
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE DIA 13 
DE NOVEMBRE DE 2009.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 13 de novembre 

de dos mil nou, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió extraordinària 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. Miquel Santandreu i Bestard. 
 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
  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, qui declara oberta la sessió amb l’ordre del 
dia següent:  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
 Pren la paraula el Sr. Batle per a dir que aquesta sessió extraordinària farà les funcions de 

l'ordinària del mes de novembre. També anuncia Joan Font la seva intenció d'introduir per urgència dos 
assumptes no dictaminats en Comissió, un dels quals no figura en l’ordre del dia. El primer assumpte no-
dictaminat al que es refereix el Batle, és el punt 3 de la convocatòria: “Resolució al·legació presentada en 
relació a l’obra instal·lació fotovoltaica pavelló cobert” i l'altre que no apareix dins de l’ordre del dia, és 
l'adjudicació definitiva de l'obra “Tancament del Passeig del tren”, l'adjudicatari del qual ha completat la 
documentació exigible després la Comissió Informativa i després de la convocatòria del Plenari. A 
continuació el Sr. Batle sotmet a votació la declaració d'urgència per part del Plenari, d'introduir aquests 
assumptes en l’ordre del dia. En aquest moment, demana la paraula el Secretari, abans que tingui lloc la 
votació, per a dir que no disposa en aquesta Sala de l'expedient relatiu al segon assumpte plantejat i que 
si els presents no tenen les dades de l'adjudicació, pot portar la carpeta de Secretaria. El President permet 
la sortida del Secretari, quedant interrompuda la sessió per uns minuts. Es reprèn la sessió a les 21.49, 
una vegada reincorporat el Secretari amb l'expedient de l'obra “Tancament del Passeig del tren”. Tot 
seguit es vota la urgència d'introduir cadascun dels dos assumptes esmentats en l’ordre del dia i resulta 
aprovada per la unanimitat dels membres presents en el Plenari (9) tant en un cas com en un altre. 

 Demana la paraula després el portaveu del PP, Miquel Santandreu, recordant que el seu grup ha 
presentat una moció per a aquesta sessió plenària. El Sr. Batle li diu que no està presentada en forma i li 
remet al Secretari. Francisco González explica que si bé ha rebut la moció del PP per e-mail, el 
Reglament Orgànic Municipal exigeix la presentació pels grups municipals de les seves mocions en el 
Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, mitjançant d'escrit. El representant popular no està d'acord i 
diu que és molt urgent debatre la moció del seu grup, ja que no haurà temps si no de publicar en el BOIB 
la baixada d'imposts que proposen i demana la introducció de la moció per urgència. El Sr. Batle afirma 
que per ell no hi ha inconvenient, però fa constar que la moció del PP no s'ha presentat en forma i que no 
s'ha debatut en Comissió. 

El portaveu popular afirma per la seva banda que les sessions ordinàries van quedar establertes pel 
Plenari per als primers dijous de cada mes i que rares vegades es compleix això. Afegeix Miquel 
Santandreu que des del seu grup sempre han manifestat la seva bona voluntat pel que fa a aquesta 
qüestió, acceptant els canvis de dates encara que als membres del grup popular no els anessin bé. 
Continua dient aquest regidor que així ho seguiran fent, però sempre que hagi reciprocitat. El Batle 
respon que quan no s'ha celebrat sessió ordinària el primer dijous del mes, haurà estat per causa de força 



major i que en el cas d'aquest mes ha estat per un oblit, per la qual cosa demana disculpes. Acabats els 
comentaris anteriors, es considera igualment aprovada per unanimitat dels membres presents (9), la 
proposta formulada pel portaveu del PP, d'inclusió en l’ordre del dia per urgència, de la moció no-
dictaminada del seu grup municipal, presentada per correu electrònic en data 9-11-2009 (13.40 hores), 
d'acord amb el disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre. 
 

 Ja dins de la matèria pròpia del punt de l’ordre del dia en el qual estam, el President demana a la 
resta dels regidors assistents, si volen dir qualque cosa sobre l'acta prèviament repartida, i els portaveus 
d'UM, PP i PSM manifesten que no tenen cap objecció que fer sobre aquesta acta, quedant aprovada 
doncs, per unanimitat dels regidors presents (9), d'acord també 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 23-
10-2009.  
 
 2.-ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA “TANATORI I PAVIMENTACIÓ 
CEMENTERI MUNICIPAL”.- 
  
 En aquest punt de l'ordre del dia, pren la paraula el regidor d'obres que recorda primer 
l'aprovació que va efectuar aquest mateix Plenari del corresponent projecte d'obra. Segueix dient 
Bartomeu Gual que dintre del procediment obert de contractació que es va fer, es van presentar 10 
empreses de les quals va ser Melchor Mascaró la que va obtenir la major puntuació, essent bastant gran 
la diferència entre la 1ª i la 2ª empresa de les classificades. Tot seguit, el regidor d'obres fa seva la 
proposta d'adjudicació provisional formulada per la Mesa de Contractació celebrada en data 4-11-2009 i 
dictaminada favorablement en Comissió, que és a favor de l'empresa Melchor Mascaró, per a la 
realització de l'obra denominada “Tanatori i pavimentació cementeri municipal” per un preu de 
190.797,59 euros (IVA apart) amb unes millores d’enllumenat per valor de 38.485,68 euros (IVA apart). 
 En el torn per als altres grups municipals, comença intervenint el regidor d'UM Miquel Jaume, 
que felicita al Sr. Batle pel seu recent nomenament com a Conseller de Cultura i Patrimoni del Consell 
Insular. Després d'agrair aquest últim la felicitació del regidor d'UM, continua dient M.Jaume que no van 
poder estar presents els del seu grup en la Mesa de Contractació i planteja la possibilitat que es facin els 
horabaixes, en comptes dels dematins, ja que els dematins ells fan feina, segons afirma el regidor Jaume. 
 El següent regidor que intervé és Martí Sansaloni del PP, qui recorda que ell sí que va assistir i 
va votar a favor de l'empresa proposada com a adjudicatària provisional, afegint a més que els del seu 
grup creuen en el projecte. No obstant això fa al·lusió aquest regidor a la gran diferència de punts que ha 
observat en la valoració que fan els tècnics, pel que fa a les ofertes d'algunes empreses.  
 Martí Sansaloni creu que es dóna l'obra a la millor de les empreses en aquest cas. De totes 
maneres, apunta el regidor Sansaloni que creu que l'equip de Govern agafa a qui més li convé, insistint 
en les diferències de valoració entre els distints tècnics, la qual cosa considera que permet inclinar la 
balança a un costat o a un altre. 
 Per a respondre a les qüestions plantejades per l'oposició, utilitza un segon torn el regidor d'obres 
i pel que fa a la petició d'UM, diu que per ell no hi ha inconvenient, però que a l'assistir a les Meses de 
Contractació funcionaris del Consell o de Conselleries amb horari de matí, difícilment podran assistir i 
no obstant això aquestes Administracions volen tenir algun representant en les Meses de contractació per 
a adjudicar obres que subvencionen. En qualsevol cas, el regidor Gual diu que s'intentarà, malgrat que ho 
veu difícil pel que ha dit prèviament. Pel que es refereix a l'observació del regidor Sansaloni, Bartomeu 
afirma que és cert però que encara informant per separat i amb diferències en les puntuacions, el resultat 
ha estat coincident quant a l'empresa guanyadora. 
 En el 2on. torn per a UM, el regidor Jaume diu que és important que hagi diferents opinions 
tècniques, però en qualsevol cas i ja que és costum d'aquest Ajuntament donar tant de pes a les millores, 
es mostra partidari d'orientar-les cap al que es vulgui. En el 2on torn per al PP i aclarint la seva 
intervenció anterior, Sansaloni afirma que les diferencies entre les puntuacions que donen els diversos 
tècnics a les ofertes, no es produeix pel que fa a la 1ª i 2ª de les classificades, però sí cap a la meitat de la 
taula de classificació i que en cas d'haver afectat aquestes diferències a les dues primeres, ja s'hauria 
“montado el pollo”, la qual cosa s'ha d'evitar, segons aquest regidor del PP. Igualment es mostra partidari 



el regidor Sansaloni d'orientar les millores cap al que es vol, com ja ha proposat M.Jaume d'UM. En el 
torn final per al ponent, Bartomeu Gual comenta que l'orientació que proposen UM i PP ja es dóna, però 
que no obstant això s'intentaran dirigir un poc més, encara que segons aquest regidor convé deixar un 
poc de llibertat a les empreses quant a les millores.    Acabats els comentaris en aquest punt de l'ordre del 
dia, es sotmet a votació la proposta d'adjudicació provisional plantejada pel regidor ponent i resulta 
aprovada per unanimitat dels membres presents (9), l'adjudicació provisional a favor de l'empresa 
Melchor Mascaró, de l'obra denominada “Tanatori i pavimentació cementeri municipal” per un preu de 
190.797,59 euros (IVA apart) amb unes millores d’enllumenat per valor de 38.485,68 euros (IVA apart). 
  
 3.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ PRESENTADA EN RELACIÓ OBRA INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA PAVELLO COBERT.- 
   
 També actua com ponent el regidor d'obres en aquest punt de l'ordre del dia i comença per reclamar al 
Secretari l'informe jurídic que obra en l'expedient. Una vegada que té disponible tota la documentació, Bartomeu 
Gual diu que la introducció d'aquest punt en la convocatòria del Ple, s'ha degut a la presentació d'una al·legació per 
part d'una empresa que apareix classificada en 4ª posició, dintre del rànquing. Una de les coses plantejades per 
l'empresa SPARK que comenta Bartomeu és que s’havia de donar audiència per baixa temerària a una empresa 
més, cosa de la que discrepa el regidor d'obres, esgrimint les xifres que apareixen en la taula de resultats que obra 
en l'expedient; i tot seguit demana opinió al Secretari que ha informat per escrit en aquest assumpte. Francisco 
González diu que es tracta d'una qüestió matemàtica en aquest cas, per la qual cosa si la xifra aportada pel recurrent 
com a base per a la baixa temerària és correcta, sí que s'havia de donar audiència directament també a l'empresa 
COBRA, per part de la Mesa de Contractació . El regidor d'obres manté que la xifra registrada en la taula com a 
base per a la baixa temerària és correcta i no considera justificat el càlcul del recurrent, per la qual cosa proposa 
desestimar aquesta 1ª al·legació recollida en l'escrit de l'empresa SPARK. Pel que fa a la 2ª al·legació, referida a la 
falta d'ajustament entre la millora oferta per l'empresa guanyadora i el projecte de l'obra, el regidor ponent proposa 
igualment la seva desestimació, amb base en l'informe jurídic del Secretari, en aquest cas. Així mateix, Bartomeu 
Gual proposa la desestimació de la 3ª al·legació de les presentades per SPARK, sobre la inclusió en el sobre 4 d'un 
criteri avaluable mitjançant fórmula, d'acord amb l'informat pel Secretari referent a això. Quant a la 4ª al·legació, el 
regidor d'obres diu que es refereix al comitè d'experts, però en opinió de Bartomeu, com ve referit a l'apartat tècnic 
de les ofertes no veu que pugui variar el resultat final, per la qual cosa proposa la desestimació d'aquesta 4ª 
al·legació. 
 En el torn para l'oposició, el representant d'UM, M.Jaume, demana que s'expliqui a la gent que és una 
baixa temerària i que una empresa pot guanyar a pesar d'estar en aquesta baixa. Per altra banda, el regidor d'UM diu 
que té dubtes sobre si aquestes al·legacions s'han de presentar davant aquest Plenari, en comptes de davant la Mesa 
de Contractació, afegint també aquest regidor que les coneixem ara per primera vegada i no abans. 
 En el torn per al PP, el regidor Martí Sansaloni recorda que es va abstenir en la Mesa de Contractació 
perquè no va veure clara la valoració de les millores. També apunta aquest regidor que no s'ha convocat a la Mesa 
de contractació una vegada més, per a examinar aquestes al·legacions. Afegeix Sansaloni que la valoració la va fer 
l'arquitecte municipal i un enginyer i a propòsit d'aquest últim, pregunta el regidor popular al regidor d'obres, si pot 
assegurar que aquest enginyer no té relació amb l'Ajuntament. La resposta del regidor Gual és que a l'enginyer 
indicat se l’ha contractat per l'Ajuntament com a un tècnic independent i que no pertany a cap empresa, essent 
aquest qui va valorar les millores i no l'arquitecte municipal que sí formava part de la Mesa de Contractació. 
Afegeix Bartomeu que l'empresa SPARK es fica amb la valoració tècnica i no amb el plantejat pel regidor 
Sansaloni.  
 En relació amb el dubte plantejat pel regidor M.Jaume, sobre la competència del Plenari per a resoldre 
sobre l'escrit presentat per l'empresa SPARK, el Sr. Batle demana la intervenció del Secretari perquè informi. 
Francisco González explica que aquesta empresa es dirigeix contra un acte administratiu dictat pel plenari, com és 
l'adjudicació provisional, per la qual cosa és clara la seva competència per a resoldre en aquest cas. Per altra banda, 
aquest funcionari observa que malgrat tractar-se d'una adjudicació provisional, estem davant un acte de tràmit 
qualificat, perquè resol indirectament el fons de l'assumpte, si tenim en compte que la diferència entre l'adjudicació 
provisional i la definitiva, es redueix al compliment per l'adjudicatari d'un simple requisit formal que consisteix en 
l'aportació d'uns documents. El Secretari informa també que com el Plenari és un òrgan que no té superior 
jeràrquic, els seus actes posen fi a la via administrativa, i per tot això resulta recurrible en reposició, un acord dictat 
per tal òrgan municipal en aquest supòsit.     
 Acabada la intervenció del funcionari, reprèn la paraula el regidor d'obres seguint amb el seu segon torn, 
per a explicar el que s'entén per baixa temerària, com li ha demanat el regidor Jaume. El regidor Gual explica que 
en el Plec es considerava amb un valor anormal o desproporcionat, una oferta econòmica inferior en un 10% de la 



mitja de les ofertes presentades i en aquests casos, segueix dient Bartomeu, la Llei obliga a donar audiència a 
l'empresa interessada perquè aporti les seves justificacions i a sol·licitar assessorament tècnic sobre si pot complir-
se l'oferta, després de presentades les justificacions. 
 En el 2on torn per a UM, M.Jaume diu que encara acceptant l'explicació del Secretari, els regidors del seu 
grup veuen ara les al·legacions per primera vegada i no les han pogut examinar, per la qual cosa aquest regidor 
proposa que siguin estudiades en una Comissió informativa posterior a aquesta sessió plenària. En el mateix sentit 
es pronuncia el regidor del PP Martí Sansaloni que a més proposa que s'exigesqui a l'enginyer que va informar, la 
presentació d'una declaració jurada manifestant que no té relació amb cap de les empreses licitadores, perquè ens 
quedem més tranquils. El regidor Sansaloni afegeix que als membres del seu grup els semblaria més transparent 
actuar en la forma que ara està proposant. El Sr. Batle demana assessorament al Secretari sobre l'exigència 
plantejada pel regidor popular. Francisco González considera fora de lloc i carente de sentit el plantejat per 
Sansaloni, perquè ja consta en l'expedient que el tècnic que va informar en la licitació és el mateix que va 
contractar l'Ajuntament per a la redacció del projecte.  
 Martí Sansaloni intervé un instant per a dir-li al Secretari “pitjor m'ho poses” i el funcionari continua dient 
que el tècnic que va informar en el procediment va incomplir un deure d’abstenció que li venia imposat per l'article 
28.2 i) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, atès que tenia relació de servei amb persona natural o jurídica 
interessada directament en l'assumpte o li havia prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol 
tipus i en qualsevol circumstància o lloc. Aquest informe del Secretari dóna lloc a opinions oposades entre els 
regidors del PP i regidors del PSM. Els populars interpreten el que s'ha dit pel Secretari com que l'enginyer havia 
treballat per a alguna de les empreses interessades. Els del PSM els corregeixen dient que el funcionari s'està 
referint a l'Ajuntament i no a cap empresa. Francisco González dóna la raó al Batle i al regidor d'obres, dient que es 
refereix a l'Ajuntament que va contractar al tècnic en qüestió, encarregant-li la redacció del projecte de l'obra 
corresponent. A més de l'anterior, el Secretari afegeix que el ressenyat tècnic va actuar com a membre de la Mesa 
amb veu i vot, segons consta en l'acta de la Mesa de contractació celebrada en data 30-9-2009. Tan el Batle com el 
regidor d'obres neguen que hagi votat el Tècnic en qüestió dintre la Mesa de contractació. El Secretari diu que ell 
no va estar en aquesta Mesa, però la veritat és que l'enginyer citat apareix com membre amb veu i vot en el que en 
aquella sessió es va acordar i mostra l'acta esmentada a instàncies del regidor d'obres. Després de comprovar la 
certesa de l'apuntat pel funcionari, el Batle i el regidor d'obres fan constar que tal tècnic no va votar i que es tracta 
d'un error en l'acta de la Mesa.  

Després el regidor ponent proposa desestimar el recurs de reposició presentat per Joan Monserrat Vidal, en 
representació de l'empresa SPARK (amb número de registre d'entrada 1718 i data 5-11-2009), contra l'acord plenari 
de 23-10-2009, adjudicant provisionalment l'obra de les plaques fotovoltaiques del Pavelló. En la votació d'aquesta 
proposta s'obté el resultat següent: 
  
 Vots emesos:   9.  
  Vots a favor:         5 del PSM. 
 Vots en contra:   2 del PP. 
 Abstencions:         2 d'UM. 
 

 En conseqüència, s'aprova per majoria simple dels membres del Plenari presents (més vots a favor 
que en contra), la desestimació del recurs de reposició presentat per Joan Monserrat Vidal, en representació de 
l'empresa SPARK (amb número de registre d'entrada 1718 i data 5-11-2009), contra l'acord plenari de data 23-10-
2009, adjudicant provisionalment l'obra de les plaques fotovoltaiques del Pavelló. 
 
 4.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA “INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA, PAVELLÓ 
COBERT I APARCAMENT.- 
  

També actua com a ponent el regidor d'obres per a aquest punt de l'ordre del dia i     formula una proposta 
d'adjudicació definitiva a favor de l'empresa ELECNOR, per a la realització de l'obra anomenada “Instal·lació de 
plaques fotovoltaiques al pavelló cobert i aparcament Na Capitana” per un preu de 645.336,97 euros amb unes 
millores per valor de 277.114,69 euros i amb un termini d'execució de 3 mesos.  

En el torn per a UM, M.Jaume diu que els va bé la millora oferida per l'empresa ELECNOR i que als del 
seu grup els agradaria que es fes aquesta millora i que no es canviàs. En el torn per al PP, Martí Sansaloni afirma 
que no es pot fer aquesta adjudicació sense respondre abans a les preguntes que ha formulat en el punt anterior. 
Continua dient Sansaloni que als del seu grup igualment els semblen bé les millores oferides per l'empresa 
ELECNOR, però que els doblers dels petrers s'han d’administrar bé. Aquest Regidor acusa a l'equip de Govern 
d'haver pastelejat amb aquesta obra i afegeix que el Secretari ha dit que no procedeix. El regidor Sansaloni 
prossegueix dient que s'ha d'aclarir això i que s'han de destapar les cartes. Així mateix indica aquest regidor que 



l'Ajuntament ha de mirar a qui encarrega els treballs que ha de ser un tècnic independent i acaba dient que la 
licitació s'ha guanyat amb l'informe del tècnic.  

En el 2on torn per al regidor ponent, Bartomeu Gual respon al regidor Sansaloni que la licitació no l'ha 
guanyat el tècnic sinó l'empresa. En el 2on torn per a UM, M.Jaume assenyala que a part del que diu el PP, ell creu 
que la d’ELECNOR és la millor oferta i que es tracta d'un bon projecte. En el 2on torn per al PP, Martí Sansaloni 
apunta que el que va dir sobre les diferències de valoració en el punt de l'ordre del dia anterior, ara cobra tot el seu 
pes. Aquest regidor popular diu que és una falta de responsabilitat adjudicar en aquestes condicions i afegeix que es 
quedaria més tranquil si es destapen les incògnites obertes que per a ell són molt importants. 

En el torn final per al ponent, Bartomeu Gual afirma que aquest debat havia de sorgir en el moment 
d'aprovar-se el Plec de Condicions però no ara. El regidor d'obres diu que si l'informe ho fes un altre enginyer 
també guanyaria la mateixa empresa i que en qualsevol cas la incompatibilitat que hagués, seria una cosa seva que 
no afecta al resultat de la licitació. Dita l'anterior, té lloc la votació d'aquest punt de l'ordre del dia i s'obté el resultat 
següent: 
  
Vots emesos:   9.  
Vots a favor:         7 (5 del PSM i 2 d'UM). 
Vots en contra:   0. 
Abstencions:         2  (PP) 

  
En conseqüència, s'aprova per majoria absoluta dels Regidors presents l'adjudicació definitiva a favor de 

l'empresa ELECNOR, per a la realització de l'obra denominada “Instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló 
cobert i aparcament Na Capitana” per un preu de 645.336,97 euros amb unes millores per valor de 277.114,69 
euros i amb un termini d'execució de 3 mesos.  
  
 5.- ELECCIÓ JUTGE DE PAU I SUBSTITUT.- 
 
 Actua com a ponent per a aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Batle, recordant que en el seu 
moment el TSJ va comunicar a l'Ajuntament que finalitzava el termini per al qual havien estat triats el 
Jutge de Pau titular i el seu substitut. Per la qual cosa segueix dient el Batle, es va iniciar l'expedient de 
nou amb la publicació d'anuncis, havent-se presentat només com candidats a aquests càrrecs, els qui ja 
els ocupaven. Conclou la seva intervenció el Sr. Batle, proposant l'elecció pel Plenari per als càrrecs 
citats Antoni Muntaner Mesilla i Antoni Lliteras Bauzà, com Jutge de Pau titular i substitut, 
respectivament. 
 En el torn per a UM, M.Jaume dóna l'enhorabona a les persones citades, perquè segons diu és un 
treball de molta responsabilitat i que no agrada a totes les persones. Igualment se suma a la felicitació 
anterior Miquel Santandreu com a representant del PP i seguidament es passa a la votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels membres presents (9), l'elecció d'Antoni Muntaner Mesilla i Antoni 
Lliteras Bauzà, per als càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut, respectivament. 
 
 6.- TANCAMENT DEL PASSEIG ANTIGA ESTACIÓ I MILLORA 
D'ACCESSIBILITAT DEL CARRER DE LA PAGESIA I DELS FIDEUS.- 
   
 En aquest nou punt de l'ordre del dia que ha introduït el Plenari per urgència, al començament de 
la sessió, intervé el regidor d'obres informant de la puntuació total que obtingueren les 3 empreses 
licitadores en el corresponent procediment negociat i que són les següents: 
  
CONSTRUCCIONES PEP MORAGUES 20.70 punts. 
SORT D'ENFORA,    26.30    “. 
GERMANS NICOLAU   95,00  “. 
  
  Afegeix Bartomeu Gual que dues de les empreses presentades no detallaven les millores, i en 
canvi sí ho feia l'empresa GERMANS NICOLAU, la qual oferia un parc infantil.  
 Tot seguit, el regidor d'obres formula proposta d'adjudicació definitiva a favor de l'empresa    
Germans Nicolau, per a la realització de l'obra anomenada “Tancament del passeig antiga estació i 
millora d'accessibilitat del carrer de la Pagesia i dels Fideus” per un preu de 144.972.86 euros (IVA 



apart: 23.165,66 euros) amb unes millores consistents en un parc infantil per valor de 24.720,76 euros 
(IVA inclòs) i termini d'execució de 3 mesos; per haver estat la millor valorada. 

En el torn per a UM, Toni Gibert, diu que els del seu grup ja van comentar el que van voler 
respecte a aquesta adjudicació en la sessió plenària anterior i que no dirà més. En el torn per al PP,   el 
regidor Miquel Santandreu afirma que està a favor d'aquesta adjudicació, ja que la millora oferta per 
l'empresa guanyadora era la més dotada. Sense més intervencions per part dels grups municipals es passa 
directament a la votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres presents (9), la proposta 
d'adjudicació definitiva a favor de l'empresa Germans Nicolau, per a la realització de l'obra denominada 
“Tancament del passeig antiga estació i millora d'accessibilitat carrer de la Pagesia i dels Fideus” per un 
preu de 144.972.86 euros (IVA apart: 23.165,66 euros) amb unes millores consistents en un parc infantil 
per valor de 24.720,76 euros (IVA inclòs) i termini d'execució de 3 mesos; per haver estat la millor 
valorada. 

  
 7.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.- 
 

a) MOCIÓ DEL GRUP UM (Núm. de registre d'entrada 1748 i data 9-11-2009).-  
 

En la presentació que fa M.Jaume d'aquesta moció, aquest regidor comenta que hi ha molta pràctica 
esportiva a Petra i bones instal·lacions, així com a clubs que fan una feinada sense cobrar res. El regidor 
Jaume continua dient que quan la pràctica esportiva és àmplia i les instal·lacions esportives grans, els 
clubs tenen dificultats i per això des del seu grup proposen la creació d'un Institut Municipal que 
s'encarregui d'una sèrie de tasques, entre les quals cita aquest regidor les següents: fer fitxes, anar als 
bancs, controlar el manteniment de les instal·lacions, la seva neteja, etc. El portaveu d’UM per a aquest 
punt de l’ordre del dia, segueix dient que si s’aprova l’Institut proposat, un grup de persones podria 
encarregar-se del nomenament d’àrbitres, de l'organització dels viatges dels clubs, es podria també 
disposar d'un fisioterapeuta o entrenador esportiu per a tots, es podrien organitzar jornades, torneigs, 
campus, etc. Comenta M.Jaume que l'Institut proposat seria un element no solament de gestió sinó també 
de dinamització que a més permetria un funcionament bastant independent de l'esport a Petra, al marge 
de qui estigués en l'equip de govern que pot tenir un regidor d'Esports molt actiu o molt passota segons 
M.Jaume. Per a aquest regidor amb la seva proposta es donaria continuïtat al tema esportiu. Acaba la 
seva intervenció el regidor ponent, dient que ja sap que l'Ajuntament té ara moltes coses en marxa, però 
que hi ha molta gent practicant esport a Petra, per la qual cosa proposa que s'iniciïn els tràmits per a la 
constitució de l'Institut al que es refereix la moció d'UM, de manera que arrenqui aquest assumpte amb 
uns Estatuts en els quals tothom es trobi bé. Finalitza M.Jaume el seu comentari dient que en la seva 
moció es proposen uns objectius i unes activitats i que li agradaria que estiguessin d'acord els altres 
grups. 

 En el torn per al PP, el regidor Miquel Santandreu afirma que ara és quan té el primer contacte 
amb aquesta moció, però que després d'escoltar a M.Jaume, creu que és una cosa positiva, també diu que 
s'hauria de donar participació als clubs i planteja el dubte de si l'Institut en qüestió tindria pressupost 
propi. 

 Per a defensar la postura del PSM en aquest assumpte, intervé com a portaveu el regidor Sebastià 
Reixac, qui afirma per la seva banda que en principi al seu grup no li sembla malament el plantejat per 
M.Jaume, però que després d'haver discutit el tema els membres del seu grup, han considerat que caldria 
redireccionar un poc la moció presentada per UM. A més el regidor Reixac diu que s'ha d’anar alerta 
amb una cosa que és intentar no intervenir gens en la política i en l'activitat dels clubs esportius i també 
cal ser sensible per a no augmentar les despeses i la burocràcia municipal. Aquest regidor comenta que 
ha estat des de fa molts anys en clubs juvenils de futbol igual que els regidors d'UM i que s'han dedicat 
moltes energies a activitats que si no, no haurien sortit endavant. El regidor del PSM adverteix que no ha 
de resultar un efecte contrari al plantejat en la moció. A continuació aquest regidor diu als regidors d'UM 
que si els sembla bé, dins del punt 1 de la moció es pot deixar oberta la formula jurídica, pendent 
d'estudiar una forma que no incrementi burocràcia i despeses. També apunta el regidor Reixac que 
caldria veure si els clubs estan interessats, perquè ha de ser una cosa que vulguin ells. 



 En el 2on torn per al ponent, M.Jaume diu que està absolutament a favor de no ficar-se ni en 
l'esportiu ni en el cultural. Recorda aquest regidor les instal·lacions que havia a Petra fa uns anys i les 
compara amb les d'ara, de les quals diu que són una meravella que cal cuidar. Per al regidor Jaume s'ha 
de posar en marxa la iniciativa que proposen i comenta que els sembla bé amb matisos a aquells amb els 
quals ha xerrat sobre això. Així mateix assenyala M.Jaume que s'ha de pensar també en el futur pel que 
pugui sorgir d'afegit, ja que diu que a Petra hi ha molta pràctica esportiva. Altra cosa comentada per 
aquest regidor, és que pitjor estan en Sant .Joan i en Sta. Margalida, on segons diu M.Jaume tenen 
poliesportius que no utilitzen. Per altra banda afirma el regidor Jaume que la intenció del proposat no és 
augmentar la gestió de l'Ajuntament, sinó descarregar-li. Explica aquest regidor que la idea és que les 
pròpies entitats esportives paguin una part, traient aquests doblers de subvencions de diferents 
Administracions Públiques. En opinió del regidor d'UM de vegades no s'aconsegueixen totes les 
subvencions que hi ha disponibles per falta de temps i afegeix que els de l'equip de govern ho saben per 
l'Ajuntament. El ponent sosté que si tinguéssim una persona un poc deixondida es guanyaria el seu sou 
amb aquesta recerca de subvencions i guanyarien els clubs. D'altra banda aquest regidor diu que no hi ha 
problema que es posi dins del punt 2 de la moció la frase “si estan interessats els clubs”. Quant al punt 
1er de la moció, el portaveu d'UM diu que es posi una cosa, per exemple “altre ens”, però que no es llevi 
la moció. 

 En el 2on torn per al PP, el regidor Miquel Santandreu nega intervencionisme en la proposta 
d'UM i afirma que es tracta de descentralitzar perquè es autorregulin o es autoorganitzin els clubs. Quant 
a que això generi burocràcia, el representant del PP, diu que no hauria de suposar una càrrega per a 
l'Ajuntament. Per altra banda assenyala aquest regidor que el cost econòmic no hauria de recaure en els 
clubs, sinó que caldria contractar a una persona igual que s'ha fet en matèria de Cultura. El regidor de 
l'equip de Govern Sebastià Reixac, utilitza el 2on torn del PSM per a contestar al regidor popular i li diu 
que un Institut Municipal burocratitza un Ajuntament perquè cal tenir un gerent i un pressupost a part 
que es carrega a l'Ajuntament. Recorda el regidor Reixac que s'ha invertit durant anys per tenir unes 
bones instal·lacions per a tots els petrers i per a l'Ajuntament i anuncia que se seguiran fent inversions 
per a millorar-les. Afegeix Reixac que les instal·lacions estan a la vista de tot el tothom i anuncia també 
que es farà un segon pavelló. En aquest sentit afirma el regidor del PSM que s'ha gastat més en esport 
que en cultura. 

 El torn final per al ponent és aprofitat per M.Jaume per a llegir com quedaria finalment la moció 
sotmesa al Plenari i que literalment s'inclou més baix:  
 

Moció 
Que presenta el grup municipal d'Unió Mallorquina de Petra per al proper Plenari de l’Ajuntament 

de Petra. 
 

Justificació 
 
La situació actual dels Clubs esportius de Petra, i d'altres pobles, és que passen per moments de 
dificultats. Els manxola col·laboració en la gestió administrativa, tenen dificultats per aconseguir 
financiació bé amb sponsors, bé per subvencions. Solen tenir problemes a l'hora de la distribució dels 
espais i a l'hora de confeccionar els horaris d'entrenaments i de partits. A vegades és detectin problemes 
de neteja i/o de manteniment dels instal·lacions. 
 
El poble de Petra pot bravejar de ser un poble amb una llarga tradició de la cultura de l'esport i que 
gaudeix d'unes instal·lacions molt adequades per a la seva pràctica. 
 
Voldríem aportar una idea que s'empra a altres pobles amb una situació similar a la nostra i que sembla 
ser que afavoreix la pràctica de l'esport i la gestió dels clubs. 
 
És tracta de sumar esforços mantenint la independència de cada club. 
 
És per això que el grup municipal d'UM de Petra presenta aquesta MOCIÓ: 



 
L’Ajuntament de Petra, reunit en sessió plenària acorda: 
 

1- Iniciar els tràmits per a la constitució de l'Institut Municipal d'Esports o ens similar que 
gestionarà i dinamitzarà tots els espais públics dedicats a la pràctica de l'esport. 

 
2- Organitzar, a curt termini, una reunió presidida pel Batle o persona en qui delegui, amb un 

representant de cada grup polític municipal i un representant de cada entitat de Petra, que tingui 
com a finalitat la pràctica de l'esport, per tal de presentar la iniciativa i demanar la col·laboració 
per a la constitució de dit Institut, sempre que hi estiguin interessats. 

 
3- Fitxar un calendari, que és farà públic el més aviat possible, per a la redacció d'uns estatuts, amb 

els representants abans esmentats, amb uns objectius iguals o similars als que segueixen: 
 

 Objectius: 
a- Millorar en quantitat i qualitat els practicants d'esport a plau Petra. 
b- Facilitar la gestió de cada club mantenint la seva independència.  
c- Millorar la dotació econòmica de tots els clubs. 
d- Animar l'aparició de nous clubs i/o usuaris i consolidar els existents. 
e- Augmentar la relació amb altres institucions per aconseguir subvencions, establir 
intercanvis... 
 

 A més aquests estatuts han de contemplar unes accions encaminades a aconseguir els objectius. 
Algunes d’elles poden ser:  

 
1- Creació d'una gerència, amb aportació proporcional de cada club, per  
a) tramitar els fitxes 
b) tramitar expedients 
c) tramitar reclamacions 
d) demanar subvencions 
e) efectuar pagaments (àrbitres, etc.)  
f) controlar el manteniment i neteja 
g) gestionar el transport col·lectiu  
h) penjar a la web de l'ajuntament els resultats i classificacions de cada equip 
i) facilitar modificacions d'horaris per causis justificades 
j) ... 
 
 
 2- Creació d'una junta directiva formada per un membre de cadascuna dels entitats 
esportives de Petra, presidida pel Batlle o persona en qui delegui i com a secretari la 
persona gerent amb veu i sense vot. Aquesta junta tindrà com a funcions principals 
distribuir els espais, aprovar els horaris i els pressuposts i liquidacions anuals de gestió, 
... 

Petra, 9 de novembre de 2009. 
En representació del grup municipal d'Unió Mallorquina 
 
Signat: Miquel Jaume i Horrach  –  Toni Gibert Rosselló 
 
SR BATLE DE VILA DE PETRA.” 
 
 
 Acabada la lectura de la moció, és votada, resultant aprovada per unanimitat dels membres 
presents (9). 



 
b) ESCRIT DE MIQUEL MONROIG MESTRE (Núm. de registre d'entrada 1748 i data 9-11-2009), 
assumit com a moció pel grup municipal PSM que diu textualment el següent: 
 
 “El qui abaix firma, MIQUEL MONROIG MESTRE, DNI 41383773-B, veí de Petra, carrer 
P.Miquel de Petra, 12, 
 
EXPOSA 

- Com a ciutadà de Petra i del món, sent preocupació per les guerres, la carrera d’armaments, les 
violències de tot tipus, les armes nuclears, etc... 

- Com Vicepresident de l’organització CEPAC (Associació Col·lectiu d’Educació en Drets 
Humans i de Prevenció Activa de conflictes), ens hem adherit a la MARXA MUNDIAL PER LA 
PAU I LA NO VIOLÈNCIA... 

 
Per la qual cosa 
DEMANA A L’AJUNTAMENT QUE VOSTÈ PRESIDEIX COM A BATLE: 
 Accepti la proposició de moció per l’adhesió a la MARXA MUNDIAL PER LA PAU I LA NO 

VIOLÈNCIA que vos adjuntam i que esperam pugui ser aprovada en el proper Plenari. 
 
Esperant aquesta petita contribució al bé comú de la pau i de la no violència, aprofit l’avinentesa 
per posar-me a la disposició de tots els grups per a qualsevol aclariment. 
 Petra deu de novembre 2009. 
 Signatura. 41383773-B  

 
Al Sr.Batle de l’Ajuntament de Petra, Joan Font Massot.” 
 

En aquest assumpte actua com a ponent el propi Sr. Batle i comença la seva intervenció 
comentant que la iniciativa per a aquesta Marxa per la Pau va sorgir d'una entitat que es diu “Mon sense 
guerres” i que la marxa va començar a Nova Zelanda i acabarà a Argentina. També comenta Joan Font 
que la moció ara presentada ha estat assumida pel grup municipal PSM a instàncies del veí de Petra 
Miquel Monroig Mestre i del Fons Mallorquí de Solidaritat. Tot seguit, el Batle llegeix en veu alta les 
propostes del punt 3 de la moció, on es diu el següent: 

 
a) S’adhereix activament a la Marxa Mundial per la Pau i la NO-violència: 
b) Recomana a les associacions i col·lectius del municipi que organitzin, durant el temps que 

duri la Marxa, activitats orientades a la no-violència i a la construcció d’un món sense 
guerres; 

c) Fa una crida a totes les ciutadanes i ciutadans de Petra a adherir-se a la citada Marxa i a 
participar a les activitats que es vagin organitzant com a forma activa de rebutjar tota classe 
de violència i discriminació i de dir no a la guerra amb totes les forces. 

 
 Acabada la lectura el Sr. Batle cedeix l'ús de la paraula als grups municipals i en el torn per a 
UM, M.Jaume afirma que està absolutament a favor i anuncia el seu vot favorable. Pel que fa al grup 
popular, el seu regidor Miquel Santandreu diu que ¾ del mateix. Així les coses, té lloc la votació quedant 
aprovada la moció abans transcrita per unanimitat dels membres presents (9).  
 
 
c) MOCIÓ DEL GRUP POPULAR rebuda correu electrònic en data 9-11-2009 (13.40 hores) 
 

El regidor del PP Martí Sansaloni que actuarà com a ponent de la moció, comença per agrair que 
es pugui debatre en aquesta sessió plenària perquè si no ja no procediria, segons aquest regidor. 
Sansaloni demana que se segueixi el mateix criteri que s'ha seguit en anys anteriors per a pujar els preus 
de l'Ajuntament conforme a l'IPC, encara que el seu grup s'oposés a l’índex que va prendre l'equip de 



govern. El que està clar, diu aquest regidor, és que l'IPC ha baixat i per tant els preus municipals s'han de 
baixar el més possible. En aquest sentit el regidor Sansaloni augura que es pot arribar a un acord per a 
una baixada d'un 1,4%. 

En el primer torn per a UM, el regidor M.Jaume recorda que els del seu grup sempre han votat a 
favor d'ajustar-se a l'IPC i que ara estaran encantats de votar a favor de la baixada dels preus municipals 
perquè s'aprovi. 

En el torn per al PSM pren la paraula el regidor d'Hisenda, Sebastià Reixac anunciant que no 
serà possible el proposat i que decebrà a UM, a pesar de que reconeix que és veritat que aquest any ha 
baixat l'IPC i afirma que no discutirà l'evidència. El regidor de l'equip de govern diu que no és possible 
la baixada proposada per les següents raons: perquè suposaria 4.500 euros menys, quan també haurà 
menys ingressos per IVTM i no obstant això tindrem uns costos de personal un 0,3 % majors per la Llei 
de Pressupostos Generals de l'Estat que cal aplicar. El regidor Reixac afegeix que la cosa és encara 
pitjor, ja que segons diu el més important és la participació en els ingressos de l'Estat que són uns 410.00 
euros per any i no obstant això per a l'any que ve ja estan fent comptes els de l'equip de govern que la 
transferència de l'Estat serà menor i per tant, segueix dient Reixac haurà menys ingressos i més despeses; 
per la qual cosa, conclou dient Sebastià, desgraciadament no podrem baixar 1,5 euros a cada petrer, 
lamentant-lo molt. 

En el 2on torn per al ponent de la moció, Martí Sansaloni afirma que anam malament i afegeix 
que el que ha de fer l'Ajuntament és el que tota família: ajustar-se als seus ingressos i gastar menys, no 
seguint amb el mateix ritme de vida. En opinió del regidor Sansaloni tan injusta era la pujada de l'any 
anterior com la no-baixada d'aquest any i li diu al regidor d'Hisenda que s'ha de cenyir a les seves pròpies 
regles. També recorda aquest regidor popular a Sebastià Reixac que li va avisar que s'estaven venent 
menys cotxes i que la seva previsió d'ingressos era exagerada. Sansaloni recorda que el regidor 
d'Hisenda va dir que no, però afegeix que el temps posa a cadascun en el seu lloc. Després agraeix Martí 
Sansaloni a UM el seu suport i acaba aquest regidor del PP dient que la postura del PSM és fruit de la 
política que ha seguit aquests anys. 

En el 2on torn per a UM, M.Jaume diu que li ve de nou la postura del regidor d'Hisenda, ja que 
segons el regidor Jaume el coherent seria baixar ara els preus municipals un 1,4% per l'IPC, ja que 
l'equip de govern els pujava quan pujava l'IPC. Adverteix el representant d’UM que s'ha d'anar alerta 
amb això perquè baixen els ingressos de totes les Administracions Públiques, però sobretot baixen els 
ingressos de les famílies i comenta que si no s'és funcionari, la gent la hi juga i el que fa és començar a 
deixar de pagar. 

En el 2on torn per al PSM, el regidor diu que la pressió fiscal de l'Ajuntament de Petra és de les 
més baixes de tota Mallorca i que encara que no agradin les comparances, s'han de posar referències. 
Afegeix Sebastià que aquest Ajuntament és dels que menys ingressos directes té, i qualifica a aquesta 
Corporació Local com a austera. El regidor Reixac afirma que s'ha de fer un debat seriós i comenta que 
havent 3 grups municipals diferents, és lògic pensar que gastarien de manera distinta. Aquest portaveu 
del PSM diu que ells agafen l'IPC real i si tenen una necessitat han de dir-lo i en aquest cas afegeix que 
no poden baixar els preus municipals. Continua dient el regidor d'Hisenda que a més ara no hi ha temps 
per a publicar l'acord, encara que es tracta d'una qüestió burocràtica que segons diu no li interessa en 
absolut. 

En el torn final per al ponent, Martí Sansaloni pregunta quant ha costat el contenciós contra el 
Pla de Carreteres, el menjar de la 3ª Edat o la neteja de les voreres. El regidor Sansaloni afirma que això 
no és ajustar-se com s'ajusten les famílies i pregunta als membres de l'equip de govern si volen que 
organitzin els del grup popular el menjar de la 3ª Edat i que després preguntem als assistents si han 
passat el mateix gust. Sansaloni afegeix que ell assumeix el repte plantejat. 

 
Acabades les intervencions, es sotmet a votació del Plenari, la moció que es transcriu literalment 

més baix en la seva integritat: 
  

“Martí Sansaloni Oliver, regidor del Partit Popular presenta per al seu debat a la propera sessió 
plenària la següent  
 



MOCIÓ: 
 

Tal com ja és costum, en el ple del mes de Setembre és debat l'actualització dels preus dels taxes a l'IPC, 
utilitzant com indicador l'IPC interanual, del mes de Juliol.  
Ja va ser discutit a la sessió del 2008 la conveniència o no de seguir sempre el mateix criteri degut als 
peculiaritats del sistema de càlcul i que al 2008 va ocasionar una licitació del 5,3% dels taxes als 
petrers. L'equip de govern, en paraules del regidor d'hisenda Sebastià Reixach, va reconèixer que just o 
injust era el sistema seguit pel govern municipal. Enguany i seguint el mateix criteri toca baixar un 
1,4% el preu aplicat per l'any vinent, Ja que l'I.PC corresponent al mateix mes és -1,4%.  
 
Per la qual cosa és proposa al ple de la corporació l'adopció del següents  
 

ACORDS: 
 

1. . Acordar rebaixar un 1,4% el preu dels taxes per l'exercici 2010 
2. . Publicar aquest acord al BOIB per a la seva aplicació per a l'exercici 2010.” 

 
En la votació de la moció anteriorment transcrita s'obté el següent resultat: 

 
 Vots emesos:  9.  
 Vots a favor:  4 (2 del PP i 2 d'UM)  
 Vots en contra: 5 del PSM. 
 Abstencions:  0.  
 

En conseqüència, es rebutja per majoria simple dels membres del Plenari presents (més vots a 
favor que en contra), la moció del grup popular rebuda correu electrònic en data 9-11-2009 (13.40 
hores). 
 
 9.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

En aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Batle ofereix a la resta de regidors, l'oportunitat 
d'intervenir en relació amb les Resolucions de Batlia, prèviament repartides entre aquests regidors, però 
no es produeixen comentaris sobre les mateixes i per això el Sr. Batle obre pas al següent punt de l’ordre 
del dia. 
 
 10.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 

Pren la paraula en aquest punt M.Jaume d'UM, per a referir-se a un camió que va pegar en una 
paret del camí de son Nero i pregunta al Batle si s'ha arreglat. Aquest últim li contesta que no sap com 
està l'assumpte. Segueix amb l'ús de la paraula el mateix regidor dient que Petra és un municipi amb 
molts camins i els veïns reclamen el seu adecentament, com per exemple en el cas del camí de ses Rotes. 
El Sr. Batle li contesta que no hi ha previsió referent a això, mentre no surti una convocatòria pública per 
a l'adecentament de camins. Continua preguntant el regidor Jaume que ara s'interessa pel tema de Can 
Tofolet i el Sr. Batle li respon que ara mateix s'està preparant la Junta de Compensació. El següent 
assumpte que mereix l’interès de M.Jaume és el de les obres de l'Escola. En aquest cas la resposta ve a 
càrrec del regidor d'obres qui contesta dient que van a bon ritme, dins dels terminis establerts i que s'està 
en contacte amb les APAS encara que no s'ha fet cap reunió. El regidor d'UM suggereix que es faci 
alguna, perquè segons diu aquest regidor, tindran alguna cosa que dir. La contestació de Bartomeu Gual 
a aquest suggeriment és que bé que es pot fer alguna. El regidor Jaume comenta que es pot donar la 
situació que la grua sobrevoli per sobre de l'Escola quan hi ha nins dintre. El regidor d'obres matisa que 
una cosa és que giri la ploma de la grua i altra que giri duent material carregat en ella. El portaveu d'UM 
ara interpel·la sobre el Punt Verd i diu que sembla no estar funcionant com hauria de fer. La resposta 
corre a càrrec en aquest cas del Sr. Batle qui afirma que hi ha un problema de civisme i que la gent no 



sap com s'han d'usar les instal·lacions. Joan Font anuncia que s'està contemplant la possibilitat d'aprovar 
una Ordenança d'Ús del Punt Verd. En relació amb això últim, el regidor d'UM proposa que hagi una 
persona en el Punt Verd informant i menys Ordenances i sancions. La següent qüestió plantejada pel 
regidor Jaume es refereix al Polígon de Serveis i ara és el regidor d'obres qui torna a prendre la paraula 
per a respondre dient que GESTUR s'ha posat en contacte amb els interessats però que de moment no 
s'han comprat solars. Llavors pregunta el regidor M. Jaume si no podria animar-se als empresaris perquè 
cobrin. Intervé un moment per a respondre el també regidor de l'equip de govern Sebastià Reixac i diu 
que hi ha unes ajudes de la Conselleria on treballa per a això. Altra vegada es refereix M.Jaume a 
l'Escola i en concret a la seguretat dels carrers en alguns moments, preguntant referent a això si els de 
l'equip de govern estan satisfets o preveuen alguna mesura. Contesta el regidor d'obres que no hi ha 
problema de seguretat i que no ho veuen. El següent assumpte sobre el qual pregunta el regidor d'UM és 
si l'Ajuntament ha plantejat a SFM que posi en el baixador una cosa per a protegir-se del fred a l'hivern i 
de la calor a l'estiu. Afegint aquest regidor que en cas que ja s'hagi demanat, si no és possible insistir més 
o més fort. El Sr. Batle respon que s'ha demanat moltes vegades i que li consta que es farà una cosa per 
SFM ben aviat per a donar una solució definitiva. L'última qüestió que planteja M.Jaume és la 
possibilitat de posar un pas de vianants en la zona per on es baixa als aparcaments de la zona del tren i el 
Sr. Batle li contesta que s'estudiarà. 

 
És ara el torn per al grup popular i intervé el regidor Miquel Santandreu qui afirma que la gent se 

segueix queixant que no pot dormir amb Ordenança del botelló o sense ella i pregunta als de l'equip de 
govern si s’han plantejat això. El Batle respon que l'Ajuntament té la intenció de donar una solució amb 
l'ajuda de la policia local i de la guàrdia civil. El següent assumpte pel qual s'interessa el regidor del PP 
és per l'avaria en el Teatre Municipal i el Batle li contesta que la companyia asseguradora no posarà 
traves, perquè segons diu Joan Font, és conscient que no va haver culpa de l'Ajuntament del que va 
passar. Altre tema que mereix l'atenció del representant popular és un plet que segons aquest regidor va 
interposar la SGAE contra l'Ajuntament, sobre el qual vol saber com està la situació. No obstant això, el 
Sr. Batle li remet a una pròxima sessió plenària per a la contestació de la pregunta formulada. En aquest 
moment, Miquel Santandreu li pregunta al regidor de l'equip de govern Sebastà Reixac si no ha mirat 
aquest assumpte pel qual acaba de preguntar i afegeix que aquest últim regidor estarà molt ocupat com 
per a pensar en assumptes domèstics. El President li diu al regidor del PP que sobra el comentari final 
que ha realitzat. A continuació el mateix regidor popular interpel·la a l'equip de govern per l'assumpte de 
son Canals i el Batle afirma que ho ha deixat tot en mans del Secretari, per la qual cosa li remet a aquest 
funcionari perquè li ofereixi informació. Francisco González explica que l'expedient es va quedar 
paralitzat després que fallés el 2on intent de notificació a l'interessat per desconèixer-se el seu domicili 
actual i que l'últim tràmit realitzat recentment ha estat enviar el corresponent anunci al BOIB per a la 
seva publicació que encara no s'ha produït. El Batle pren la paraula per a dir que si l'expedient ha estat 
aturat no és per culpa seva i insisteix que ho ha deixat tot en mans del Secretari. Llavors aquest últim 
sol·licita l'ús de la paraula per a informar el següent: una vegada que s'hagi produït la publicació de 
l’ordre de demolició en el BOIB, com no la faci l'interessat en el termini concedit, ja correspon 
l'execució subsidiària de la demolició al Plenari de l'Ajuntament, sense més excuses, perquè hi ha un 
auto judicial referent a això. El següent assumpte pel qual pregunta el portaveu popular és el dels arbres 
que perillen caure i el Batle li comenta que s'estan duent cap a la zona del camp de futbol. Després es 
refereix Miquel Santandreu a una remor que estaria circulant pel poble, segons aquest regidor, que 
l'Ajuntament té deutes amb diferents constructors de Petra que no paga. La resposta del Sr. Batle és que 
no li consta que es degui a res, però que si s'està estudiant una reclamació d'interessos. L'última qüestió 
del representant popular es refereix al nou Fons Estatal d'Inversió Local i pregunta si ja es té idea de en 
què es va a gastar els diners. El Sr. Batle li contesta que no i el regidor popular demana que el seu grup 
sigui convocat i que se'ls comuniqui quan es sàpiga. Abans d'acabar la seva intervenció Miquel 
Santandreu fa al·lusió als molts anys que duu com a regidor en l'Ajuntament Sebastià Reixac i formula el 
prec que es comporti correctament amb els regidors més joves de l'Ajuntament, sense fer befes que no 
són pròpies de la seva edat, en opinió del portaveu popular, perquè si no poc podem aprendre de 
l'experiència d'aquest regidor de l'equip de govern, segons Miquel Santandreu. 



Acabada la intervenció del regidor del PP, planteja una última pregunta el representant d'UM 
M.Jaume que vol saber en aquest cas quan ha començat a córrer el termini d'exposició públic de l'avanç 
de l'adaptació de les NNSS al PTM. El Sr. Batle li remet al Secretari i aquest últim funcionari per la seva 
banda, respon que si no està equivocat l'anunci es va publicar el dia 5 de novembre. Finalment vol saber 
el regidor Jaume si el que ha sortit a exposició pública és la documentació en paper o la que està en 
DVD. El Sr. Batle li contesta que segons creu seria el primer, però li remet de nou al Secretari. Francisco 
González afirma que la carpeta de l'expedient que obrava en Secretaria no estava completa i que amb 
posterioritat, l'empresa encarregada dels treballs va aportar alguna documentació nova. En qualsevol cas 
el funcionari diu que la documentació completa exposada al públic, està penjada en la pàgina Web 
municipal, dintre de l'apartat denominat Administració general i que igualment apareix completa tota la 
documentació dintre del DVD disponible en les oficines municipals  
  

Després d'això el Sr. President aixeca la sessió, sent les 00.12 hores, de tot el qual don fe i estenc 
la present acta, que jo el Secretari certific.  
  
  Vist i el Pla      El Secretari. 
  El Batle. 

 
  

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

 
 


