
 

  
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 6 D’OCTUBRE 

DE 2011. - 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores del dia 6 d’octubre de dos mil 
onze, 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 es relacionen: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
           Sr. Bartomeu Gual Riutort. 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo.                
 Sr. Biel Alomar i Bauzá. 
 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
         Sr. Miquel Santandreu i Bestard. 
           Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 
 Sr. Gabriel Nadal i Mas. 
 Sr. Lluís Grimalt i Gual. 
 Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  
 
 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 l’ordre del dia 
següent:  
 

1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
 

 La Sra. Batlessa ofereix l'oportunitat als regidors dels diferents grups municipals perquè intervinguin 
en relació amb  l'acta de la darrera sessió plenària, celebrada en data 1-9-2011. Els regidors en donen la seva 
conformitat a excepció del membre de l'equip de govern Biel Alomar, qui apunta que la seva sortida del saló 
de sessions es va produir abans que es tractés el punt de l'ordre del dia denominat “Decrets de Batlia”. El 
Secretari pren nota i du la 5ª frase del 5è paràgraf de la pàgina 60 de l'acta, al punt l'instant 3 de l'ordre del dia. 
Per tant i amb aquesta modificació, queda aprovada per unanimitat dels regidors que componen el Plenari 
l'esmentada acta, d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre; i 
tot seguit, la Sra.Presidenta obre pas al següent assumpte de l'ordre del dia. 
 

2.- SOL·LICITUD POS 2012.-  
 

Per a aquest assumpte serà el regidor d'Obres qui actuï com ponent. Bartomeu Gual recorda que els 3 
projectes que ara va a presentar ja es van sol·licitar l'any passat i que la intenció de l'equip de govern és tornar 
a sol·licitar aquests 3 més altres 2 nous, com ja es va dir en Comissió. Centrat en els 3 que ja es van demanar 
l'any anterior, Bartomeu es refereix primer al projecte de reforma de les dependències municipals que 
suposaria segons aquest regidor, la creació d'un petit arxiu, així com un despatx digne per a la policia local i 
una sala per a les activitats dels grups polítics. També aporta el regidor Gual el pressupost del projecte anterior 
xifrat en 181.195,52 euros. Els altres dos projectes que ja es van sol·licitar i que recorda Gual són el del camp 
de drenatge amb pous d'infiltració per a xarxa de pluvials, amb un pressupost total de 109.827,73 euros, i 
l'asfaltat del camí denominat “dels caçadors” per uns 30.000 euros. En relació amb aquests 3 projectes, 
Bartomeu diu que el Consell no ha contestat i seguidament es refereix als projectes que es presenten nous per 
al 2012 i que serien els següents: arreglar els carrers Mare de Déu de Bonany i part de C/Major i C/Sebastià 
Rubí i Darder, fent voreres i posant asfaltat nou, amb un pressupost de 84.801,94 euros; i l’últim projecte que 
presenta el regidor d'obres, està referit a la zona esportiva i comprèn com comenta l’esmentat regidor: l'asfaltat 



 

de l'esplanada i l'acabat de la pista de pàdel amb uns pressupostos de 23.590,32 i de 9.129,66 euros 
respectivament, essent el pressupost total de 32.719,98 euros.  

Una vegada que el ponent ha proposat que es sol·licitin al Consell els 5 projectes anteriors, ve una 1ª 
ronda d'intervencions per a l'oposició que comença amb el torn de la portaveu del PSOE. Mª Antònia diu que 
si totes les obres proposades estiguessin finançades al 100% pel Consell, no tindria inconvenient a estar a 
favor, però que no obstant això impliquen un cost per a l'Ajuntament del 10% del pressupost de l'obra i que 
donada la situació econòmica que tenim s'ha de prioritzar l'ús dels doblers municipals, havent de destinar-se 
millor al manteniment d'infraestructures i a pagar als proveïdors de l'Ajuntament. A propòsit de l'anterior, la 
portaveu socialista informa que ha sortit en premsa que el Consistori de Petra deu 1.500.000 d'euros. 
Finalment, la regidora Alzamora anuncia el seu vot en contra de la proposta de l'equip de govern. Després ve 
el torn per al portaveu de CxI i Lluís Grimalt no veu com una solució la proposta del regidor d'Obres en 
relació amb /C Bellavista, ja que segons diu els pous es poden embutxacar i proposa una canalització en la 
zona. Per altra banda, planteja el regidor Grimalt que s'arreglin carrers en comptes d'asfaltar altres noves. A 
més, dóna la raó Grimalt en quant al que s'ha dit per la regidora Mª Antònia Alzamora. En el torn per al grup 
popular, el seu portaveu Martí Sansaloni critica que no s'hagin pactat amb l'oposició, els projectes d'obres a 
sol·licitar en el POS 2012. Afirma el regidor Sansaloni que el 10% del cost de les obres del POS que hauria de 
suportar l'Ajuntament, es pot destinar a altres finalitats. Opina Sansaloni que ara cal prioritzar i saber dir que 
no alguna vegada, per la qual cosa aquest portaveu anuncia el seu vot en contra.  

Per a contestar a l'oposició pren la paraula el regidor ponent que retreu als regidors dels altres grups 
polítics que no diguessin res en Comissió i pregunta si l'equip de govern hauria d'estar cridant constantment 
per telèfon als membres de l'oposició. També acusa el regidor d'Obres als representants de l'oposició de no 
voler pactar res i d'altra banda afirma que l'Ajuntament té una quantitat disponible en el POS i que si no se 
sol·liciten obres, es perd un tant per cent de doblers. A part de l'anterior, Bartomeu diu que dins de la seva 
proposta ja s'han prioritzat projectes. 

En la 2ª ronda d'intervencions per a l'oposició, pren la paraula el portaveu del PP, Martí Sansaloni per 
a dir que ell no ha rebut cap cridada de l'equip de govern per a pactar res. Recorda aquest regidor que va haver 
una sessió de Comissió Informativa en la qual es va dir que no se sabia si es podria mantenir a tot el personal 
municipal. Es reitera Sansaloni en el que s'ha dit i recorda també que en aquesta sessió es va dir que el govern 
municipal vos correspon a vosaltres (regidors del PSM), per la qual cosa, acaba dient el portaveu popular que 
l'oposició actua en conseqüència. En el torn final per al ponent, el regidor d'Obres simplement anuncia el seu 
vot favorable a la proposta de sol·licitud per al POS 2012 que ha defensat. A continuació, la Sra. Presidenta 
dóna pas a la votació sobre aquesta proposta de l'equip de govern i el resultat  és el següent:  
 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   5 del PSM,. 
Vots en contra:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE) 
Abstencions:   0. 

 
En conseqüència, es rebutja per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el 

Plenari, la proposta de sol·licitar en el POS 2012 els projectes d'obres abans presentats. 
 

3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2009.- 
 

Dins d'aquest punt de l'ordre del dia, serà el regidor d'Hisenda qui prengui la paraula per part de 
l'equip de govern i informa als presents que l'esmentat Compte ha passat per un període d'informació pública 
de 15 dies sense que s'hagi presentat cap al·legació. No obstant això, Sebastià Reixac dubta per un moment del 
termini que ha assenyalat anteriorment i consulta al Secretari, el qual per la seva banda parla de 23 dies hàbils. 
En qualsevol cas, el regidor d'Hisenda diu que el Compte està llest per a la seva aprovació definitiva i això 
proposa a la resta de regidors. En el torn per a l'oposició la portaveu socialista comenta que s'alegren que 
s'hagi tancat la comptabilitat de 2010 i el portaveu popular anuncia la seva abstenció igual que en la sessió de 
Comissió que va ser dictaminada.  



 

Seguidament, la Sra. Presidenta dóna pas a la votació sobre aquesta proposta de l'equip de govern i el 
resultat és el següent:  
 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   5 del PSM. 
Vots en contra:   0 
Abstencions:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 

 
En conseqüència, s'aprova per majoria simple (més vots a favor que en contra) el Compte General de 

l'exercici 2009. 
  

4.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE BATLIA 116/2011 DE FESTES LOCALS PER A 
L'EXERCICI DE 2012.  

 
En aquest punt de l'ordre del dia, serà la pròpia Batlessa qui comenti el contingut de la Resolució que 

va aprovar, escollint com a festes locals per a 2012 els dies 17 de gener i 10 d'abril. En el torn per a l'oposició 
la portaveu del PSOE pregunta al Secretari si és la Batlia o el Plenari, l'òrgan municipal competent per a 
aprovar aquest assumpte. El funcionari diu que no està clar i per això el millor en aquests casos és que ho 
aprovi el Plenari, ja que qui pot el més també pot el menys. Francisco González afirma que en cas que fora 
competent la Batlessa, l'aprovació plenària convalidaria la falta de competència del Plenari, des del moment 
que la Batlessa voti a favor de l'acord en la sessió plenària; i no en cas contrari. Per tot això, el funcionari es 
pronuncia a favor que aquest assumpte se sotmeti a l'aprovació del Plenari. Una vegada resposta la pregunta 
plantejada per Mª Antònia, la Sra. Presidenta sotmet a convalidació plenària la Resolució que va adoptar amb 
número 116/2011 i data 14 de setembre i resulta ratificada per unanimitat dels regidors que componen el 
Plenari de la Corporació.  

   
5.- APROVACIÓ ORDENANÇA RECOLLIDA DE FEMS.-  

 
Per a aquest assumpte de l'ordre del dia, serà el regidor de Medi ambient qui assumeixi la ponència. 

Bartomeu Gual comenta que el percentatge de rebuig que es produeix a Petra és dels més baixos dins de la 
Mancomunitat del Pla i que està per sota de la mitjana corresponent als municipis d'aquesta entitat. Segons 
afirma Bartomeu només guanyen a Petra quant a menor rebuig, els municipis de Llubí, Porreres i Maria, 
assenyalant també aquest regidor una sèrie de municipis del Pla que anirien molt malament en aquest aspecte, 
com Montuïri, Algaida i Costitx. Després el regidor Gual repassa una sèrie de dades que qualifica com a 
curioses i així apunta, per exemple, que com a conseqüència de la recollida del rebuig total que es fa durant 
diferents dies de la setmana, s'obtenen uns 10.000 kg de rebuig setmanal i que el 50% d'aquesta quantitat 
prové del Punt Verd. Després de referir-se a les despeses fixes i a les variables que té la gestió dels residus, 
comenta el regidor de Medi ambient que sempre hi ha una sèrie de rebuig  fix que procedeix de les papereres i 
del carrer, per exemple. Centrat ja en l'import de la taxa que proposa, Gual explica que hauria una part fixa i 
altra variable que s'obtindria mitjançant la compra de borses vermelles, de tal forma que en el Punt Verd no es 
podria llençar rebuig sense haver pagat prèviament per la compra d'una borsa a un euro. La qual cosa, segueix 
explicant aquest regidor, seria un preu que es cobra al ciutadà per no reciclar i que ve a coincidir amb el cost 
que té la incineració dels fems. Després fa un repàs Bartomeu Gual a les tarifes que proposa i planteja una 
modificació del text que es va dictaminar en Comissió que consisteix a llevar la paraula “gelatería” dins de 
l'apartat d) de l'epígraf 4. 

En la 1ª ronda d'intervencions per a l'oposició, la portaveu del PSOE diu que no és el moment per 
introduir les borses vermelles. Comenta aquesta regidora que el problema segons el gerent de la 
Mancomunitat i la Tècnica de Medi ambient, està en el Punt Verd. Opina la representant socialista que la gent 
de Petra ho fa bé en aquest tema i que el que caldria fer és informar en el Punt Verd i una campanya de 
conscienciació. També proposa la regidora socialista que hagi un període de prova abans d'implantar el 
sistema de les borses vermelles, com en algun lloc de la península. Per altra banda, Mª Antònia Alzamora 
assenyala com a perill per al sistema proposat per l'equip de govern, el fet que la gent llenci el rebuig per les 



 

voreres, per trobar molt cares les borses vermelles. Altra cosa plantejada per aquesta regidora és que el 
sistema s'apliqui per la Mancomunitat per als demés pobles, però de totes maneres considera aclaparador que 
es comenci a aplicar a Petra l’1 de gener de 2012. 

En el torn per a CxI, el regidor Lluís Grimalt se suma al dit per Mª Antònia i afegeix que és una 
molèstia per a la gent. Afirma també aquest regidor que ja s'ha avançat en la recollida selectiva a Petra i que 
creu que es penalitza a les cases més habitades sobre les buides, ja que segons diu Grimalt fan més 
escombraries les primeres. Finalment, el regidor Grimalt també coincideix amb la regidora Alzamora, en el 
perill que la gent llenci les escombraries per les voreres i anuncia el seu vot en contra del projecte d'Ordenança 
presentat. També anuncia vot en contra el portaveu popular Martí Sansaloni, el qui comenta que per no repetir 
el que han dit els anteriors representants, dirà que no es creu que es vagi a usar solament una borsa vermella 
per setmana i que hi ha una pujada encoberta de la taxa d'escombraries. El regidor Sansaloni acusa a l'equip de 
govern de fer l'efecte que va bé el de la recollida de residus i reitera la seva opinió que es tracta de incrementar 
la taxa. Altra cosa plantejada per aquest regidor és que segons diu, hi ha dins l'Ordenança Fiscal en vigor 
algun epígraf que a la seva manera de veure era abusiu i demana informació de 1ª mà al regidor de Medi 
ambient. Bartomeu al·ludeix llavors a la Discoteca “Es Mil·lenni” comentant que li sortien a pagar uns 7.000 
euros i ara pagaria menys. El regidor preguntat afirma que sumant els altres dos establiments similars que hi 
ha a Petra, els tocava pagar en total uns 12.000 euros. El regidor Gual motiva la situació anterior dient que “El 
Mil·lenni” ocasiona molts problemes per a la neteja municipal i que l'equip de govern troba just que qui 
embruta pagui. El portaveu del PP es mostra mig convençut amb l'explicació del Ponent, dient que si és així 
ho veu bé, però que li sembla que l'equip de govern està barrejant coses quant al cobrament de la taxa en 
qüestió. En el torn final per al regidor ponent, Gual indica que està proposant una baixada de la tarifa per a 
una sèrie de negocis com ferreries, fusteries, comerços, etc. I acaba dient que hi ha 2 formes de recollir les 
escombraries referent a això: o ho fa l'Ajuntament o ho fan els propis comerços. Seguidament, la Sra. 
Presidenta obre pas a la votació sobre el text presentat pel regidor de Medi ambient, com a projecte 
d'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per recollida i eliminació de residus, per a la seva aprovació 
provisional, i el resultat que s'obté és el següent:  
 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   5 del PSM. 
Vots en contra:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Abstencions:   0. 

 
En conseqüència, es rebutja per majoria absoluta del nombre legal de regidors que componen el 

Plenari, el projecte d'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per recollida i eliminació de residus, defensat pel 
regidor de Medi Ambient; i la Sra. Batlessa anuncia per la seva banda, que es comunicarà a la gent de Petra 
que recicla correctament que no es baixarà la taxa dels fems. 
 

6.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.  
 

 La Sra. Alcaldessa inicia aquest altre assumpte de l'ordre del dia, convidant a la portaveu del grup 
socialista que defensi les mocions que va registrar d'entrada en l'Ajuntament i ja dictaminades en Comissió.  

 
a) La primera moció que presenta la regidora del PSOE, du número de registre municipal 1.314 i data 

27-9-2011, referint-se a l’execució de les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital de Manacor i Mª Antònia 
Alzamora procedeix a la lectura d'aquesta moció que es transcriu íntegrament més baix: 

 
“MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE PETRA. 
TÍTOL: EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’HOSPITAL DE 

MANACOR. 
L’hospital de Manacor finalitzà la seva construcció l’any 1999. 



 

Dóna assistència sanitària a les poblacions dels municipis d’Artà, Capdepera, Son Servera, Sant 
Llorenç, Vilafranca, Manacor, Felanitx, Ariany, Petra, Porreres, Sant Joan, Montuïri, Campos, Ses Salines i 
Santanyí. Els darrers anys aquesta població ha crescut de manera important. 

L’activitat assistencial ha augmentat molt i urgeix la creació de nous espais, és una demanda dels 
professionals sanitaris i de la ciutadania de la comarca de Llevant. 

L’any 2010 es va plantejar una obra d’ampliació i reforma de l’Hospital de Manacor com 
absolutament necessària i prioritària, d’acord amb el Patronat de l’Hospital, l’Ibsalut i la Conselleria de 
Salut i Consum. 

Aquesta ampliació i reforma de l’Hospital de Manacor es fa per medi d’un conveni entre el Servei de 
Salut de les Illes Balears i la Fundació Hospital de Manacor. Per aquesta raó l’òrgan de contractació del 
contracte d’obres i qui assumeix la despesa econòmica és l’Ibsalut, no la Fundació Hospital de Manacor. 

La Conselleria d’Economia i Hisenda aprovà els plurianuals i està aprovada una modificació 
d’anualitats, pels propers quatre anys. 

El projecte es va licitar per 10,7 milions d’€, 23 empreses varen presentar-se i es va adjudicar 
provisionalment per 8,8 milions d’€, amb un estalvi de 1,9 milions d’€. 

Davant la mala notícia, anunciada per la conselleria de Salut, Família i Benestar Social, de la 
suspensió de l’obra d’ampliació i reforma de l’Hospital de Manacor, pensem que l’assistència sanitària 
oferta als ciutadans i ciutadanes de la comarca de Llevant es veurà afectada en la seva qualitat assistencial, 
especialment a les àrees d’urgències, l’UCI, l’àrea maternoinfantil i a l’hospital de dia. 

La paralització i renúncia per part de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern 
del PP a l’obra i ampliació i reforma de l’Hospital de Manacor, una obra necessària i prioritària per 
mantenir les bones condicions per desenvolupar la seva feina els professionals sanitaris, no es correspon amb 
les necessitats actuals. 

Per tot l’exposat es presenta la següent MOCIÓ 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Petra sol·licita a la conselleria de Salut, Família i Benestar Social que 

no paralitzi ni renunciï a l’obra d’ampliació i reforma de l’Hospital de Manacor. 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Petra sol·licita a la conselleria de Salut, Família i Benestar Social que 

procedeixi a la urgent adjudicació definitiva i el començament de les obres d’ampliació i reforma de 
l’Hospital de Manacor. 
Petra a 25 de setembre de 2011 
Maria Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 

 
Una vegada acabada la lectura i ja dins de la ronda d'intervencions per a l'oposició, el portaveu de CxI, 

Lluís Grimalt, es mostra favorable a la moció, mentre que el portaveu del PP, Martí Sansaloni, anuncia el vot 
en contra del seu grup. Adverteix Sansaloni que no entrarà en formalismes, però que no hi ha tresoreria per a 
afrontar aquestes obres, amb els doblers que requereixen. Continua dient aquest regidor popular que encara 
que li agradaria que es fessin aquestes obres, en la situació actual no es pot, perquè s’han de pagar 
prioritàriament les nòmines de la gent, perquè pugui arribar a fi de mes. En el torn per al PSM, Sebastià 
Reixac diu que en correspondència amb l'actitud del grup socialista respecte al POS, ara donarà la raó al PP, 
encara que li costi molt fer això. Sebastià critica la incoherència de la portaveu socialista per haver argumentat 
ara en contra del que ha dit fa uns minuts i afegeix que si s'hagués mirat els projectes del POS, hauria vist que 
són tan necessaris com el de l'Hospital de Manacor. No obstant l'anterior, el regidor Reixac anuncia finalment 
el vot favorable del seu grup per a aquesta primera moció presentada pel PSOE. 

En el 2on torn per a la ponent de la moció, Mª Antònia Alzamora retreu a Sebastià que no s'hagi 
dirigit a ella pel seu nom, com fa ella amb ell, i reitera que és qüestió de prioritzar. En el 2on torn per al grup 
popular, Martí Sansaloni anuncia el vot en contra del seu grup. El 2º torn per al PSM és utilitzat per Sebastià 
per dirigir-se a la regidora Alzamora, a qui diu que li dóna igual que es dirigeixi a ell com a portaveu o com a 
Sebastià; i així mateix diu al portaveu del PP que el seu Partit no ha tallat una sèrie de despeses com el Palau 
de Congressos, assessors, etc. I afegeix Reixac que a més podem parlar de l'anterior legislatura del PP. No es 
produeixen ja més intervencions i per tant, la Sra. Presidenta sotmet a votació la 1ª moció defensada pel grup 
socialista en aquesta sessió plenària, amb 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. 

 
En conseqüència, s'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, 

la moció presentada per la regidora del PSOE, amb número de registre municipal 1.314 i data 27-9-2011, 
referida a l'execució de les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital de Manacor. 

 
b) La segona moció que presenta la regidora del PSOE, du número de registre municipal 1.312 i data 

27-9-2011, i es refereix a la redacció d'un Conveni per al personal laboral municipal i igualment Mª Antònia 
Alzamora procedeix a la lectura d'aquesta moció que també es transcriu íntegrament més baix: 
 
“Maria Antònia Alzamora Torrens, com a portaveu del Grup Socialista, presenta per a la seva consideració a 
la propera sessió ordinària del Ple d l’Ajuntament de Petra la següent 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Antecedents 
Molts d’anys de demanda per part del personal laboral de l’ajuntament de la signatura d’un conveni  laboral 
just que reguli la seva relació professional amb l’ajuntament. 
Poca predisposició per part dels equips de govern (PSM) a un acord que han comportat tensions entre 
l’ajuntament i el seu personal. 
Recuperar el prestigi que tenia aquest col·lectiu fa uns anys i que ha perdut i que repercutirà en benefici del 
poble.  
La signatura d’aquest conveni és de justícia social. Aquest personal té el mateix dret a unes condicions dignes 
i justes, similars a les d’altres treballadors que tenen les mateixes funcions a pobles d’una estructura, 
població i idiosincràsia parescuda a la del nostre. 
Els socialistes adquirírem aquest compromís amb el  programa electoral. 
 
Per tant i a la vista de quant s’ha exposat, es proposa s’aprovi la següent RESOLUCIÓ 
 
L’Ajuntament de Petra en Ple acorda:  
 
Que l’equip de govern redacti, juntament amb el personal implicat i amb voluntat d’enteniment, un conveni  
per al personal laboral de l’ajuntament i que es dugui al plenari del mes de desembre. 
 
Petra a 25 de setembre de 2011 
Maria Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 
 

Acabada la lectura per part de la ponent socialista, torna a ser Lluís Grimalt de CxI qui obri la ronda 
per a la resta dels grups municipals, dient aquesta vegada que s'alegrarien que s'arreglés com més aviat 
aquesta situació. En el torn per al PP, Martí Sansaloni diu que els agradaria introduir un punt en la moció 
consistent en la suspensió del sou de la Batlessa, si no s'aprova el Conveni al desembre. Després ve la 
intervenció del regidor del PSM, Biel Alomar, el qui afirma que no s'arriba a un acord si les dues parts no 
volen i comenta que això passa en qualsevol fase o estadi de la vida: en un matrimoni, entre dos fills, etc. 
Aquest regidor diu que ell no pot adquirir compromisos econòmics, com pujar el 100% els sous del personal 
laboral, però si que pot iniciar una negociació de bona voluntat. Admet el regidor Alomar que l'equip de 
govern té part de la culpa, però no tota, i que aquesta culpa ha de ser repartida, però que no obstant això en la 
moció tota la culpa la hi donen per a l'equip de govern i no la poden acceptar. Dirigint-se al portaveu del PP, 
Alomar li diu que ficar el del sou de la Batlessa és barrejar coses que no tenen res a veure. Biel segueix dient 



 

que si s'accepta modificar la moció en el sentit que ha dit, d’iniciar la negociació, llavors si que podria el seu 
grup PSM votar a favor de la moció, però no si es dóna tota la culpa de l'assumpte a l'equip de govern. 
Després té lloc la 2ª ronda d'intervencions i parla en primer lloc la regidora ponent, Mª Antònia recorda que 
Biel Alomar i ella van parlar del Conveni, però que en la Comissió Informativa no estava aquest regidor, sinó 
Sebastià Reixac amb una actitud completament diferent a la del regidor Alomar i dient que per Llei no es 
podia fer el plantejat en la moció socialista. La regidora Alzamora comenta que es va marxar de la Comissió 
“superdecepcionada” i afirma que un Conveni no és per pujar sous. Afegeix Mª Antònia que ara s'alegra que 
hagi aquesta altra actitud, ja que diu que l'anterior era de falta de voluntat i de predisposició. La Sra. Batlessa 
permet la intervenció del regidor Sebastià Reixac per al·lusions (segons el que es disposa en l'article 94.1 d) 
del ROF) i aquest membre del PSM recorda que el que ell va dir en Comissió és que el seu grup no votaria res 
contra la Llei, en un to més o menys elevat, si bé reconeix que a ell li costa poc pujar el to de veu i afegeix 
“que li hem de fer, cadascú és com és”.  En el 2on. torn per a CxI, Lluís Grimalt recorda per la seva banda que 
ja són 6 mesos parlant d'aquest assumpte i que seguim igual que el primer dia. Així mateix, comenta aquest 
regidor que el de posar una data en la moció és per fixar un límit perquè s'arregli el tema. En el 2º torn per al 
PP, Martí Sansaloni diu que en el Conveni no s’haurien d'incloure sols temes econòmics, sinó que també 
s'hauria de parlar d'altres aspectes com: antiguitat, respecte, etc. Aquest portaveu popular acusa a l'equip de 
govern de no haver fet res en 4 mesos. Altres coses que afirma Sansaloni és que si el personal laboral ens 
demana la lluna que no la hi donarem, que no tenen perquè servir com a referència els pobles d'envoltant, però 
que l'equip de govern no ha fet res en 6 mesos i que per això es donen sols dos mesos de marge i en cas 
contrari anuncia mesures correctores. 

 
En el 2on torn per al PSM intervé altra vegada Biel Alomar, dient que el 7 de juny de 2001 es va 

aprovar un Conveni i aquí està. El regidor Alomar reconeix que en un Conveni es poden incloure diferents 
aspectes, però que quan es parla d'un Conveni sempre es parla de pujades i de doblers. En aquest sentit, 
Alomar avisa que caldrà ser coherents i no donar d'una banda, quan s'està parlant de retallades per l'altre. En el 
torn final per a la regidora ponent, Mª Antònia sosté que hi ha experts laboralistes els quals afirmen que un 
Conveni es pot fer en dos mesos. La Sra. Presidenta permet una intervenció del regidor Alomar després del 
torn final del ponent, fora de cauce reglamentari, i Biel reconeix que en dos mesos es pot fer el Conveni si les 
parts volen, afegint aquest regidor que l'equip de govern ha demanat un informe al Secretari i adverteix que si 
en la Mesa de Negociació es va en contra la Llei, no podrà decidir el tema de l'antiguitat, per exemple, igual 
que si els laborals demanen un increment del 10% del seu sou. Davant la intervenció del PSM, el portaveu 
popular sol·licita un torn per al·lusions a la Presidenta, però igualment no reglamentari, en el qual diu dubtar 
que el Conveni de 2001 al que s'ha referit Alomar, s’hagi signat per ambdues parts i afegeix que li consta que 
no està vigent. El regidor Alomar replica que aquest Conveni es va aprovar pel plenari i la Ponent afirma que 
si el Conveni va contra la Llei no s'aprovarà. També intervé Sebastià Reixac i Martí Sansaloni li diu que la 
seva intervenció va contra el Reglament. Sebastià li replica per la seva banda, que tot va contra la Normativa, 
com la seva proposta sobre la Batlessa que no la pot introduir. No voleu respectar tant la Llei? Pregunta 
Sebastià i afegeix que tot està fora d'ordre i que el regidor Sansaloni no pot parlar. La Batlessa intervé per a 
preguntar a la regidora ponent que és el que vol fer amb la moció que ha presentat. No hi ha resposta per part 
de la preguntada i el portaveu del PP sol·licita a la Sra. Presidenta 5 minuts de recés perquè puguin reunir-se 
en privat els grups de l'oposició. Caterina Mas es dirigeix al Secretari per a consultar-li sobre la petició de 
Sansaloni. El funcionari consultat diu que no ha trobat cap disposició referent a això, després de revisar el 
ROM, però recorda que el ROF sí permet a la Presidència adoptar discrecionalment interrupcions per a 
descansos o deliberacions dels grups per separat (article 87 paràgraf 3º). La Batlessa llavors autoritza la 
sortida dels 6 regidors de l'oposició cap a una sala contigua, on romanen reunits a porta tancada durant una 
estona. Una vegada que els regidors indicats s'han incorporat als seus llocs en el Saló de Plens la ponent del 
PSOE pren la paraula i diu que vol introduir una esmena dins de la seva moció que seria la suspensió del sou 
de la Batlessa, si no s'aprova el Conveni al desembre. El Secretari intervé a l'empara del disposat en l'article 
13.15 del ROM, a l'entendre que la proposta de modificació de la regidora socialista, sobrepassa el concepte 
d'esmena de l'article 97.5 del ROF i fins i tot coincideix amb l'opinió emesa en aquest moment pel regidor 
Sebastià Reixac que podria considerar-se com la introducció d'un nou assumpte en l'ordre del dia no 
dictaminat. La portaveu socialista pregunta al funcionari si pot o no introduir la seva esmena. El funcionari 



 

preguntat li respon que el pretès no s'ajusta al procediment reglamentari per a l'esmena, a part que pugui no 
ajustar-se al procediment reglamentari per a introduir assumptes per urgència, segons l'apuntat per Reixac, 
però en qualsevol cas, Francisco González afirma que en la moció es pretén incloure ara una condició il·legal 
(la suspensió de sou a la Batlessa) que no es podria aplicar en cas que fracassi la negociació amb el personal 
laboral. La ponent de la moció es dirigeix al Secretari i li pregunta si l'està impedint introduir la seva esmena. 
Francisco li contesta que ell no té autoritat per a això. La Sra. Presidenta explica a la portaveu socialista que el 
funcionari està assessorant i que és ella la qui decideix la no admissió de l'esmena. La regidora Alzamora 
anuncia el vot en contra pel que fa a la moció que ha defensat inicialment i demana al Secretari que faci 
constar en acta que impugnarà l'acord que ara s'adopti, la qual cosa així queda reflectida. Seguidament, la Sra. 
Presidenta sotmet a votació la 2ª moció defensada inicialment pel grup socialista que es va dictaminar en 
Comissió, sense cap esmena, ni modificació i s'obté el resultat següent:  
 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   0 
Vots en contra:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Abstencions:   5 del PSM. 

 
Per tant, es rebutja per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la 

moció presentada per la regidora del PSOE, amb número de registre municipal 1.312 i data 27-9-2011, 
referida a la redacció d'un Conveni per al personal laboral municipal. 

 
 
c) També serà la portaveu socialista qui defensarà la següent moció, per provenir del PSOE la qual du 

número de registre municipal 1.313 i data 27-9-2011, referida en aquest cas al pagament de l'Ajuntament als 
proveïdors que tenen factures pendents. La moció llegida per la regidora Mª Antònia Alzamora, queda 
transcrita en la seva integritat a continuació: 
 
“Maria Antònia Alzamora Torrens, com a portaveu del Grup Socialista, presenta per a la seva consideració a 
la propera sessió ordinària del Ple d l’Ajuntament de Petra la següent 
 
 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
Antecedents 
Donada necessitat de que la petita i mitjana empresa sigui un dels motors econòmics del municipi. 
Dont el fet que, segons la sindicatura de comptes, l’Ajuntament de Petra sigui el que paga als seus proveïdors 
en quasi 7 mesos de mitja de retràs. 
Donat que el grup socialista, en un dels seus apartats del programa electoral, es va comprometre a que la 
gestió de l’Ajuntament sigui la més eficient possible. 
Donat que és una prioritat del grup socialista que tots els proveïdors de l’Ajuntament puguin cobrar les seves 
factures el més aviat possible a fi de donar una empenta a la reactivació econòmica i recuperació de l’atur. 
Per tant i a la vista de quant s’ha exposat, es proposa s’aprovi la següent RESOLUCIÓ 
L’Ajuntament de Petra en Ple acorda: 
Que l’equip de govern realitzi els pagaments de manera immediata als proveïdors que tenguin factures 
pendents de pagaments, i en el cas de que sigui impossible per manca de líquid o efectiu en caixa, es realitzin 
les pertinents gestions financeres amb la finalitat de poder complir amb aquest deure, prioritzant les de més 
antiguitat. 
 Petra a 25 de setembre de 2011 
Maria Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 

 
Finalitzada la lectura de la moció, els portaveus de CxI i PP mostren el seu suport i tot seguit la Sra. 

Presidenta demana vots per a la 3ª moció defensada pel grup socialista obtenint-se el següent resultat:  
 
Vots emesos:  11.  



 

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

 
Per tant, s'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la moció 

presentada per la regidora del PSOE, amb número de registre municipal 1.313 i data 27-9-2011, referida als 
pagaments de l'Ajuntament als proveïdors que tenen factures pendents. 
 

d) La següent moció ja no prové del PSOE, sinó del PP, i du número de registre municipal d'entrada 
1.330 i data 29-9-2011, la qual es refereix a les ubicacions de les associacions i que va a ser llegida pel regidor 
popular Gabriel Nadal, essent el seu contingut íntegre el que textualment segueix: 
“Miquel Santandreu Bestard, en nom i representació del grup municipal del Partit Popular de a l’ajuntament 
de Petra, presenta per al seu debat a la propera sessió plenària la següent  
 

MOCIÓ 
 
L’ajuntament de Petra té moltes propietats i locals a disposició de les diferents associacions culturals i 
esportives (ca Ses Monges, la primera planta de la U.B.S, l’aula de les escoles velles, el quarter, el teatre 
municipal, les aules del teatre, les instal·lacions esportives del camp de futbol…) aquestes instal·lacions 
estaven a l’abast de les entitats del poble. Algunes estaven cedides de manera puntual i d’altres de forma 
permanent. Les despeses de manteniment –llevat d’acords puntuals com al poliesportiu- son assumides per les 
arques municipals. 
 
El Partit Popular de Petra ha pogut saber que al darrer mes, l’equip de govern ha mantingut contacte amb 
diferents associacions del nostre municipi per tal de reubicar les activitats que venien desenvolupant a locals 
propietat d’aquest ajuntament. No sabem la totalitat d’associacions afectades per la reubicació ni els 
vertaders motius. Amés hi ha altres locals, de propietat no municipal, que l’ajuntament també ha assumit el 
cost de manteniment (llum, aigua…)   
 
Per tot això sol·licitem que el plenari adopti els següents 

ACORDS 
Primer: Instar a la batlessa a no canviar cap associació del seu lloc actual sense haver prèviament presentat 
per escrit la comunicació a l’associació afectada, explicant raonadament els motius, tant si són de caire 
econòmics, d’espai físic o d’altres. 
Segon: Instar a la batlessa a informar a la pròxima sessió plenària sobre el resultat de les noves ubicacions 
de les diferents associacions.  
Tercer: Instar a la batlessa a informar al ple de les diferents peticions de locals que realitzin les associacions 
i de la petició ja s’ha contestada i ha estat acceptada per les parts interessades”. 

 
 El primer torn per a la resta dels grups comença amb la intervenció de la portaveu socialista, Mª 

Antònia Alzamora, qui comenta que el motiu de concentrar-ho tot a Can Real era la reducció de la despesa i 
que es podrà nomenar un responsable. Després ve el primer torn del PSM i en relació amb les propostes que es 
formulen en la moció defensada pel regidor Nadal, Biel Alomar diu que no sap que és el que ha de comunicar. 
Afegeix Alomar que el PSM governa bé o malament però donant la cara i que es va reunir amb tota la 
directiva de  “sa Catòlica”, dient que seguiria on estava, encara que l’Ajuntament no pagaria l'electricitat, 
perquè no és un local municipal. Per altra banda, Biel considera una cosa freda el de l'escrit que es proposa en 
la moció. Afegeix també aquest regidor de l'equip de govern, que no hi ha cap associació que tingui un local 
assignat i que no sap on està el problema. En el 2º torn per al ponent, Gabriel Nadal li diu al regidor Alomar 
que el que ho hagin fet així, no vol dir que estigui ben fet. El regidor ponent considera que s'ha de fer per 
escrit i demana explicacions de com estan situades les associacions i per escrit. Biel Alomar usa un 2º torn per 
contestar al regidor Nadal que les associacions no han dit res a l'equip de govern i que ells no han reubicat res. 
Acaba dient Biel que hi ha un Centre a Petra al que hi poden anar tots, en referència a Can Real i que a “sa 



 

Catòlica” hi ha una despesa corrent que l'Ajuntament no ha d'assumir. Ja no es produeixen més intervencions i 
per això la Sra. Presidenta passa a votació la 1ª moció defensada pel grup popular en aquesta sessió plenària, 
amb el resultat següent:  
 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   5 del PSM. 
Abstencions:   0. 

 
 Per tant, s'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la moció 
del PP amb número de registre municipal d'entrada 1.330 i data 29-9-2011, referida a les ubicacions de les 
instal·lacions i que va defensar el regidor popular Gabriel Nadal. A la vista del resultat de la votació, la 
Batlessa anuncia que es farà arribar als populars, una relació de com queden situades les associacions. 
  
 i) La següent moció també és del PP, i du número de registre municipal d'entrada 1.328 i data 29-9-
2011, es refereix a la modificació del Reglament del POS i és llegida pel regidor popular Miquel Santandreu 
que és el mateix que la va signar, igual que l'anterior, essent el seu contingut íntegre el que textualment 
segueix: 
 
“Miquel Santandreu Bestard, en nom i representació del grup municipal del Partit Popular de a l’ajuntament 
de Petra, presenta per al seu debat a la propera sessió plenària la següent  
  MOCIÓ: 
 
L’actual marc econòmic, caracteritzat per una greu crisi econòmica que afecta per igual a administracions, 
empreses i a economies domèstiques afecta d’una forma molt especial als ajuntaments de la nostra illa. La 
falta de liquiditat de les arques municipals impedeixen fer front als compromisos amb els proveïdors i demés 
creditors, i això afegit a l’exercici per part dels ajuntaments de moltes competències impròpies i no 
obligatòries fa que la situació de les finances municipals sigui precària. 
En aquest context, ens trobem que el Pla d’obres i serveis del Consell de Mallorca, que va ser un instrument 
inicialment concebut primordialment per cooperar amb els municipis per a la dotació de totes aquelles 
infraestructures bàsiques, necessita una revisió que l’adapti a les necessitats actuals. 
Avui en dia la majoria de municipis ja han assolit un nivell adequat en matèria d’infraestructures bàsiques 
necessàries, i disposen en l’actualitat, i en molts de cassos, gràcies al Pla d’Obres i Serveis, d’instal·lacions 
socials, esportives i culturals que ja satisfan les necessitats reals de la població. 
Aquests nous equipaments requereixen ara una gran despesa que permeti assegurar el seu correcte 
manteniment i funcionament, i per aquest motiu les necessitats municipals van dirigides actualment cap a un 
finançament adreçat a ajudar a les corporacions locals a assumir les despeses corrents que duen aparellades 
aquestes i d’altres infraestructures, així com a fer front a les obligacions immediates dels ajuntaments amb 
els seus deutors derivades de la baixada dels ingressos municipals. 
Així doncs, aquesta situació fa necessari que els ajuntaments de Mallorca demandin del Consell un nou 
disseny del Pla d’Obres i Serveis. 
Donat que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 17 de maig de 2011, va aprovar la convocatòria del 
Pla d’obres i serveis per a l’any 2012, i que es preveu que el termini per a la presentació de projectes 
finalitza el dia 14 d’octubre de 2011, i donat que aquest acord impossibilita que una possible modificació del 
reglament del POS pogués tenir efectes a la convocatòria de 2012, es necessari assegurar una modificació de 
les condicions del Pla per al 2013.  
Per tot això exposat anteriorment, es sol·licita al ple de la corporació l’adopció del següent  
ACORD: 
 
- Instar al Consell de Mallorca a crear una comissió mixta en el si de la FELIB, integrada per representants 
municipals i del Consell de Mallorca per acordar una reforma del reglament del POS que contempli: 



 

I. La possibilitat d’optar per subvencions destinades a la conservació, reforma i manteniment 
d’infraestructures.  

II. El percentatge d’aportació dels municipis per a la construcció de noves infraestructures. 

III. L’habilitació d’ajudes per fer front a despeses corrents”. 

Una vegada llegida aquesta 2ª moció del PP, pren la paraula en primer lloc la portaveu socialista per 
anunciar el seu vot favorable en coherència amb la posició que va defensar en l'assumpte del POS, 
anteriorment. Lluís Grimalt en el primer torn per a CxI, opina que és una cosa bona per a l'Ajuntament. En el 
torn per al PSM, pren la paraula en aquesta ocasió el regidor d'Obres, Bartomeu Gual, i dirigint-se a la 
portaveu del PSOE li diu que coherència seria si en la proposta d'acord de la moció demanessis que es posi un 
0% d'aportació municipal i afegeix que si es posa això, el PSM votaria a favor i si no, no. El ponent del PP 
considera que això seria un canvi molt substancial en la moció i no ho accepta. El Secretari intervé un moment 
per a dir que el regidor d'Obres ha demanat una modificació en la proposta continguda dins de la moció i que 
d'acord amb l'article 13.10 del ROM, aquesta petició hauria de ser decidida per majoria simple, abans que es 
voti sobre el fons de l'assumpte. No obstant això, el regidor Gual es torna enrere en la seva petició i la 
Presidenta sotmet a votació la moció defensada per Miquel Santandreu tal com la presentà i tal com es va 
dictaminar en Comissió, produint-se el resultat següent:  

 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   3 del PSM. 
Abstencions:   2. 

 
Per tant s'aprova, per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la 2ª 

moció del PP amb número de registre municipal d'entrada 1.328 i data 29-9-2011, referida a la modificació del 
Reglament del POS i que ha estat defensada pel regidor popular Miquel Santandreu. 
 

f) L'última moció que presenta el grup popular en la present sessió plenària, és la que du número de 
registre municipal d'entrada 1.329 i data 29-9-2011, referida a la sol·licitud d'un despatx en les oficines 
municipals per als grups de l'oposició, que encara que vengui signada pel regidor popular Miquel Santandreu, 
serà defensada en aquest cas pel seu company de grup Martí Sansaloni, el qui procedeix a la seva lectura, 
essent el seu contingut íntegre el que literalment consta a continuació: 

 
 “Miquel Santandreu Bestard, en nom i representació del grup municipal del Partit Popular de a 
l’ajuntament de Petra, presenta per al seu debat a la propera sessió plenària la següent  
MOCIÓ 
L’article 77 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears disposa que 
els diversos grups polítics podran disposar d'un despatx o local a la seu de l'entitat local, per reunir-se de 
manera independent.  
 
Per aquest motiu, els grups municipals de l’oposició tenim dret a disposar d’un local per exercir les nostres 
funcions de representants públics i reunir-nos de manera independent a les dependències municipals. 
Per tot això sol·licitem a aquest plenari que prengui el següents 
ACORDS 
Primer: Posar a disposició dels grups polítics a l’oposició dos horabaixes a la setmana, i per espai de tres 
hores cada un dels dos dies un despatx a les dependencies municipals.  
Segon: Facilitar al diferents partits polítics una clau per accedir a les dependències. 
Tercer: disposar de línea d’internet i telèfon, que només serà emprat per qüestions relacionades amb el 
càrrec” 

 



 

Quan acaba la lectura, el propi regidor Sansaloni fa l'observació que el despatx per als grups polítics 
no inclou al PSM, perquè aquest grup ja disposa del despatx de la Batlessa. En el torn per al grup socialista, el 
seu portaveu la regidora Alzamora procedeix per la seva banda a la lectura del que es diu en el ROM pel que 
fa a aquest assumpte, dins del seu article 3, en el paràgraf 3er del mateix, on posa literalment el que segueix: 
  
 “Els grups polítics podran disposar d’un espai per estudiar assumptes municipals amb telèfon i connexió a 
internet, on podran consultar documents per desenvolupar la seva tasca.” 

 
Mª Antònia demana que siguin els dimarts horabaixa quan puguin disposar els grups de l'oposició, del 

despatx en les oficines municipals al que es refereix la moció abans transcrita. En el torn per al grup PSM, el 
regidor de l'equip de govern Biel Alomar, adverteix altra incoherència en la postura de la regidora del PSOE, 
per haver votat en contra de l'obra del POS que contemplava una reforma de les oficines municipals, la qual 
incloïa una sala per als grups polítics que ara no hi ha. De totes maneres, el regidor Alomar anuncia que 
l'equip de govern estudiarà el cas i contestarà a l'oposició. En el 2on torn per al ponent, Martí Sansaloni afirma 
que no es necessita un espai d'ús exclusiu per a l'oposició, ja que pels grups n'hi ha prou amb compartir el 
despatx polivalent que ara usen arquitecte municipal, assistenta social i funcionària d'Agricultura. Ja en el seu 
torn final, el ponent Sansaloni encomana al regidor Alomar que doni els passos necessaris per a fer efectiu el 
que li acaba de reclamar. Sense més intervencions la Presidenta demana vots per a la moció defensada pel 
popular Martí Sansaloni Oliver i es produeix el següent resultat:  

 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   0. 
Abstencions:   5 del PSM. 

 
S'aprova en conseqüència, per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, 

la 3ª i darrera moció del PP amb número de registre municipal d'entrada 1.329 i data 29-9-2011, referida a la 
sol·licitud d'un despatx en les oficines municipals per als grups de l'oposició, signada pel regidor popular 
Miquel Santandreu, però defensada pel portaveu del PP Martí Sansaloni. La Sra. Batlessa anuncia que se'ls 
oferirà el sol·licitat en la mesura de les possibilitats de la Corporació. 
 Abans de passar al següent punt de l'ordre del dia, la Sra. Presidenta, informa de la presentació també 
d'un parell de mocions, per part del grup CxI, les quals no han estat dictaminades en Comissió. En qualsevol 
cas, Caterina Mas li diu al signant d'aquestes mocions, el regidor Lluís Grimalt, que tendrà l'oportunitat 
d'introduir-les per urgència si vol, més endavant. 
  
   7.- DECRETS DE BATLIA. 
 
 Dins ja d'aquest punt de l'ordre del dia, serà només el representant del PP, Miquel Santandreu, qui 
s'interessi per algunes de les Resolucions de Batlia prèviament repartides entre els regidors i en concret per les 
que duen números 111 i 112 de 2011, referides a l'aprovació de certificacions de l'obra denominada 
“Construcció de noves pistes de tennis en el Poliesportiu Na Capitana”. El regidor d'Obres recorda a Miquel 
Santandreu que va ser necessari contractar a dues empreses per a acabar l'obra de la pista de pàdel, que no va 
estar ben notificada la rescissió del contracte amb l'empresa Projectes Hugo Sport i que aquestes Resolucions 
vénen a substituir la certificació d'obres anul·lada. 

Abans de passar al següent punt d'interpel·lacions, precs i preguntes, la Sra. Presidenta, d'acord amb el 
disposat en l'article 91.4 del ROF, obre la possibilitat que el regidor Lluís Grimalt introduesqui els assumptes 
de les mocions que va presentar, amb números de registre municipal d'entrada 1.353 i 1.354 i data 3-10-2011. 
Tot seguit, l'esmentat regidor procedeix a la lectura de l'última de les mocions assenyalades. El Secretari 
demana la paraula a l'empara del disposat en l'article 13.15 del ROF i recorda que hi ha unes vies 
reglamentàries que respectar, per a poder  introduir un assumpte per urgència en l'ordre del dia i que ambdues 
passen perquè es motivi la urgència primer i es voti la procedència del seu debat i/o la seva inclusió en l'ordre 
del dia, declarant la seva especial urgència, abans de tractar l'assumpte de fons. El portaveu de CxI afirma que 



 

és urgent la moció i el Secretari diu que no s'ha justificat la urgència. El regidor Lluís Grimalt exclama: 
“Vatuadeu” i retira la moció amb número de registre municipal d'entrada 1.354 i data 3-10-2011.  
 

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

En aquest punt de l'ordre del dia, el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, planteja les següents preguntes: 
Quin és el balanç d'entrades i sortides de les passades festes patronals de Sta. Praxedis, detallant cada partida 
tant en entrades com en sortides?. En cas que quedi pendent de pagament alguna factura, de quina quantitat és 
tracta, de qui és, quan és pagarà, i per què no ha estat pagada?. A continuació pren la paraula el regidor de 
Festes, Biel Alomar, i en la seva intervenció li diu al regidor Grimalt que ell no se n’ha anat a Menorca com 
va fer el portaveu de CxI. Després afirma el regidor Alomar que no té el que demana Grimalt, però que l'hi 
presentarà en la pròxima sessió plenària.  

 
No es produeixen ja més intervencions dins d'aquest punt i al no haver més assumptes a l'ordre del dia, 

és per això que la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent les 23,.22 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. Una persona del públic present en la sala, diu 
haver quedat molt decebuda pel que ha presenciat i afirma que mai havia vist fer el que s'ha fet en aquest 
Plenari. Després d'això dirigeix la següent pregunta als caps de llista dels grups PP, CxI i PSOE: Què puc fer 
per a pagar menys pels fems? 

 
La portaveu del grup socialista li respon que ells no governen i que sols fiscalitzen. Maria li replica 

que com a ciutadana es sent indefensa pel que s'ha decidit en aquesta sessió i demana si hi ha alguna 
possibilitat que es posin d'acord els grups de l'oposició i passin a governar. La regidora del PSOE li contesta 
que ells no estan aquí per a governar i que la gent no els ha votat per a això. 

 
Quant al portaveu de CxI la seva resposta a la pregunta de com es pot baixar el que es paga pels fems, 

és que es faci d'altra manera. Després ve la contestació del portaveu del PP, Martí Sansaloni, qui comenta que 
el rebut que es cobra pels fems té dos components i un d'ells és el deute que té la Mancomunitat. El regidor 
Sansaloni dóna l'enhorabona a Maria per ser una ciutadana conscienciada que actua bé en el tema dels fems, 
afegint que s'ha d'actuar en el Punt Verd que és on més rebuig hi va, segons diu aquest membre del PP. 
Prossegueix dient Sansaloni que s'ha d'incidir en l'educació mediambiental global i no que es pagui més en 
general, encara que tu (Maria) paguis menys. Maria replica que ara era el moment de rebaixar i no obstant 
això pagarem més. Ja no intervé cap veí més, davant la qual cosa la Sra. Batlessa dóna per finalitzada també la 
reunió, a les 23,28 hores, de la qual cosa don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
 
  Vist i Plau       El Secretari. 
  La Batlessa. 

 
 
  
 

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

 
 

 
 


