
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE DIA 1 D' OCTUBRE DE 
2009. 

 
 

A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 1 d’octubre de 
dos mil nou, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió ordinària i pública del 
Plenari de l'Ajuntament, els regidors que a continuació és relacionen: 

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

 
 El Sr. President comença per preguntar als portaveus de cada grup municipal, començant per 
UM si volen dir qualque cosa sobre l'acta prèviament repartida, sense que cap d'ells faci cap observació 
pel que fa a la mateixa. Per la qual cosa, s'aprova per unanimitat dels regidors presents (10), d'acord amb 
el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre, l'acta corresponent a la 
sessió plenària celebrada en data 4-9-2009.  
 
 2.- APROVACIÓ DE L' AVANÇ DE L' ADAPTACIÓ DELS NNSS AL PTM.  
 

 En relació amb aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle els diu als presents que ara estava 
comentant amb el Secretari que no es tracta exactament d'una aprovació de l'Avanç, sinó d'acordar-ne 
una exposició pública d’aquest, per un termini mínim d'un mes, en el BOIB i en un diari de tiratge, per a 
després aprovar inicialment l'adaptació de les NNSS al PTM. Segueix dient el Batle que aquest Avanç és 
un document que han preparat els Tècnics i al que tots poden accedir ara. En aquest sentit, Joan Font 
proposa que l'exposició pública es perllongui per termini de 2 mesos, per a facilitar un major accés i 
coneixement de l'avanç després d'això dóna pas als representants dels grups polítics perquè puguin 
expressar la seva postura pel que fa a aquest punt de l'ordre del dia. 

 El primer portaveu que intervé és el d'UM Toni Gibert, dient que està d'acord i que li sembla bé 
que hi hagi 2 mesos d'exposició pública per a l'avanç de l'adaptació de les NNSS al PTM. Igualment 
manifesta el seu acord el portaveu del PP, Miquel Santandreu, però recorda que es va dir en Comissió 
que es tractava de l'aprovació de l'Avanç i per això ara els del seu grup municipal pensaven votar en 
contra, perquè faltaven coses en la documentació presentada. El Sr. Batle li reitera el que ha dit al 
principi de la seva intervenció anterior i afegeix que aquest tràmit podríem no fer-lo, ja que no és 
obligatori, però que s'ha decidit que es fes perquè el procediment fos més participatiu i que després de 
l'exposició pública de l'avanç, l'Ajuntament farà l'aprovació inicial. 

 En el 2on torn per al PP, Miquel Santandreu, recorda per la seva banda que es va parlar d'un 
termini al rebre's la subvenció, per a realitzar aquesta adaptació, i pregunta si l'incompliment d'aquest 
termini pot perjudicar a la subvenció. El Sr. Batle rebutja tal possibilitat, ja que segons ell es tractava 
d'un termini fixat per l'empresa adjudicatària. A propòsit de l'anterior, el mateix regidor popular pregunta 



qui va contractar a l'empresa adjudicatària dels treballs d'adaptació al PTM i el Batle respon que el 
Consell Insular. Després d'aquesta última contestació, el Sr. Batle sotmet al Plenari la seva proposta 
d'acordar l'obertura d'un període d'exposició pública de l'avanç, referit a l'adaptació de les NNSS de Petra 
al PTM, per termini de 2 mesos, en el BOIB i en un dels diaris de major circulació en la CCAA; resultant 
aquesta proposta d'acord aprovada per unanimitat dels membres del Plenari presents (10).  
 
 3.- REGLAMENT DE VOLUNTARIAT. 
 
 També actua com ponent per a aquest punt de l'ordre del dia el Sr. Batle, qui anuncia que no 
llegirà sencer el Reglament, però sí una part, i tot seguit procedeix a la lectura en veu alta dels seus 
articles 1, 2, 3, 6, 7,11,12, 13 i 14 que es transcriuen literalment a continuació: 
 
 Article 1.- 

 L’ajuntament de Petra, conscient del valor  social del voluntariat, estableix aquest reglament  per tal de 
fomentar-lo en diferents àmbits d’actuació, com a expressió de la seva voluntat de promoure la participació, la 
solidaritat i el pluralisme. 
 
 Article 2.-  
 Per activitats de voluntariat s’han d’entendre les prestades de manera personal i gratuïta, sense cap 
finalitat de lucre i de forma solidària. 
 Son drets del voluntari: 

- Rebre, tant amb caràcter inicial com permanent, la informació, formació, suport, orientació i en tot 
cas, els mitjans materials necessaris per exercir les funcions que se li assignin. 

- Ser tractat sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences. 
- Participar activament  en les àrees a on s’inscrigui. 
- Ser reembossat  de les despeses realitzades en el compliment de les funcions. 
- Realitzar les seves activitats en condicions de seguretat i higiene en funció de l’activitat  en que 

participi. 
Son deures del voluntari: 
- complir els compromisos adquirits, respectant les finalitats i la normativa. 
- Guardar respecte a tercers, la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el decurs de la 

seva activitat. 
- A rebutjar  qualsevol contraprestació pecuniària que pugui rebre  relacionada amb les seves accions. 
- Respectar els drets  dels beneficiaris  de la seva activitat voluntària. 
- Actuar de forma diligent  i solidària. 
- Participar en les tasques  formatives previstes per l’Ajuntament de Petra de manera concreta per a 

les activitats i funcions encomanades, així com les que  de caràcter permanent tinguin que mantenir 
la qualitat dels serveis que es prestin. 

- Respectar i tenir cura dels recursos materials que es posin a la seva disposició. 
 
 Poden ser voluntaris/àries totes les persones majors de 18 anys i els menors a partir de setze  anys 
degudament autoritzats pels pares o tutors, que estiguin empadronats a Petra. 
 Article 3.-  
 L’activitat del voluntariat no pot ser mai retribuïda. 
 Article 6.- 

 La inscripció en el registre municipal de voluntariat sols implica  la voluntat i disposició de les persones 
inscrites de prestar serveis  a la comunitat, en col·laboració de l’ajuntament, en diferents activitats ciutadanes. 
 
 Article 7.- 
 El registre municipal de voluntariat  estarà format per fitxes en les quals  s’inclouran les dades personals, 
l’àmbit d’actuació escollit  i altres dades que es considerin importants. 
 Article 11.- 

 La presidència de les assemblees del voluntariat n’ostentarà el Batle o regidor o ciutadà  en qui delegui i 
comptarà sempre amb la col·laboració dels regidors/es  de les àrees relacionades amb els  àmbits d’acció d’aquest 
voluntariat 

 



Article 12.- 
 La gestió del servei  del voluntariat es realitzarà  des de l’ajuntament mateix, des del punt d’informació de 
l’Agent local de desenvolupament o des del lloc que l’ajuntament consideri oportú. 
 
 Article 13.- 
 L’ajuntament de Petra es compromet a mantenir contactes periòdics  amb el voluntariat  i a realitzar un 
mínim d’una assemblea anual per tal d’escoltar-ne les aportacions i consultar-los respecte  de les activitats que es 
projectin  des de l’Ajuntament i en el seu àmbit, i totes aquelles assemblees extraordinàries que calguin , sempre 
que ho consideri oportú la presidència o una tercera part dels seus membres. 
 
 Article 14.- 
 L’ajuntament de Petra realitzarà campanyes informatives per donar a conèixer  el servei a la població.” 
 
 
 Acabada la lectura a càrrec del Sr. Batle i dins del torn per als diferents grups municipals, intervé 
primer Antoni Gibert de UM, qui afirma que li sembla bé aquest Reglament i que n’està a favor. 
Igualment es pronuncia el portaveu del PP Miquel Santandreu i sense més comentaris té lloc la votació, 
en la qual resulta aprovat inicialment per unanimitat dels membres del Plenari presents (10), el 
Reglament que es transcriu íntegrament a continuació. 
 

“REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE L’ACTIVITAT DEL VOLUNTARIAT 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 L’article 9.2 de la Constitució, assenyala que correspon als Poders Públics facilitar la participació de tots 
els ciutadans a la vida social. 
 
 Per una banda els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local 
i a l’article 130 del ROF, en relació al àmbit estatal, i per altra, en els articles 116 i següents   de la Llei 20/2006, 
del Parlament de les Illes Balears,  de 15 de desembre, municipal i règim local de les Illes Balears instrumenten 
mecanismes fonamentals per la participació ciutadana  en els temes d’actuació municipal. 
 
 D’altra part  la Llei 6/1996, del voluntariat  fixa com objectius, la promoció i facilitar la participació 
solidària dels ciutadans  en actuacions de voluntariat en organitzacions, entre d’altres públiques, com una 
expressió de solidaritat  des de la llibertat i l’altruisme. 
 
 Per això aquest Ajuntament creu necessari la regulació de la participació de les persones que amb 
caràcter voluntari i altruista col·laboren  en les diferents activitats que dur a terme aquest Ajuntament amb uns 
incentius  de seguretat de l’exercici de les col·laboracions com en aspectes formatius dels participants en dues 
vessant, la pròpia de l’activitat i de l’ampliació dels coneixements en la vida local. 
 
 Així mateix aquest Ajuntament creu necessari que les persones participin, de forma voluntaria, no 
solament amb les activitats que pugui dur a terme l’ajuntament, sinò que proposin altres activitats que creguin 
necessaris per la bona convivència, per la solidaritat  i pel  benestar  de tots els petrers/es 
 
 Article 1.- 

 L’ajuntament de Petra, conscient del valor  social del voluntariat, estableix aquest reglament  per tal de 
fomentar-lo en diferents àmbits d’actuació, com a expressió de la seva voluntat de promoure la participació, la 
solidaritat i el pluralisme. 
 
 Article 2.-  
 Per activitats de voluntariat s’han d’entendre les prestades de manera personal i gratuïta, sense cap 
finalitat de lucre i de forma solidària. 
 Son drets del voluntari: 

- Rebre, tant amb caràcter inicial com permanent, la informació, formació, suport, orientació i en tot 
cas, els mitjans materials necessaris per exercir les funcions que se li assignin. 

- Ser tractat sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences. 
- Participar activament  en les àrees a on s’inscrigui. 
- Ser reembossat  de les despeses realitzades en el compliment de les funcions. 



- Realitzar les seves activitats en condicions de seguretat i higiene en funció de l’activitat  en que 
participi. 

Son deures del voluntari: 
- complir els compromisos adquirits, respectant les finalitats i la normativa. 
- Guardar respecte a tercers, la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el decurs de la 

seva activitat. 
- A rebutjar  qualsevol contraprestació pecuniària que pugui rebre  relacionada amb les seves accions. 
- Respectar els drets  dels beneficiaris  de la seva activitat voluntària. 
- Actuar de forma diligent  i solidària. 
- Participar en les tasques  formatives previstes per l’Ajuntament de Petra de manera concreta per a 

les activitats i funcions encomanades, així com les que  de caràcter permanent tinguin que mantenir 
la qualitat dels serveis que es prestin. 

- Respectar i tenir cura dels recursos materials que es posin a la seva disposició. 
 
 Poden ser voluntaris/àries totes les persones majors de 18 anys i els menors a partir de setze  anys 
degudament autoritzats pels pares o tutors, que estiguin empadronats a Petra. 
 Article 3.-  
 L’activitat del voluntariat no pot ser mai retribuïda. 
 
 Article 4.- 
 Els àmbits d’actuació del voluntariat son diverses: social, cultural, solidària,  ambiental, de cooperació 
internacional , civil, esportiu i altres,  i poden ser objecte de modificació, reducció o ampliació en el pas del temps. 
 
 Article 5.-  
 Es crearà una borsa  o un registre de voluntàries/àries dins diferents àrees i en mantindrà actualitzat. 
 
 Article 6.- 

 La inscripció en el registre municipal de voluntariat sols implica  la voluntat i disposició de les persones 
inscrites de prestar serveis  a la comunitat, en col·laboració de l’ajuntament, en diferents activitats ciutadanes. 
 
 Article 7.- 
 El registre municipal de voluntariat  estarà format per fitxes en les quals  s’inclouran les dades personals, 
l’àmbit d’actuació escollit  i altres dades que es considerin importants. 
 
 Article 8.- 
 L’Ajuntament de Petra procurarà als voluntaris/àries una manera d’identificar-se que els permeti  
distingir-se quan realitzin les seves tasques. 
 
 Article 9.- 
 L’ajuntament de Petra, per tal de donar un suport actiu als voluntaris que amb ell col·laborin, els 
procurarà una assegurança que cobreixi qualsevol eventualitat d’accident  o malaltia produïts arran de l’exercici  
de les tasques que se li han encomanat. 
 
 Article 10.- 
 El caràcter de  voluntari inscrit en el registre  municipal atorga el dret a ser consultat, des de 
l’Ajuntament, sobre el contingut  i la forma de dur a terme les actuacions que promoguin les diferents regidories 
en què intervingui el voluntariat. 
 
 Article 11.- 

 La presidència de les assemblees del voluntariat n’ostentarà el Batle o regidor o ciutadà  en qui delegui i 
comptarà sempre amb la col·laboració dels regidors/es  de les àrees relacionades amb els  àmbits d’acció d’aquest 
voluntariat 

 
Article 12.- 

 La gestió del servei  del voluntariat es realitzarà  des de l’ajuntament mateix, des del punt d’informació de 
l’Agent local de desenvolupament o des del lloc que l’ajuntament consideri oportú. 
 
 Article 13.- 



 L’ajuntament de Petra es compromet a mantenir contactes periòdics  amb el voluntariat  i a realitzar un 
mínim d’una assemblea anual per tal d’escoltar-ne les aportacions i consultar-los respecte  de les activitats que es 
projectin  des de l’Ajuntament i en el seu àmbit, i totes aquelles assemblees extraordinàries que calguin , sempre 
que ho consideri oportú la presidència o una tercera part dels seus membres. 
 
 Article 14.- 
 L’ajuntament de Petra realitzarà campanyes informatives per donar a conèixer  el servei a la població.” 
 
 4) CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE CULTURA DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
 En aquest punt de l'ordre del dia, segueix actuant el Sr. Batle com ponent, i diu que es tracta d'un 
Conveni oferit pel departament de Cultura del Consell Insular a l'Ajuntament. Seguidament Joan Font 
dóna lectura a aquest Conveni (menys al primer apartat) que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I ELS 
AJUNTAMENTS DE L’ILLA DE MALLORCA PER AL DESENVOLUPAMENT DE CULTURA 
EN XARXA (XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS A MALLORCA) 
 
REUNITS 
Joana Lluïsa Mascaró Melià, Vicepresidenta i consellera executiva del Departament de Cultura i 
Patrimoni del Consell de Mallorca, amb CIF S-07110002-F i amb domicili al carrer de Via Roma, núm. 
1, de Palma. 
L’acompanya Margalida Sbert Casasayas, cap del Servei Jurídic Administratiu del Departament de 
Cultura i Patrimoni, per delegació de competències del secretari general (BOIB núm. 112, de 21-07-
2007). 
....................................................   Batlessa/Batle de l’Ajuntament d 
 
ACTUEN 
 
La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca, per delegació expressa de la Presidenta, 
segons Decret de data ......................, conformement amb el Decret de 17 de juliol de 2007, pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB 111, de 20 de juliol de 2007). 
 
La segona/el segon, en nom i representació de l’Ajuntament d 
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte i, 
 
MANIFESTEN 
 

1. El Consell de Mallorca mitjançant el Departament de Cultura i Patrimoni ha posat en marxa 
Cultura en Xarxa (Xarxa d’Activitats Culturals de Mallorca) per a respondre a les inquietuds i 
als interessos dels ciutadans de Mallorca. 

 
2. La Direcció Insular de Cultura, per facilitar la comunicació entre totes les parts implicades en 

aquesta xarxa, crea una eina de treball per interconnectar els municipis i la Direcció Insular de 
Cultura mitjançant l’entorn web. 

 
3. La Direcció Insular de Cultura programa activitats culturals i les ofereix als ajuntaments de 

l’illa de Mallorca, amb la finalitat d’aconseguir el màxim de difusió i projecció. 
 
4. L’Ajuntament disposa d’espais culturals adients per assumir les propostes elaborades per la 

Direcció Insular de Cultura. 
 



Per fer efectives aquestes propostes,ACORDEN 
 

1. L’Ajuntament i el Consell de Mallorca col.laboraran per dur a terme en el municipi activitats 
culturals programades pel Consell de Mallorca. 

2. L’Ajuntament i el Consell de Mallorca crearan una comissió mixta de seguiment de la 
programació i de les activitats de Cultura en Xarxa. 
Aquesta comissió estarà integrada per personal tècnic de cultura del Consell de Mallorca i 
personal tècnic de cultura de l’ajuntament, sense perjudici que hi puguin participar altre 
personal tècnic d’altres àrees i/o representants polítics d’aquesta competència. 

3. L’Ajuntament i el Consell de Mallorca mantindran al dia el cens d’espais culturals, amb la 
finalitat de disposar d’una guia d’equipaments culturals. 

4. La Direcció Insular de Cultura programarà cursos de formació per als tècnics de cultura dels 
ajuntaments. 

5. La Direcció Insular de Cultura posarà a l’abast de l’Ajuntament el centre de recursos de 
materials tècnics adients per a la realització de les activitats culturals. 

 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen en el lloc i en la data indicats. 
 
Palma 
 
Pel Consell de Mallorca     Per l’Ajuntament d 
La Vicepresidenta i consellera executiva   La Batlessa/el Batle 
del Departament de Cultura i Patrimoni 
Joana Lluïsa Mascaró Melià” 
 
 
 Segons el Batle, tal Conveni no suposa cap cost per a l'Ajuntament i permet gaudir d'una sèrie 
d'activitats programades pel Consell, posant a la seva disposició els espais culturals municipals. Tots els 
grups per mitjà dels seus portaveus es manifesten a favor de l'aprovació del Conveni presentat pel Batle i 
en la votació resulta aprovat per unanimitat dels membres del Plenari presents (10) el Conveni 
anteriorment transcrit. 
 
 5) ADAPTACIÓ A LA “XARXA DE POBLES I CIUTAT DELS DRETS HUMANS DE 
MALLORCA”. 
 
 El Sr. Batle continua de ponent i comença per comentar que en aquest punt de l'ordre del dia 
hauria de posar “Adhesió” i no “Adaptació”, apuntant després que la proposta que ara es presenta, part 
del Consell Insular i altra entitat que ara no recorda. Prossegueix la intervenció de Joan Font, amb la 
lectura d'un escrit del Consell signat pel conseller de Cooperació Local i després amb la dels acords que 
figuren en el model d'adhesió a la Carta Europea de Salvaguarda dels drets humans en la ciutat i a la 
Xarxa abans esmentada que són els següents: 
 
 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’ajuntament a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat. 
Segon. Aprovar l’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans de 
Mallorca. 
Tercer. Difondre l’esperit de la Carta mitjançant un debat permanent al municipi. 
Quart. Incorporar dins l’ordenament local els principis i les normes establerts en la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i entendre la Carta com a primera regla jurídica vinculant 
al municipi. 



Cinquè. Treballar per establir els mecanismes de garantia establerts en la Carta així com les actuacions 
necessàries per tal d’implementar els indicadors de seguiment que es consensuïn dins la Xarxa 
mallorquina. 
Sisè. Donar trasllat del present acord al Departament de Cooperació del Consell de Mallorca, qui 
exerceix les funcions de la secretaria de la Xarxa, pel seu coneixement i efectes. 
 
 Acabada la lectura, Joan Font fa referència a altres documents que obren en l'expedient plenari 
que ara es presenta i que són un Decret de la Presidència del Consell pel qual es va acordar treballar per a 
la posada en marxa de la Xarxa de referència i la Carta Europea de Salvaguarda dels drets humans en la 
ciutat. El Batle informa que es tracta d'un primer pas per a la creació de la Xarxa indicada. 
 En el torn per als grups municipals, tots els seus representants (Gibert, Santandreu i Reixac) es 
mostren totalment a favor i anuncien el seu vot favorable. A continuació el Sr. Batle obre pas a la votació 
d'aquest punt de l'ordre del dia i resulta aprovat per unanimitat dels membres del Plenari presents (10), 
l'acord municipal d'adhesió a la Carta i Xarxa esmentades anteriorment, segons el model que obra en 
l'expedient i on es diu textualment el que segueix: 
 
 “A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
CONSIDERANT 
 L’Assemblea de batles i batlesses del 27 de novembre de 2008 aprovà una moció amb el 

compromís d’adhesió de tots els ajuntaments de Mallorca a la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat. 

 Que el Consell de Mallorca va aprovar per Ple el passat 1 de desembre del 2008 un acord d’ 
”Impulsar la creació de la Xarxa mallorquina de pobles i ciutats pels drets humans”. 

 Que aquesta Xarxa és un instrument de revitalització i profundització de la democràcia local, 
mitjançant l’assumpció dels principis i drets establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat. 

 Que els principals objectius de la Xarxa són: 
 Fomentar l’adhesió dels municipis a la Carta europea de Salvaguarda dels Drets Humans 

a la Ciutat. 
 Incorporar a la Xarxa els municipis de Mallorca adherits a la Carta. 
 Promoure la cultura dels drets humans com a forma de convivència i organització política 

en el marc dels pobles i les ciutats. 
 Incorporar el discurs i la lògica dels drets humans en els programes d’actuació municipal. 
 Prestar assessorament als municipis per a la implantació de mecanismes garantia per 

satisfer els drets de proximitat que enumera la Carta.   
 Oferir formació a les entitats locals pel desenvolupament de la Carta. 
 Ser un marc de debat i d’intercanvi d’experiències entre entitats. 

 Que els municipis són el marc idoni per fer realitat els compromisos de la Carta Europea i, per 
això, l’adhesió a la Carta i a la Xarxa no pot quedar-se amb una declaració d’intencions. Els 
pobles i les ciutats, com a escenari més pròxim a les persones, esdevé l’espai de reflexió en 
l’aprofundiment de la democràcia i la participació ciutadana i per això, i com diu la mateixa 
introducció de la Carta, cal: 

 
 Una voluntat: integrar el lligam social, de forma durable, dins l’espai públic. 
 Un principi: la igualtat. 
 Un objectiu: l’augment de la consciència política de tots els seus habitants. 

 
 Que la salvaguarda dels Drets Humans ha d’esdevenir una prioritat pels governs locals i un 

reclam de la ciutadania. 
 
 S’ACORDA 
 



Primer. Aprovar l’adhesió de l’ajuntament a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat. 
Segon. Aprovar l’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans de 
Mallorca. 
Tercer. Difondre l’esperit de la Carta mitjançant un debat permanent al municipi. 
Quart. Incorporar dins l’ordenament local els principis i les normes establerts en la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i entendre la Carta com a primera regla jurídica vinculant 
al municipi. 
Cinquè. Treballar per establir els mecanismes de garantia establerts en la Carta així com les actuacions 
necessàries per tal d’implementar els indicadors de seguiment que es consensuïn dins la Xarxa 
mallorquina. 
Sisè. Donar trasllat del present acord al Departament de Cooperació del Consell de Mallorca, qui 
exerceix les funcions de la secretaria de la Xarxa, pel seu coneixement i efectes. 
Data i signatura” 
 
 
 6.- DECRETS DE BATLIA. 
 
 El Sr. Batle convida a la resta de regidors que formulin observacions, sobre les Resolucions de 
Batlia prèviament repartides i és llavors quan pren la paraula el portaveu popular Miquel Santandreu, per 
a referir-se a la Resolució de Batlia 122/2009 de 14 d'agost, mitjançant la qual s'imposen multes de tràfic 
per valor de 4.000 euros, segons aquest regidor, el qual diu que això li ha vingut molt de nou. El Batle li 
explica que es tracta d'un tràmit ordinari que forma part d'un procediment de Trànsit, sense que hagi un 
afany recaptatori per part de l'Ajuntament. El Sr. Batle afegeix que les multes s'han de pagar i que si els 
multats no vénen a pagar voluntàriament, les multes es cobraran en període executiu. Conclou dient el 
Batle que això és una cosa normal i que es posen multes per tot tipus de coses. Per a donar més 
explicacions al portaveu popular, intervé també el regidor del PSM, Sebastià Reixac, el qual diu com a 
Instructor d'expedients sancionadors que els procediments caduquen de vegades, per haver passat més 
d'un any, degut al fet que l'arquitecte municipal no hagi fet encara el seu informe, per exemple, i llavors 
es necessari reobrir a l'any següent el procediment, per la qual cosa pot succeir que conflueixin 
expedients sancionadors d'altres anys, amb els d'aquest any. Després afegeix Sebastià que ell ha estat a 
l'oposició i que de vegades es vol més Policia i a vegades no en volem cap. Acaba la intervenció del 
regidor Reixac dient que ojalà fóssim tan civilitzats que no fes falta posar cap multa. 

 Segueix intervenint el portaveu popular Miquel Santandreu, en relació ara amb la Resolució de 
Baltia núm. 92/2009 de 8 de juny i demana al Batle que informi de la sentència núm. 178 de 26-5-2009, 
del Jutjat del Contenciós Administratiu núm.2 de Palma. El Sr. Batle li contesta que no la té a mà en 
aquest moment, però que ho farà en la pròxima sessió plenària. El representant popular afirma que no 
s'ha posat la sanció que tocava, la qual era del 100% del valor de les obres realitzades, segons l'informe 
del Secretari i segons el disposat a l’article 44 de la Llei Balear de Disciplina Urbanística. El regidor de 
l'equip de govern, Sebastià Reixac, diu que no li vol discutir el que ha dit, però qui la Llei de Disciplina 
Urbanística fixa uns marges dins dels quals es pot imposar la sanció corresponent. El regidor Miquel 
Santandreu li ofereix al regidor Reixac el text legal corresponent perquè pugui llegir-lo per si mateix. 
Sebastià Reixac descarta la invitació i llavors el regidor popular dóna lectura al disposat a l’article 44, on 
es diu literalment que “Seran sancionats amb multa del 100% del valor de les obres aquells que realitzin 
o hagin executat obres d'edificació que no corresponguin a l'ús del sòl en el qual s'executin.” 

 Continua la intervenció del portaveu popular que ara se centra en els pagaments 52 a 54 de la 
Resolució de Batlia 136/2009 de 18 de setembre, que es van efectuar a favor de Miguel Riera Salas, per 
treballs amb desbrossadora en els camins de Petra. Miquel Santandreu critica que no es va agafar en el 
seu moment l'oferta més barata, sinó una molt més cara i que hi ha un munt de queixes, i fins i tot que la 
gent no sap si ha passat la desbrossadora o no. El Batle recorda que legalment es podia adjudicar 



directament l'obra, afegeix que no sap si l'oferta que es va agafar era la més cara i que només recorda que 
era per metres. En qualsevol cas, Joan Font li diu al regidor Miquel Santandreu que ja l'hi mirarà per a la 
pròxima sessió plenària. Aquest regidor acaba la seva intervenció en aquest punt de l'ordre del dia, 
preguntant als membres de l'equip de govern si estan contents amb el resultat de l'obra. El Batle li respon 
que no, que és millorable i que intentaran agafar a un altre contractista. 

 El següent regidor que intervé dints d'aquest punt 6 de l'ordre del dia, també és del PP, Martí 
Sansaloni en aquest cas, i es refereix al pagament 5 de la Resolució de Batlia 120/2009 de 14 d'agost. 
Aquest Regidor diu que no sap el que ha costat l'excursió, però sí el menjar i que encara que no ha 
demanat la factura, el que sí pot afirmar és que no havia més gent que l'any passat i que la gent que allà 
hi era ho pot constatar. Aquest regidor afegeix que s'han d'emprar els doblers que fan falta, perquè hi ha 
gent que no paga. Apunta el regidor Sansaloni un increment de 1.000 euros, sense haver més taules 
muntades que l'any anterior i acaba dient que igual convé que gestionin això altres persones. Per a 
contestar la intervenció anterior pren la paraula el regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac, el qual 
diu que uns conten persones i uns altres conten ovelles, però que es pot comparar això amb el del Palma 
Arena A causa de tal comentari, es produeix un conat de discussió entre els regidors del PP (Miquel 
Santandreu i Martí Sansaloni) d'una banda i el regidor del PSM (Sebastià Reixac) per una altra, el qual és 
aturat pel president, retirant la paraula als dos primers regidors, i després prossegueix dient el regidor 
Reixac que quan vas a un restaurant, el preu depèn molt del que et donin i com t'ho donin. El regidor 
Martí Sansaloni anuncia que el que se li ha impedit dir en aquest punt de l'ordre del dia, ho plantejarà 
com a interpel·lació en el següent. 

 7.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
 La primera intervenció en aquest punt de l'ordre del dia, prové del portaveu d'UM Antoni Gibert, 
que pregunta si s'ha demanat al Consell el de les voreres en el carrer Major. El Sr. Batle contesta que no 
hi ha hagut resposta per part del Consell en quant a això i que tampoc s'ha fet el manteniment de 
determinats trams de carretera en el nucli urbà. 
 La següent intervenció correspon al PP i tal com va anunciar el regidor Sansaloni, ara diu que el 
Palma Arena no està en el terme municipal de Petra. Aquest representant popular afegeix que si es fa una 
enquesta de satisfacció, dubta que la gent que va participar en el dinar de la 3ª Edat, digués que ha estat 
millor aquest any que l'anterior, a més del sobrecost esmentat en la seva intervenció anterior. 
 Per a respondre a la intervenció de Sansaloni, torna a prendre la paraula el regidor de l'equip de 
govern, Sebastià Reixac, el qual descriu l'actuació de l'anterior regidor com a irritant, perquè segons 
Reixac, Martí està qualificant una cosa que no coneix i que podrà conèixer quan governi aquí. Tot seguit, 
el regidor del PSM li diu al popular que la democràcia és exercir drets sense ofendre a ningú i que ell 
(Sebastià) és lliure de posar l'exemple que vulgui, ja que el regidor Sansaloni “duu una camiseta del PP” 
i el PP poques lliçons pot donar en quant a sobrecosts, citant els casos del Metre de Palma i del Palma 
Arena. 
 Torna a intervenir Martí Sansaloni que ara s'interessa per la gestió del polígon industrial. En 
aquest sentit, el regidor popular diu que li sembla molt elevat el cost dels solars. Segueix dient el regidor 
Sansaloni que a ell no “li cauen els anells” per reconèixer que hi ha hagut errors en el Palma Arena i en 
el Metre de Palma i a continuació pregunta als membres de l'equip de govern, si estan contents amb la 
gestió del polígon i demana els comptes d'aquesta gestió. Per a respondre a aquestes qüestions és el 
regidor d'Obres Bartomeu Gual qui intervé, dient que sí a la 1ª, però que la situació de GESTUR no és 
bona perquè tenen molts polígons en marxa. Pel que es refereix als comptes, Bartomeu diu que no ho sap 
i que és GESTUR el qui duu els comptes del polígon, però que com ell (Bartomeu) pensa bé, per això 
creu que estaran correctes. La següent pregunta la fa també Martí, en relació amb el polígon i vol saber 
en aquesta ocasió, si el regidor d'Obres creu que estaran muntats els negocis dins del mandat actual de 
l'equip de govern. El regidor Gual diu que creu que sí i el regidor Sansaloni diu que creu que no. 



 Intervé finalment el regidor del PP, Miquel Santandreu, per a referir-se al temporal de pedrisco 
que va provocar la inundació per una banda del teatre, preguntant si els danys seran coberts per 
l'Assegurança Municipal. 
 És el regidor Bartomeu Gual qui respon també a aquesta qüestió i diu que tots els indicis apunten 
que els danys seran assumits per l'Assegurança Municipal, ja que van ser una cosa imprevisible, com a 
conseqüència d'un fenomen meteorològic que va fer caure un tros de fals sostre. El Batle intervé per la 
seva banda, afegint que no creu que es pugui establir una comparança, com pretén Miquel Santandreu, 
segons el Batle, entre el del metre de Palma i la caiguda d'un tros de fals sostre; i tot seguit el Sr. 
President aixeca la sessió, essent les 22.19 hores. Després el Batle ofereix un torn de precs i preguntes 
per al públic assistent, sobre temes concrets d'interès municipal, en virtut del disposat en els articles 88.3 
i 228.2 del ROF i 12 del ROM, sense que ningú del públic faci ús del mateix; per això, finalitza també la 
reunió a la mateixa hora ja indicada, de tot el qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari 
certific. 
 
 
 
 Vist i Plau         El Secretari 
  El Batle 

 
 
  

Signat: Joan Font Massot.     Signat: Francisco González Benito.  
 

 


