirtuada per la mera 
consideració d’un eventual estalvi econòmic”. També descriu que la universalització de l’assistència 
sanitària és un dret a la protecció de la salut que està vinculada a la garantia de la dignitat de la 
persona i que afecta als drets individuals i col·lectius de la comunitat, especialment pel que fa a les 
malalties infecto contagioses, per manca de control de la salut pública. 

Cal finalitzar aquesta breu exposició jurídica verbalitzant que el nostre Estatut d’Autonomia estableix 
al seu article 25.1 que “es garanteix el dret a la prevenció i a la protecció de la salut, mitjançant un 
sistema sanitari públic de caràcter Universal”. Aquesta garantia és impossible d’abordar amb una 
norma com a RD llei 16/2012, que ha finalitzat amb la universalitat del nostre sistema sanitari.  
 
La sanitat pública universal i de qualitat, fins ara, era la base fonamental  pel desenvolupament de 
l’estat de benestar, que és un dels pilars per assegurar la solidaritat i l’equitat dins una societat. 
Suposa l’esforç de les persones amb més poder econòmic i més sanes per poder permetre l’atenció 
sanitària dels qui tenen manco i estan malalts. En els darrers anys hi ha una campanya generalitzada 
per desmantellar i desprestigiar els sistemes públics de salut, coincidint amb una tendència a l’alta del 
neoliberalisme, que vol privatitzar els sistemes sanitaris públics i cerca una oportunitat per fer negoci. 
 
Dins aquesta campanya privatitzadora juga un paper fonamental l’estratègia de convèncer a l’opinió 
pública de les ineficiències i problemes de funcionament del sistema sanitari públic, quan són els 
neoliberals i els neoconservadors els principals responsables d’aquesta situació a través de noves 
formes de gestió empresarial, que amb l’excusa d’innovar i estalviar el que cerquen és benefici 
econòmic, en detriment sanitària. Els grans perdedors d’aquests canvis que s’apropen seran els 
ciutadans, perquè la qualitat dels serveis sanitaris empitjorarà i els models privats tenen uns costs 
molt més elevats. 
 
La ciutadania es veurà obligada a pagar per poder utilitzar els centres assistencials i una part de la 
població, la més vulnerable, cada vegada més nombrosa, es veurà fora del sistema sanitari.  
 



Hi ha una estratègia de caminar lenta i continuadament fins aconseguir que el dret a la protecció de la 
salut deixi de ser un dret de tots i sigui un privilegi per aquelles persones que puguin pagar-la, deixant 
els manco privilegiats un model similar a l’antiga beneficència.  
 
En definitiva no hem de permetre que la sanitat sigui un privilegi, i no un dret.  
 
 
Per tot l’exposat, El Ple de l’Ajuntament de Petra ACORDA: 
 

 
1. Condemnar les terribles i irreversibles conseqüències que, per un ciutadà de Can Picafort, 

han suposat les polítiques de retall dutes a terme pels actuals dirigents en matèria de sanitat. 
 

2. Instar al  Parlament de les Illes Balears a la creació d’una comissió d’investigació, amb la 
finalitat de depurar responsabilitats a qui calgui, on estiguin representats tots els grups 
parlamentaris, l’Ajuntament de Santa Margalida, l’Associació de Senegalesos d’Inca, Metges 
del Món, els professionals sanitaris de la Unitat Bàsica de Can Picafort i l’Hospital Comarcal 
d’Inca.  

 
3. Instar al Parlament de les Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per deixar sense 

efecte, a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Reial Decret-llei 16/2012, 
de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i 
millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.  
 

4. Instar al Govern de l’Estat espanyol perquè derogui el Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, 
de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i seguretat de les seves prestacions. Per tal de garantir que totes les persones puguin 
tenir una sanitat gratuïta i de qualitat. 
 

5. Subsidiàriament, i pel cas que no es doni compliment total a cap dels acords anteriors, crear 
una targeta sanitària de totes les persones censades als municipis de les nostres illes, on  
puguin accedir a una Sanitat pública.  

 
Petra a 29 de maig de 2013 

 
 
M. Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 

 
 Després de la lectura, el següent portaveu a intervenir és el de CxI, Lluís Grimalt, 
anunciant que donarà el seu suport a la moció presentada pel PSOE. Després és el torn per al 
portaveu popular, Martí Sansaloni, qui comença la seva intervenció dient que al seu grup li 
agradaria que s’afegís un punt nou al final de la moció, lamentant la mort d’Alpha Pam i que 
es voti aquest punt per separat, pel que fa a la resta de la moció. D’altra banda, el regidor 
Sansaloni expressa el seu desacord quant a l’exposició de motius i l’altre contingut de la 
moció socialista. L'esmentat regidor apunta que l’origen del problema sorgit ja s’ha eradicat i 
explica que la moció té un component ideològic que no reflecteix la realitat; afegint aquest 
regidor que no és cert que es vulgui desmantellar la sanitat pública, sinó racionalitzar-la i 
reduir ineficiències. Per altra banda, Sansaloni comenta que vol reconèixer la labor dels 
professionals de la Sanitat, dels qui diu que estan molt preparats i que ho diu sempre que té 
ocasió. Després ve la intervenció del portaveu de l’equip de Govern que per a aquesta ocasió 
és el regidor Biel Alomar, el qui anuncia el vot favorable del seu grup per a la moció 
presentada pel PSOE i afirma que no hi ha res més a afegir, per no emprar paraules més dures. 
 En la 2ª ronda d’intervencions, la ponent de la moció diu per la seva banda que està bé 
el de lamentar, però referent a les retallades els hi ha, en Sanitat i en Educació. La regidora 



socialista diu que la sanitat és un dret i que s’ha d’escollir d’on es retalla. D’altra banda, Mª 
Antònia es manifesta d'acord en introduir el punt proposat pel portaveu del PP, però diu no 
entendre perquè s’ha de votar per separat aquest punt. En el 2on. torn per al grup popular, el 
seu portaveu insisteix que es voti per separat el punt 6è que la regidora del PSOE acceptaria 
introduir i a més qualifica com a demagògic el contingut de la moció, posant com exemple el 
cas d’Andalusia, que governada pel PSOE destina menys diners a Sanitat que Balears 
governada pel PP. En el 2on. torn per a l’equip de Govern, Biel Alomar comenta que no ha 
escoltat que el Govern Balear demani més doblers per a Sanitat al Govern a Madrid, on estan 
els del seu partit i es dirigeix al Secretari perquè digui com s’ha de fer el d’introduir el punt 6 
en la moció. El funcionari interpel·lat entén que la introducció d’un nou punt en la moció ha 
de ser objecte d’una prèvia votació, abans que es voti la moció. El regidor del PSM, Sebastià 
Reixac, des de la mesa de plenaris dóna mostres de disconformitat al·ludint als tècnics, i 
pregunta si es comunicaria aquest punt 6è o no i a qui. La Sra. Batlessa apunta per la seva 
banda que totes les mocions es comuniquen, segons diu. Francisco González apel·la al 
disposat en l’article 13.10 del ROM, per a justificar la seva postura, on es diu literalment el 
que segueix i que és llegit en veu alta per Francisco: 
 

“Els portaveus dels grups, durant el debat poden demanar la modificació de la proposta, la 

seva retirada en el cas de què s’hagin d’incorporar documents i/ò informes, o que quedi damunt la 

taula per ser votat o debatut a la següent sessió. Qualsevulla d’aquestes peticions és decidida per 

majoria simple abans de procedir a la votació del fons de l’assumpte.” 

 
 El Secretari defensa que aquesta és la situació ara plantejada i la diferència de la 
sorgida quan la pròpia ponent ha introduït al principi una esmena en la seva pròpia moció, 
abans de la deliberació de l’assumpte, i que no requereix votació, segons el parer del 
funcionari. En qualsevol cas, apunta González, queda la qüestió de si es sotmet a votació la 
modificació de la proposta que comprengui tant la introducció del punt 6è, com la votació per 
separat d’aquest punt, segons ha proposat el portaveu popular, però que no acceptaria la 
ponent. Es discuteix tal cosa entre la Sra. Presidenta i el regidor de l’equip de Govern Sebastià 
Reixac, d’una banda i el Secretari per una altra, intervenint també els altres regidors implicats 
en l’afegit a la moció, això és: Mª Antònia Alzamora i Martí Sansaloni. El Secretari afirma 
que el ROM no pot preveure tots els casos que es puguin plantejar en les sessions plenàries i 
que s’haurà d’interpretar el que diu l’article abans transcrit, però finalment haurà de ser la 
Presidència la qui decidesqui la qüestió. En aquest sentit, el funcionari afegeix que veu dues 
opcions que serien conformes al disposat en el precepte abans citat: 1ª) Fer una votació prèvia 
sobre el conjunt de la modificació plantejada pel portaveu popular en el text de la moció, tal 
com l’ha llegida la ponent 2ª) Fer dues votacions prèvies abans de passar al fons de 
l’assumpte: una primera sobre la modificació acceptada per la ponent (introduir un punt nou 
en les seves propostes d’acord plenari) i una segona sobre si es vota per separat aquest punt 
6è, pel que fa a la resta de la moció, segons la petició de modificació efectuada pel portaveu 
popular. La Sra. Presidenta es decanta finalment cap a la segona opció i per tant, es farà una 
doble votació per a decidir amb caràcter previ sobre la modificació instada pel portaveu 
popular, en la proposta d’acord plenari presentada pel grup socialista. Té lloc, primerament, la 
votació sobre si es va a introduir o no un punt nou (el 6è), dins de la moció abans llegida per 
la ponent del grup socialista, el text del qual seria, segons llegeix la regidora Alzamora, el 
següent: 
 

L'Ajuntament de Petra lamenta la mort del senegalés Alpha Pam. 



 
En la votació efectuada s’aprova per unanimitat dels regidors que componen el Plenari, 

introduir el text anterior com a apartat 6è al final de la moció debatuda. Tot seguit té lloc la 
votació sobre si aquest apartat 6è es votarà per separat, pel que fa a la resta de la moció 
socialista, i el resultat que s’obté és el següent: 
  
 Vots emesos:   11.  

Vots a favor:   8 (4 PP, 2 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:  1 del PSM. 
Abstencions:   2 del PSM.  

 
S’aprova en conseqüència, per majoria de 2/3 del número legal de membres de la 

Corporació, que es votin separadament, d’una banda les 5 primeres propostes d’acord plenari 
plantejades en la moció del PSOE, i per altra banda la proposta d’acord plenari que figura en 
la moció amb el número 6è, recentment introduïda. 

 
Per tant, es procedeix a continuació a votar ja sobre el fons de l’assumpte i en primer 

lloc se sotmeten a votació les 5 primeres propostes d’acord plenari que apareixen dins de la 
moció socialista, produint-se el següent resultat: 

 
 Vots emesos:   11.  

Vots a favor:   7 (5 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:  4 PP. 
Abstencions:   0.  

 
Per tant, s’aproven, per majoria absoluta del número de membres de la Corporació, les 

5 primeres propostes d’acord plenari que consten en la moció. 
 

Finalment, es procedeix a votar el punt 6 introduït com a una proposta d’acord plenari 
nova, a més de les altres, i resulta aprovada per unanimitat dels membres que componen el 
Plenari la següent frase abans transcrita: L'Ajuntament de Petra lamenta la mort del senegalés 

Alpha Pam. 
 

2ª) MOCIÓ DEL PSOE AMB NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA 1017 I 
DATA 30-5-2013, REFERIDA A L'EXECUCIÓ DELS ACORDS APROVATS PEL 
PLENARI.  

 
Torna a ser la portaveu del Grup Socialista, Maria Antònia Alzamora, qui actuï de 

ponent per a aquesta altra moció, i així com va fer en relació amb l’anterior, també anuncia 
que ha introduït uns canvis en el text, com a conseqüència de l’informat pel Secretari en 
Comissió. Aquest últim li demana que faci arribar l’escrit de l’esmena a la Presidència, abans 
que es deliberi sobre la moció, però la regidora Alzamora li indica que simplement ha llevat 
tot el paràgraf 3er. i ha afegit, en la 1ª proposta d’acord plenari, l’article 41.25 del ROF, abans 
de la frase “la fa responsable del seu compliment”. Així les coses, la pròpia regidora Alzamora 
dóna lectura íntegra a la moció ja amb l’esmena introduïda i el text llegit per ella s’inclou 
literalment íntegre a continuació: 
 



M. Antònia Alzamora, com a portaveu del Grup Socialista, presenta per a la seva consideració al Ple 
de l’Ajuntament de Petra la següent 
 

MOCIÓ, INSTANT A L’EXECUCIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER MAJORIA  AL PLE 

 

JUSTIFICACIÓ 

 

Des de l’inici de legislatura, el nostre grup ha anat presentant i/o donant suport a mocions, iniciatives i 
resolucions per tal de millorar la vida de les persones  i la dinàmica social del nostre poble i l’equip de 
govern del PSM de manera sistemàtica ha anat, o bé aplaçant o bé ignorant molts acords, que per 
prescripció legal hauria d’anar complint. 

 

Des de principi de legislatura es va intentar des de l'oposició iniciar els tràmits per elaborar un conveni 
laboral amb els treballadors de l’ajuntament, trobant el bloqueig de l'equip de govern. Al plenari del 
desembre de 2012 es va aprovar una moció presentada pel partit socialista  en la que es va acordar 
“Elaborar un conveni entre el personal laboral i l'ajuntament” sense que tinguem cap notícia de que cap 
regidor o batllessa s’hagi reunit de manera formal amb els treballadors per donar compliment a aquest 
acord. 

 

A la sessió plenària ordinària d’abril de 2012 es va acordar per majoria absoluta la creació del CES 
(Consell Econòmic i Social de la vila de Petra). Tampoc tenim cap informació de la seva constitució. 

 

Al plenari ordinari de març de 2013 es va presentar una moció per mantenir Can Real com a centre de 
realització de les activitats terapèutiques i obrir amb un horari determinat Es va acordar, també per 
majoria, que l’equip de govern (PSM) realitzés totes les actuacions pertinents per tal d’aconseguir 
aquest objectiu. Es va demanar concretament que es parlés amb la Conselleria de Salut i amb les 
distintes agrupacions de la tercera edat per intentar donar solució a aquesta situació de 
desmantellament d’activitats adreçades a la millora de la qualitat de vida de les persones majors. 
Després de tres mesos no s’ha informat al Ple de cap actuació per donar compliment a aquest acord.  

 

Dia 1 d’octubre de 2012 es va demanar una relació d'expedients que a la liquidació dels comptes del 
2012 sortien com a infraccions urbanístiques incobrables (Núm. Registre 1656). Sense haver obtingut 
resposta es va haver de tornar a sol·licitar el 28 de febrer de 2013 (Núm. Registre 322). A l’hora de 
consultar els expedients a les oficines municipals no hi eren tots. Pregam més rapidesa, agilitat i 
serietat en facilitar informació als regidors/es per poder desenvolupar la seva tasca. 

 

Reclamem que les preguntes que es fan al plenari tenguin la resposta adient i no respostes que res 
tenen a veure amb el que es demana. 

Després de sol·licitar llistat de factures pendents de pagar (Plenari ordinari de setembre 2011 i tornar a 
recordar al plenari de novembre 2011) s'ens va informar amb un total de pendent de pagament en 
factures a proveïdors (Núm. Registre 1407 de 23 novembre 2011). 

 

Demanarem a  aquesta moció respecte, però respecte democràtic, no personal, cap a l’oposició ja que 
no és de rebut que per segon any consecutiu es prorroguin els pressupostos, eina bàsica per l’acció 



política de tots els membres de la corporació, i manco si l’equip de govern és d’un partit que pretén 
destacar pel seu tarannà dialogant, participatiu i democràtic. 

 

Un altre exemple de manca de respecte fa referència a la resposta que es va donar quan al  Plenari de 
Juny de 2012 es va demanar que la  partida pressupostària de 16.000 €  corresponent  a pagament de 
dietes a regidors de l’equip de govern i oposició es destinàs a accions socials per tal de cobrir 
necessitats bàsiques dels ciutadans de Petra. La resposta va ser que hi havia altres necessitats. Entenem 
que tothom pot respondre com vol, però reclamam respecte institucional i transparència. Encara ara no 
sabem aquesta partida pressupostària com s’ha modificat, quan i amb que s’ha gastada (pregunta 
demanada al plenari ordinari de maig de 2013).  

 

Per tot això, PROPOSAM, que el Ple aprovi la següent MOCIÓ: 

 

- Que l’equip de govern es comprometi a executar els acords adoptats als plens, recordant a la batllessa 
que la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local a l’article 21 r) i l’article 
41.25 del ROF la fan responsable del seu compliment. 

 

- Que els regidors de cada àrea tenguin informat al plenari de les accions corresponents a la seva 
regidoria un cop com a mínim cada tres mesos i que la rendició de comptes davant el plenari sigui una 
acció habitual. 

 

Petra a 29 de maig de 2013 
 
Maria Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 

 
 Una vegada acabada la lectura de la regidora ponent, comença una 1ª ronda 
d’intervencions per a la resta de grups municipals, que s’inicia amb el torn del portaveu de 
CxI. Lluís Grimalt anuncia que donarà el seu suport a la moció i demana que els acords 
adoptats pel plenari s’executin com més aviat possible. Tot seguit, el portaveu popular Miquel 
Santandreu també anuncia que votarà a favor, però diu que creu lamentable arribar a l’extrem 
d’haver de presentar una moció perquè s’executi el que aprova el Plenari. En qualsevol cas, el 
regidor esmentat afirma que serà inútil, ja que pel que s’ha vist durant el temps transcorregut, 
ja es pot veure que no es compliran ni els acords passats, ni els que es proposin a partir d’ara, 
perquè s’ha estat mentint descaradament, s’han fet interpretacions sempre interessades, etc. i 
aquestes actituds del PSM no canviaran, però de totes maneres, anuncia aquest portaveu 
popular que votarà a favor. Després és el torn per a l’equip de Govern i la Sra. Presidenta 
ofereix l’ús de la paraula al regidor del PSM, Sebastià Reixac, perquè actuï com a portaveu. 
Quan pren la paraula aquest últim, diu que no sap què dir, perquè s’ha quedat atònit després 
d’escoltar la intervenció del portaveu popular; no obstant això, afirma el regidor Reixac, que 
caldrà veure el que legalment pot fer un Plenari i el que no, ja que segons Sebastià, dins de les 
coses que apareixen a la moció, n’hi ha que sí i n’hi ha que no. Així per exemple, es refereix 
Reixac primerament a l’assumpte del Conveni amb el personal laboral de l’Ajuntament, del 
que diu que ja li cansa, però recorda aquest portaveu del PSM que el Govern de Zapatero va 
ser el primer Govern a baixar els sous dels funcionaris i que després el Govern del PP va 
arribar a llevar-los fins i tot la paga extra. Per altra banda, apunta Sebastià que quan es diu que 
el personal laboral no té Conveni, sembla com si tinguessin menys drets que els del sector 



privat, però si et fixes, resulta que tenen unes condicions superiors. El portaveu Reixac 
conclou la seva referència a aquest assumpte comentant que en el Conveni tot té contingut 
econòmic, fins i tot si solament redueixes dies o hores. En relació amb el Consell Econòmic i 
Social, el regidor d’Hisenda recorda que es va abordar el tema en el Consell de la Vila i 
manifesta estar convençut que no tendrà cap utilitat; a més afirma que la creació del Consell 
Econòmic i Social es va aprovar en abstracte, sense concretar res i sense presentar uns 
estatuts; afegint Sebastià que no pots pretendre que això funcioni així com així. D’altra banda, 
aquest portaveu del PSM afirma que aquí el PP votarà a favor del Consell Econòmic i Social, 
però en el Govern ho lleva, ja que són més que liberals, libèrrims; afegint Reixac que aquest 
partit no està a favor dels ciutadans, sinó d’ells i diu que els seus membres són uns falsaris i 
uns hipòcrites. El següent assumpte dels plantejats en la moció del PSOE, que mereix 
l’atenció del portaveu de l’equip de Govern, és el de Can Real, i a propòsit del mateix, recorda 
Sebastià que els del Govern que van venir a Petra els van insultar i els van tractar de lladres, 
per la qual cosa no negociaran res amb aquesta gent. Sobre la qüestió de la liquidació, el 
regidor d’Hisenda diu que és una cosa de l’Administració i afegeix que si la portaveu 
socialista li demana a ell la relació d’expedients, la portaria al Plenari; i que si va a les oficines 
municipals, el Secretari es dirigirà als empleats que siguin perquè li donin a aquesta regidora 
el que sigui menester. Altre assumpte dels indicats en la moció socialista, del que s’ocupa el 
regidor d’Hisenda és el del Pressupost Municipal, anunciant Sebastià que l’equip de Govern 
no portarà cap pressupost aquí perquè cap grup municipal negociarà amb ells i que no ho 
portarà fins que no hagi un grup municipal que vulgui pactar un pressupost amb ells, ja que 
avisa el portaveu de l’equip de Govern que ells no faran el pressupost de l’oposició. Després 
d’anunciar també el seu vot en contra de tota la moció discutida, ja finalment aborda el regidor 
Reixac l’assumpte dels 16.000 euros, que estaven prevists en el Pressupost Municipal per al 
pagament de dietes als regidors, i afirma que els de l’equip de Govern no adonaran i que si no 
l’hi demana per escrit Mª Antònia, no l’adonarà, perquè la Llei no li obliga, segons diu 
Sebastià. 
 Acabada l’exposició del portaveu del PSM, s’inicia un 2on torn d’intervencions i 
comença prenent la paraula la ponent de la moció. La regidora del PSOE comença dient no 
compartir les maneres del regidor Reixac i en relació amb l’últim assumpte abordat per aquell, 
comenta que no té perquè ser la Llei la que obligui. Segons Mª Antònia Alzamora és una cosa 
de respecte institucional. Pel que es refereix al tema del Consell Econòmic i Social, afirma la 
portaveu socialista que no té perquè ser l’oposició la que presenti els estatuts, si no els qui 
governen. Afegeix Mª Antònia que ella sempre ha respectat a tothom i demana que no es facin 
al·lusions a la seva condició de docent, ni de directora del Col·legi. Finalitza la seva 
intervenció la regidora del PSOE, avisant que la pròxima moció serà la de censura. El següent 
portaveu a intervenir és el popular, Miquel Santandreu, el qui comença per donar resposta a un 
comentari del regidor de l’equip de Govern, en el sentit que el PP defensaria solament els 
interessos d’uns pocs; però resulta, diu Miquel Santandreu, que en les eleccions autonòmiques 
va obtenir més del doble de vots que el PSM, del qual comenta irònicament aquest regidor, 
que té un missatge tan fantàstic. Segueix comentant el portaveu popular que el PSM cada 
vegada és més radical i que sols cerca pactes amb EU i Els Verds. Per contra, Miquel 
Santandreu qualifica al PP com un partit de majories i de govern. En relació amb la “porcada” 
de Can Real, el portaveu popular diu que s’ha d’analitzar des d’una perspectiva més llarga, per 
a veure el paper que ha de jugar cadascun. Pel que fa al tema del Consell Econòmic i Social, 
considera el regidor del PP que avui no és el moment de votar res. Quant al Pressupost 
Municipal, afirma Miquel Santandreu que els regidors de l’oposició no han rebut cap cridada 
de telèfon per part del PSM, perquè segons diu tal regidor, els de l’equip de Govern no volen 



negociar ni amb el PP ni amb el PSOE, perquè els d’aquell grup són així de radicals. En el 
2on. torn per al PSM, torna a ser el regidor Sebastià Reixac qui intervé, dient en aquesta 
ocasió que no té cap por d’una moció de censura i que com si presenten 22, afegint aquest 
portaveu que en aquest cas, Mª Antònia Alzamora tendrà la responsabilitat de governar. 
D’altra banda, afirma Sebastià que cridar docent a aquesta regidora no és cap insult, sinó la 
realitat. Admet després el regidor intervinent que ell no és de bons tons, ni ho serà, però 
afegeix que la regidora socialista és més dura de formes, encara que ell parli així, comentant 
també Reixac, que les formes d’aquesta regidora són males d’aguantar, encara que ella cregui 
que no i no se n’adona. Altra cosa que comenta el regidor Reixac és que la portaveu del PSOE 
parla de respecte institucional, quan en la investidura no volia ni parlar amb els de l’equip de 
Govern i afegeix que tal regidora ha estat deslleial amb ells. Quant a l’assumpte del Consell 
Econòmic i Social, diu Sebastià Reixac que no repetirà; i sobre el Pressupost Municipal 
anuncia que no parlarà amb els del grup popular. La regidora ponent aprofita el torn final a 
favor seu previst en el ROM, per a preguntar al portaveu de l’equip de Govern:  Què entens 
per formes dures, una oposició que no t’agrada? i afegeix que el discurs d’investidura de la 
Batlessa va ser d’una incoherència total. La Sra. Presidenta dóna per finalitzada aquesta última 
intervenció i dóna pas a la votació de la moció anteriorment transcrita, obtenint-se el resultat 
següent:  
  
 Vots emesos:   11.  

Vots a favor:   6 (4 PP, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:  5 del PSM. 
Abstencions:   0. 

 
S’aprova per tant, per majoria absoluta del número de membres de la Corporació, la 

moció més amunt transcrita. 
 

3.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

 Ja dins d’aquest altre punt de l’ordre del dia i a pesar de l’oferiment que fa la Sra. 
Presidenta, no intervé cap regidor en relació amb les Resolucions de Batlia prèviament 
repartides entre els membres de la Corporació.  
 

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

El mateix que abans succeeix amb aquest altre punt de l’ordre del dia, per la qual cosa, 
la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 22,43 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 assistent, davant la qual cosa, la Sra. 
Presidenta dóna per finalitzada també la reunió, a la mateixa hora ja indicada, del qual don fe i 
estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
 Vist i Plau       El Secretari 
 La Batlessa 
 

 
Signat: Caterina Mas Bennasar.   Signat: Francisco González Benito.  


