
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 4 

D’OCTUBRE DE 2012.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,39 hores de dia 4 d’octubre de dos 

mil dotze, 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. Biel Alomar i Bauzà. 

Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  

 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 

Sr. Gabriel Nadal i Mas. 

Sr. Lluís Grimalt  i Gual. 

  Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  

 
 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 comença la sessió preguntant als altres regidors si volen fer alguna observació 

pel que fa a l'acta plenària de la sessió anterior. Llavors intervé Miquel Santandreu del grup popular, dient 

que el regidor Biel Alomar figura en la relació d'assistents a la sessió, malgrat no haver-hi assisti, segons es 

dedueix del punt 1 de l'acta, en el qual consta que la Batlessa va excusar la seva inassistència. Després pren 

la paraula el regidor Bartomeu Gual per referir-se al paràgraf final de l'acta i sol·licitant que a continuació 

de la paraula “Associació” s'afegesqui l'expressió d'empresaris de Petra. També reclama el regidor Gual 

que es rectifiqui la xifra que apareix després apuntada de “50.000 euros” per la de 5.000 euros.  
 Amb les modificacions requerides pels regidors abans citats, en l'acta corresponent a la sessió 

celebrada en data 6-9-2012 s'aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents, d'acord amb el 

disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre. 

 

2.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2011. 
 
 Pren la paraula el Secretari-Interventor recordant el dictamen favorable que va obtenir aquest 

Compte en Comissió i que durant els 23 dies hàbils que legalment s'han pogut fer al·legacions, no se n'ha 

presentada cap, segons consta en la diligència que ha signat en l'edicte publicat en el BOIB. En 

conseqüència, segueix dient el funcionari, el Compte General de 2011 ja està llest perquè pugui ser aprovat 

pel plenari si escau, recordant així mateix que aquí no cal distingir entre aprovació provisional i definitiva, 

ja que hi ha una única aprovació possible. Però fa al·lusió també el funcionari esmentat a l'informe 

d'intervenció seu emès pel que fa al Compte General presentada i que obra en l'expedient. Tot seguit i dins 

del torn per a l'oposició, és la portaveu socialista Mª Antònia Alzamora, qui pren la paraula per a 

assenyalar en primer terme el fet que s'hagin considerat com a incobrables les multes urbanístiques 

imposades, la qual cosa diu haver-li cridat l'atenció. Seguidament, la regidora del PSOE comenta que 

aquest Compte General és l'única informació que dóna l'equip de govern sobre la seva gestió econòmica i 

acusa a aquest equip de no haver escoltat i fins i tot de no haver demanat l'opinió als regidor de l'oposició, 

fent més cas al Consell de la Vila. Critica també la regidora Alzamora que no s'hagi fet un Pla 

d'Ajustament, les factures impagades, l'adhesió al Pla de pagaments del Ministeri per uns 300.000 euros i 

la falta de rigor pressupostari. També comenta que sembla com si el poble de Petra hagués seleccionat sols 



a 5 regidor en comptes d’11. El següent portaveu a intervenir és el popular Martí Sansaloni, el qual 

comenta per la seva banda que el Compte General en qüestió s'ha fet sense massa rigor comptable. Indica 

el regidor Sansaloni que el compte 555 ha augmentat espectacularment. Així mateix, considera aquest 

portaveu una falta de respecte el fet que el regidor d'Hisenda ni tan sols hagi pres la paraula per a exposar 

aquest assumpte de l'ordre del dia i acusa a l'equip de govern d'ocultar la màxima informació possible. 

També censura el fet que l'Ajuntament s'hagi adherit al Pla de pagaments del Ministeri per sols uns 

300.000 euros. Pren en aquest moment la paraula el regidor d'Hisenda per a contestar a l'oposició i diu que 

ell també considera molt deficient el Compte General presentat i qualifica de kafkiana l'actitud del 

Secretari-Interventor al que li atribueix la responsabilitat en aquest tema. Continua dient aquest regidor de 

l'equip de govern que des del seu punt de vista no s'hauria d'aprovar aquest Compte General de 2011. 

Sebastià Reixac afegeix que fins ara l'equip de govern havia mantingut una actitud neutral perquè la 

comptabilitat municipal estava retrassada. Segueix dient el regidor Reixac que segons la Llei la formació 

del Compte General és cosa de l'Interventor i que la Batlessa hauria d'exigir-li responsabilitat conforme al 

disposat en l'Estatut Bàsic de l'empleat públic. En qualsevol cas, el regidor esmentat anuncia que el seu 

grup municipal votarà a favor de l'aprovació del Compte General en qüestió, des del punt de vista formal. 

El funcionari al·ludit pel regidor d'Hisenda sol·licita l'ús de la paraula per informar a l'empara del disposat 

en l'article 13.15 del ROM i afirma que no és el mateix la Intervenció que l'Interventor i que la Llei 

atribueix la formació del Compte General a la primera i no al segon. Francisco González entén que 

legalment no està ben delimitada una separació clara entre les funcions de gestió econòmica i les funcions 

de fiscalització, el que dóna lloc a confusions. Però de totes maneres, afegeix González que ell té clara una 

cosa en el plànol teòric i és que qui gestiona no fiscalitza i que qui fiscalitza no gestiona. Francisco posa un 

exemple referent a això i és el següent: si jo faig el pressupost municipal, no n’emetré informe 

d'intervenció, idò això no té cap sentit de fiscalització Com podrà ser alguna vegada desfavorable aquest 

informe sobre el pressupost, si el pressupost ho faig jo? Pregunta l'Interventor. El funcionari diu que el 

mateix succeeix amb el Compte General i que per descomptat ell no va a entrar a gestionar alguna cosa 

quan això impliqui alguna incompatibilitat o conflicte per a la seva funció interventora. 

En el 2on. torn per al grup socialista, el seu portaveu afirma que és una irresponsabilitat que el 

regidor d'Hisenda digui que no vol aprovar el Compte General i afegeix que la màxima responsable de la 

gestió econòmica municipal és la Batlessa. Per altra banda acusa de deixadesa a l'equip de govern i també 

de llançar una cortina de fum tirant la responsabilitat als tècnics. En el seu segon torn el regidor al·ludit diu 

que la Batlessa és l'última responsable de la gestió econòmica però no la primera i fa esment al disposat en 

l'article 212 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL 2/2004 de 5 de març que atribueix 

expressament la responsabilitat de la formació del Compte General a la Intervenció. En aquest moment, el 

Secretari interromp al regidor afirmant que a la Intervenció, però no a l'Interventor. Una vegada que ha 

acabat el regidor d'Hisenda, sol·licita el Secretari l'ús de la paraula per a informar sobre l'objecció que va 

plantejar la portaveu socialista Maria Antònia Alzamora pel que fa al Compte General en qüestió. El 

funcionari dóna la raó a aquesta regidora i explica que és un error haver considerat en aquest Compte les 

multes urbanístiques imposades com a incobrables, ja que la qualificació que les correspon seria la de drets 

reconeguts de dubtós cobrament, que no és el mateix. I això és així, continua dient el Secretari-Interventor, 

per un principi legal de prudència comptable que cal respectar, ja que els interessats en aquestes multes 

poden recórrer-les i no arribar-se a liquidar finalment, com a conseqüència del resultat dels judicis que 

pugui haver, per la qual cosa no han de ser considerades com a ingressos segurs. D'altra banda, segueix 

dient Francisco González que el Compte General confeccionat per l'auxiliar de comptabilitat amb 

assistència d'un tècnic especialista del Consell, està ben fet formalment i que en això ve a coincidir amb el 

regidor d'Hisenda que ja va anunciar el vot favorable de l'equip de govern per aquest motiu. Cosa distinta, 

segueix dient Francisco, és la gestió econòmico-comptable de fons reflectida en el document sobre el qual 

ara es discuteix, però afegeix González que ell ja ha fet el seu informe de fiscalització referent a això; i 

d'altra banda, continua dient el funcionari que això també és una qüestió de control polític i aquí hi ha una 

oposició per a adoptar la postura que consideri oportuna i prendre les decisions que siguin. No es 

produeixen més intervencions i la Sra. Presidenta dóna pas a la votació que aporta el resultat següent:  

   

  



Vots emesos:   11.  

Vots a favor:   5 del PSM. 

Vots en contra:   1 del PSOE. 

Abstencions:   5 (4 del PP i 1 de CXI). 

 

Per tant s'aprova, per majoria simple (més vots a favor que en contra), el Compte General 

corresponent a l'exercici de 2011. 

 
3.- MOCIONS. 

 
 La Sra. Presidenta cedeix ara la paraula al regidor de Medi ambient, Bartomeu Gual perquè defensi 

la moció següent:  

 
A) MOCIÓ DEL PSM AMB NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA 1643 I DATA 27-9-2012 

referida al reciclatge i a la incineració de residus de fora de les Illes Balears, la qual es transcriu 

íntegrament a continuació: 
  

“El grup municipal del PSM-Entesa Nacionalista a l’Ajuntament de Petra sotmet a la consideració del PLE la 
següent: 
 

MOCIÓ 
A favor del reciclatge i en contra de la incineració de residus de fora de les Illes Baleares 
 
Fa algunes setmanes que el Consell de Mallorca i especialment els seus responsables polítics de medi ambient volen 
fer veure a l’opinió pública que es troben en la disjuntiva d’haver d’aprovar un significatiu augment de la taxa 
d’incineració o bé la solució d’importar fems de l’estranger per tal de ser incinerat a les instal·lacions de Son Reus i 
augmentar així el nombre de tones incinerades i la rendibilitat de la incineradora. 
 
D’altra banda, a instàncies del Govern del Consell de Mallorca s’ha presentat al Parlament de les Illes Balears 
esmena al Projecte de llei de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia que 
possibilita l’entrada i incineració de fems prèviament tractat provinent de fora de les Illes Balears i dins l’àmbit de 
la Unió Europea.  
 
És evident que  importar fems de l’estranger i el fet que Mallorca es converteixi en un centre d’incineració de fems 
d’altres territoris és una mesura que perjudicarà, encara més, la imatge turística de Mallorca (imatge turística que 
ja s’ha vist deteriorada per la intensa destrucció del territori de les darreres dècades i pels lamentables casos de 
corrupció política a les institucions). 
 
D’altra banda, és innegable que augmentar les tones de residus a les nostres illes amb fems de fora i incrementar 
molt significativament la incineració de residus té un cost ecològic i ambiental inacceptable.  
 
Així mateix sorprèn que en un moment de greu crisi econòmica en el que els ciutadans ja estan prou castigats amb 
l’inesperat augment d’impostos directes i indirectes, i que veuen reduït constantment el seu poder adquisitiu, el 
Consell de Mallorca no s’hagi revisat les clàusules contractuals que el lliguen amb TIRME.  
 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Petra adopta els següents:  
 
Acords  
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Petra insta el del Consell de Mallorca a no incrementar la taxa d’incineració,  ni de la 

resta de fraccions pel 2013 i a mantenir el compromís existent anteriorment de no importar residus per incinerar 
provinents de fora de les Illes Balears. 

2. El Ple de l’Ajuntament de Petra insta el Consell de Mallorca a revisar les clàusules del contracte amb TIRME 
per tal de fer realitat aquests compromisos. 

3. El Ple de l’Ajuntament de Petra insta al Consell de Mallorca a prioritzar i fomentar el reciclatge i la 
reutilització de residus en comptes de la incineració.  



 
El portaveu municipal del PSM-Entesa Nacionalista, 
 
Bartomeu Gual Riutort 
Petra, 27 de setembre de 2012“                                          
                                                                                       
Batlessa de l'Ajuntament de Petra.” 

 

El regidor Bartomeu Gual comenta que des de fa unes setmanes s'està parlant de portar residus 

d'altres parts i no sols d'Eivissa, la qual cosa considera una animalada. Segueix comentant el regidor 

ponent que es diu que això és per a fer rendible la incineració, la qual és perjudicial per a la salut i s'ha de 

fer prop d'on es produeixen els residus. Apunta el regidor Gual també que s'està donant l'esquena a 

l'ecologia i al reciclatge, després d'això llegeix les 3 propostes d'acord plenari contingudes al final de la 

moció que ha signat i que són les següents: 

  
1. El Ple de l’Ajuntament de Petra insta el del Consell de Mallorca a no incrementar la taxa d’incineració,  ni 

de la resta de fraccions pel 2013 i a mantenir el compromís existent anteriorment de no importar residus per 
incinerar provinents de fora de les Illes Balears. 

2. El Ple de l’Ajuntament de Petra insta el Consell de Mallorca a revisar les clàusules del contracte amb 
TIRME per tal de fer realitat aquests compromisos. 

3. El Ple de l’Ajuntament de Petra insta al Consell de Mallorca a prioritzar i fomentar el reciclatge i la 
reutilització de residus en comptes de la incineració.  
 

En el torn per a l'oposició, la 1ª a intervenir és la portaveu socialista, Maria Antònia Alzamora, la 

qui diu que està totalment en contra del plantejat pel Consell Insular en aquest cas i ho qualifica com un 

atemptat econòmic i ambiental que perjudica la imatge turística de l’Illa i que va en contra de la gestió que 

s'ha vingut fent fins a ara i dels principis ambientals de la UE. Per altra banda, es pregunta aquesta regidora 

Quin sentit té reciclar si no es va a baixar la taxa d'incineració? En el torn per al portaveu de CxI, Lluís 

Grimalt manifesta el seu recolzament a la moció presentada pel PSM. Després pren la paraula el portaveu 

del PP, Miquel Santandreu, el qui demana que el debat quedi centrat en 2 alternatives que són o bé pujar la 

taxa per incineració -com va fer el PSM quan estava en el Govern- o bé importar residus per a incinerar. 

D'altra banda, segueix dient aquest regidor popular, que tampoc poden exigir els del PSM que es negociïn 

les clàusules amb TIRME, si ells no ho van fer quan estaven en el Govern; i recorda que va ser EU l'únic 

partit que es va oposar a la incineració dins del Govern i que el Pla Director Sectorial de Residus es va 

aprovar amb l'abstenció del PSM. Miquel Santandreu acusa a aquest últim partit d'haver apostat pel model 

actual d'incineració amb dues línies en el qual l'amortització s'aconsegueix amb un augment de l'incinerat o 

amb un augment de la taxa per incineració, atès que prèviament es va apostar per incinerar. Prossegueix la 

intervenció del portaveu del PP comentant ara que actualment ja s'està cremant i que això no crea 

alarmisme, sinó la postura del PSM, perquè en els països amb mercats emissors de turistes alemanys, 

holandesos i nòrdics, aquests estan acostumats a incineradores que se situen fins i tot dins de les ciutats 

però que no contaminen, segons aquest regidor, el qui afegeix que el que contamina és cremar carbó i els 

cotxes que useu. 

En el 2on. torn per al regidor ponent, Bartomeu Gual diu que si el sentit de la mesura plantejada és 

econòmic, estam esperant que el Consell ens digui que les escombraries orgàniques tindrà una taxa. D'altra 

banda, el regidor Gual nega que el PSM votés a favor de la incineradora en 2006, quan governava el PP; i 

fa al·lusió als incendis forestals que cremen l’illa per no fer gestió forestal, dient que la biomassa no 

contamina i que hi ha altres solucions. A propòsit de l'anterior, el regidor Gual diu que hi ha una empresa 

que està apostant per la biomassa i que hi ha altres empreses serioses treballant en aquesta direcció. Per al 

regidor de Medi ambient no hi ha perquè plantejar una alternativa entre cremar o pujar la taxa per 

incineració, ja que hi ha altres vies. Altra cosa que afirma Gual és que no s'ha intentat negociar amb 

TIRME i per altra banda pregunta al portaveu popular si una manifestació d'un poble que té inquietuds 

creu que perjudica el turisme, ja que per a Bartomeu això és Democràcia. El regidor de Medi ambient li diu 

també al portaveu del PP que pregunti als hotelers referent a això. A part de l'anterior, Bartomeu Gual 



demana que es renegoci ï amb TIRME, ja que s'estan renegociant moltes coses i acaba la seva intervenció 

dient que ell creu que hi ha altres solucions diferents a la plantejada pels responsables de Medi ambient del 

Consell. En el 2on. torn per al grup popular, Miquel Santandreu diu que els del grup PSM creuen això, 

però no ho demostren; i afirma després que el que creuen fàcil és pujar la taxa i tancar el debat, com van 

fer ells en el Govern. Tot seguit fa esment el portaveu popular a un acord de data 12-2-1997 a favor de la 

posada en funcionament de la 2ª línia de la incineradora i després segueix esmentant una sèrie d'acords 

similars en els quals el PSM apareix com a responsable o corresponsable de decisions polítiques que es van 

prendre en matèria de gestió de residus. Després aporta Miquel Santandreu la dada que 250 famílies poden 

viure de l'activitat de la incineració i pregunta en què contribuiria la biomassa que es deixi d'incinerar. 

Quant al de la renegociació amb TIRME, pregunta el portaveu del PP Què passa si negocies però no 

arribes a un acord? Altra cosa que afirma aquest regidor és que la gent comprèn que la incineració és una 

necessitat encara que sigui una cosa negativa i aporta altra dada més i és que a l'estiu es crema al 100%, 

mentre que en els mesos restants del 30 al 40%. Acaba el seu 2on. torn d'intervenció el portaveu popular 

comentant que encara que la incineradora de Son Reus no sigui per a crear energia, si la crea i la ven, tal 

cosa estaria repercutint en una baixada de la tarifa. En el torn final per al ponent, Bartomeu afirma que ell 

no ha dit que siguin menyspreables els llocs de treball i que per contra el govern del PP acomiada a molts 

empleats. Té lloc després la votació que dóna el resultat següent: 

 

Vots emesos:    11.  

Vots a favor:   7 (5 del PSM, 1 de CXI i 1 del PSOE). 

Vots en contra:   4 del PP. 

Abstencions:   0. 

 

Per tant s'aprova, per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, la moció del 

PSM amb número de registre d'entrada 1643 i data 27-9-2012 referida al reciclatge i a la incineració de 

residus de fora de les Illes Balears. 

 
B) MOCIÓ DEL PSOE AMB NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA 1657 I DATA 1-10-

2012 referida a l'informe del Consell de laVila, la qual es transcriu literalment 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  
El Reglament de Participació Ciudadana aprovat pel nostre Ajuntament i publicat al BOIB contempla el 
Consell de la Vila com a Òrgan de participació, creat per tal que els representants de la ciutadania 
debatin amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat. 
 
A l’article 25,  on parla del Funcionament del Consell de la Vila, i concretament el punt 5. diu: 
“Cada any, el Consell de la Vila debatrà i aprovarà un informe de les actuacions realitzades durant el 
període i en proposarà iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà tramés al Ple de l’Ajuntament”. 
 
Atès que: 
Des del mes de juny de 2011 al mes d’octubre de 2012 (més d’un any) no s’ha tramés cap informe del 
Consell de la Vila al Ple de l’Ajuntament. 
Segons el Reglament aquest s’ha de realitzar anualment i no s’ha duit a terme. 
 
Instam a l’Ajuntament que: 
 

1. Presenti l’esmentat informe en el proper plenari ordinari. 
2. Adjunti a aquest informe dades de participació de les entitats, propostes realitzades per les 

mateixes i nivell d’execució d’aquestes per part de l’ajuntament. 



 
Petra a 1 d’octubre de 2012 
M. Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 
 
 

 

 Després d'haver llegit íntegra en veu alta la moció anterior la regidora socialista Maria Antònia 

Alzamora, és ara el portaveu de CxI qui intervé per a dir que vol que s'informi a l'oposició amb unes 

pinzellades del que es debat en el Consell de la Vila. El portaveu del PP Martí Sansaloni també en el 

mateix sentit que Lluís Grimalt, demana un resum informatiu del que es tracta en el Consell de la Vila, 

afegint per la seva banda el popular que està bé que es consideri a dit Consell, però no que es duguin les 

coses allà i no aquí. Pren la paraula llavors el portaveu de l'equip de govern Sebastià Reixac, a fi de 

respondre a les intervencions anteriors i afirma estar d'acord amb elles, però diu també que no es pot 

comprometre a la presentació de l'informe per a la pròxima sessió plenària, sinó per a la de desembre. No 

pren la paraula ningú més i la Sra. Presidenta sotmet a votació per tant la moció abans transcrita, la qual 

resulta aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 
4.- DECRETS DE BATLIA. 

 
 A pesar de l'oferiment que fa la Sra. Presidenta, perquè puguin intervenir els altres regidors, en 

relació amb les Resolucions de Batlia prèviament repartides, no es produeix cap intervenció d'aquets, per la 

qual cosa es passa al següent punt de l'ordre del dia. 

 

5.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.  
 

No es produeixen més intervencions dins d'aquest altre punt de l'ordre del dia i com no hi ha més 

punts a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 22,30 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 tampoc intervingui ningú, per la 

qual cosa, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada també la sessió, 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.  

 
 

 


