
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 13 DE 
DESEMBRE DE 2012.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,35 hores de dia 13 de desembre de 

dos mil dotze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió ordinària i pública del 
Plenari de l'Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació és relacionen: 
  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 

Sr. Biel Alomar i Bauzà. 
 Sr. 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 el següent 
ordre del dia.  

 
1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR. 

 
La Sra. Presidenta, Caterina Mas, pregunta a la resta dels membres del Plenari si volen fer alguna 

observació sobre l'acta corresponent a la sessió celebrada en data 8-11-2012. Pren la paraula llavors el 
regidor popular Pedro Quetglas Enseñat, qui reclama la seva inclusió en la relació d'assistents a la sessió 
plenària que figura al principi de l'acta. També aquest mateix regidor fa constar que el seu company de grup 
municipal, Martí Sansaloni, apareix com a assistent a la sessió i també com a no assistent. Després és el 
propi Secretari qui pren la paraula per a introduir una correcció dins del punt 2 de l'ordre del dia, 
concretament en la data que apareix en la frase anterior a la votació i en la data que apareix en la frase 
posterior a aquesta votació que no és 2013, sinó 2012. No es produeixen ja més observacions en relació amb 
l'acta en qüestió, per la qual cosa, una vegada introduïdes les tres correccions anteriors, s'aprova per 
unanimitat dels membres del Plenari, conforme al disposat en l'article al disposat en l'article 91.4 de Llei 
Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, l'acta corresponent a la sessió ordinària 
celebrada en data 8-11-2012.  

Abans de passar al següent punt de l'ordre del dia, la Sra. Presidenta anuncia que es plantejarà la 
inclusió per urgència en l'ordre del dia d'un assumpte nou, a la qual cosa el Secretari afegeix que això s'ha de 
fer després del punt relatiu als Decrets de Batlia i abans de passar al punt de precs i preguntes, votant 
prèviament sobre la urgència d'introduir l'assumpte en qüestió dins de l'ordre del dia.  
 

2.- SOL·LICITUD RENÚNCIA CONCESSIÓ EMISSORA RÀDIO MUNICIPAL FM.- 
  

La Sra. Batlessa comenta en aquest punt que l'Ajuntament té una concessió per a l'emissora de ràdio 
municipal de FM i que per a renunciar a aquesta, basta formular una sol·licitud per acord plenari. En el torn 
per a l'oposició intervé el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, dient que abans de renunciar a aquesta concessió, 
estaria bé oferir-la a alguna Associació de Petra, ja que segons afirma aquest regidor, ell en sap d'alguna que 
està interessada. Com a conseqüència de la intervenció anterior, la Sra. Batlessa planteja deixar aquest 
assumpte “sobre la mesa” per a una sessió plenària posterior i tal proposta resulta aprovada per unanimitat 
dels regidors que componen el Plenari. 
 



3.- DONAR COMPTE MEMÒRIA DEL CONSELL DE LA VILA. 
 
 En relació amb aquest assumpte, la Sra. Batlessa recorda que s'ha repartit prèviament aquesta 
Memòria entre els regidors i ofereix la paraula a la resta dels portaveus dels grups municipals, perquè puguin 
intervenir en relació amb aquesta Memòria. És ara la regidora socialista Mª Antònia Alzamora la qui pren la 
paraula i afirma que el document presentat té molta càrrega informativa, però poca càrrega valorativa, i que 
no consten propostes de millora, per exemple per a millorar la participació o el Consell de la Vila. En el torn 
següent intervé el portaveu popular Miquel Santandreu que demana informació sobre l'adaptació de les 
NNSS al PTM. Aquest regidor diu que vol saber sobre els detalls d'aquesta adaptació que no són tractats aquí 
en el Plenari, segons Miquel Santandreu. Segueix dient aquest portaveu que tampoc s'ha tractat aquí el 
Pressupost Municipal i en canvi sí que es va parlar en el Consell de la Vila sobre la pròrroga d'aquest 
Pressupost. El següent portaveu a intervenir és el del PSM, Sebastià Reixac, dient que van aprovar la 
memòria del Consell de la Vila i que allí es va parlar de prorrogar el Pressupost Municipal, ja que no havia 
temps per a aprovar-ne d’altre. Afegeix Sebastià que hi ha poca possibilitat de maniobra i que el Pressupost 
Municipal de 2012 no es portarà al Ple i punt. Quant a l'adaptació de les NNSS, el regidor Reixac afirma que 
l'Ajuntament no té possibilitat econòmica de tirar endavant amb això i informa que l'empresa corresponent 
no va acabar el seu treball. També informa Reixac que l'Ajuntament va quedar fora de l'última convocatòria 
de subvencions i que l'adaptació al PTM en el cas de Petra és més dificultosa, perquè s'ha d'incloure un Pla 
Especial de l'ampliació del BIC que inclogui els elements corresponents, gairebé casa per casa. El portaveu 
de l'equip de govern afegeix que s'han de protegir tots els elements del BIC i que l'Ajuntament no té fons 
propis per a escometre això de cap manera, anunciant aquest regidor que s'esperarà que hagi una 
convocatòria de subvencions referent a això. 
 En la 2ª ronda d'intervencions, el portaveu del PP, Miquel Santandreu, afirma que és una anomalia 
democràtica estar 2 anys sense Pressupost Municipal. No es produeixen més intervencions i no té lloc 
tampoc una votació sobre aquest assumpte, ja que es tracta d'una mera dació de compte, per la qual cosa es 
passa al següent punt de l'ordre del dia.  
 

4.- MOCIONS.-  
 
1ª) MOCIÓ DEL PSOE AMB NÚM. DE REGISTRE D'ENTRADA 2111 I DATA 10-12-2012, 

REFERIDA ALS PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA. 
 
Pren la paraula en aquest cas la portaveu del Grup Socialista, Maria Antònia Alzamora, que dóna 

lectura íntegra a aquesta moció, i que es transcriu íntegrament a continuació: 
“Maria Antònia Alzamora Torrens  portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Petra 
presenta la següent moció: 

SUSPENSIÓ O PARALITZACIÓ DE MANERA IMMEDIATA DE TOT S ELS PROCEDIMENTS 
D’EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA I/O DESNONAMENTS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les execucions hipotecàries estan provocant situacions dramàtiques de persones que perden la 
propietat del seu habitatge habitual i permanent i són desnonades, obligades legalment a 
abandonar el seu habitatge habitual, sense tenir, moltes vegades, altre lloc on anar, sense 
disposar de recursos econòmics i tenint sota la seva responsabilitat a menors i/o persones més 
vulnerables. 

Fa temps que la societat civil ve denunciant aquesta injusta situació provocada pels 
desnonaments, producte la majoria de vegades de la crisi econòmica, i ve reclamant solucions, 
que han estat desateses. Parlam d’un vertader drama social.  



Aquests dies, des de diversos àmbits, s’ha expressat la necessitat de modificar la normativa vigent 
en matèria de desnonament, inclòs l’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea s’ha pronunciat sobre el nostre sistema d’execucions qüestionant la legalitat d’alguns 
aspectes.  

Per la seva part, el Govern d’Espanya, en data 15 de novembre de 2012, va aprovar un Reial 
Decret al respecte, que no dóna solució al problema. La moratòria aprovada pel Govern retrassa 
el desnonament dos anys per alguns col·lectius, però la resta de l’execució segueix endavant. A 
més, és tan restrictiva, que seran més les famílies que no s’hi podran acollir que les que realment 
podran fer-ho. 

Per allò exposat, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Petra  presenta la següent 

MOCIÓ 

1. L’Ajuntament de Petra manifesta que el Reial Decret sobre desnonaments aprovat pel Govern 
d’Espanya el 15 de novembre de 2012 és insuficient per pal·liar la dramàtica situació actual. La 
moratòria és massa restrictiva tant per la seva durada com pel perfil dels grups socials que s’hi 
poden acollir. En conseqüència s’insta al Govern espanyol a rectificar el seu abast garantint la 
protecció d’un major nombre de nuclis familiars i allargant el termini de la moratòria. 

2. L’Ajuntament de Petra, insta al Govern espanyol a modificar la legislació vigent en matèria 
hipotecària per instaurar, per l’habitatge habitual i permanent, la dació en pagament i el lloguer 
social. 

3. L’Ajuntament de Petra, conscient de la gravetat de la situació que estan vivint moltes famílies, 
demana a les entitats bancàries que suspenguin o paralitzin de forma immediata tots el 
procediments d’execució hipotecària que s’estiguin tramitant, per habitatge habitual i permanent, 
en aquest terme municipal.  

4. L’Ajuntament de Petra, demana a les entitats bancàries que una vegada hagin suspès o 
paralitzat els procediments d’execució hipotecària, congelin la generació d’interessos de demora i 
demés despeses que pugui generar per al particular la suspensió o paralització del procediment 
judicial.  

5. L’Ajuntament de Petra, insta al Govern de les Illes Balears a que negociï amb les entitats 
financeres titulars de crèdits hipotecaris a les Illes, la signatura d’un conveni per establir una 
moratòria en l’execució del préstecs hipotecaris sobre la habitatge habitual i permanent, per un 
termini mínim de 3 anys, i per a famílies que conformin col·lectius vulnerables. 

6. L’Ajuntament de Petra acorda cancel·lar tots els comptes corrents i demés dipòsits i productes, 
així com totes les vies de negoci (inclòs el pagament de la nòmina del personal de l’Ajuntament) 
amb aquelles entitats que no suspenguin o paralitzin  tots els procediments d’execució hipotecària 
i/o desnonaments que s’estiguin tramitant en aquest terme municipal respecte d’habitatge habitual. 

7. La secretaria de la corporació municipal farà arribar una còpia d’aquesta moció a les entitats 
amb les que aquest ajuntament tengui comptes corrents oberts i demés dipòsits i productes 
contractats. 

Petra, 10 de desembre  de 2012. 
 



La portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE, M. Antònia Alzamora Torrens” 

 
  Acabada la lectura per part de la regidora ponent, intervé ara el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, 
anunciant el suport del seu grup a la moció transcrita. El següent regidor que intervé és el popular Pedro 
Quetglas que diu estar totalment d'acord i ser sensible al plantejat, però que no obstant això hi ha un punt que 
no té molt clar i és el de cancel·lar els comptes bancaris municipals, ja que entén que es tracta d'alguna cosa 
necessari per al funcionament municipal. Després té lloc la intervenció corresponent a l'equip de govern, la 
qual corre a càrrec del regidor Tomeu Gual, afirmant aquest que en principi donaria el seu suport a la moció 
presentada, però la considera una miqueta genèrica quan parla de famílies vulnerables. Per a aquest portaveu 
del PSM, n’hi ha que s'han excedit comprant un xalet i d'altra banda, afirma Tomeu que tots els bancs estan 
desnonant. Abans d'obrir pas a la votació, la Sra. Batlessa comenta per la seva banda que d'aprovar-se la 
moció s’haurien de retirar els doblers de tots els Bancs i ficar-los sota una rajola; comentari aquest que és 
compartit pel seu company de grup el regidor Gual. En qualsevol cas, s'obre la votació i en la mateixa s'obté 
el resultat següent: 
 
Vots emesos:   11.  
Vots a favor:   2 (1 de CxI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   0 
Abstencions:   9 ( 5 del PSM i 4 del PP). 
 
 Per tant s'aprova per majoria simple (més vots a favor que en contra) dels regidors que componen el 
Ple, la moció anteriorment transcrita. 
 
 

2ª) MOCIÓ DEL PSOE AMB NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA 2112 I DATA 10-12-
2012, CONVENI DEL PERSONAL LABORAL MUNICIPAL: 

 
Torna a prendre la paraula també ara en aquest cas la portaveu del Grup Socialista, Maria Antònia 

Alzamora, que així mateix torna a llegir íntegrament la moció que es transcriu literalment més baix: 

 
 “M. Antònia Alzamora, com a portaveu del Grup Socialista, presenta per a la seva consideració al 
Ple de l’Ajuntament de Petra la següent moció: 
 
ELABORACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DEL PERSONAL LABOR AL DE L’AJUNTAMENT 
JUSTIFICACIÓ 
 
Els socialistes creim que una bona relació laboral entre els treballadors i l’Ajuntament, no només 
repercuteix en el seu benestar, sinó també en el dels ciutadans i ciutadanes del municipi. 
 
És una proposta del nostre programa electoral i una qüestió de justícia social. 
 
Probablement sigui dels únics col·lectius de treballadors municipals de les Illes sense conveni. 
 
Volem que la brigada municipal faci a feina a gust pel nostre poble. 
 
Volem que es recuperi el prestigi d’un temps de la Brigada municipal, on era referent de molts de 
municipis. 
 



Després de més d’un any d’haver presentat aquesta moció i no haver tingut més notícies de les 
negociacions, si n’hi ha hagudes, emparats per la normativa municipal, tornam a dur a la 
consideració d’aquest plenari aquesta proposta.  
 
Entenem que amb més d’una any de legislatura hi ha hagut temps més que suficient per reunir-se, 
parlar i cercar fórmules per arribar a acords. 
 
Simplement demanem que es seguin les dues parts i arribin a un acord, ja que creiem que els 
treballadors municipals i no municipals tenen dret a una mínima seguretat i dignitat en la seva 
feina. 
 
I per tot això exposat, PROPOSAM, que el Ple aprovi  la següent MOCIÓ: 
 
Que l’equip de govern es comprometi, en el termini màxim d’un mes, a elaborar un conveni entre 
el personal laboral i l’Ajuntament que satisfaci a ambdues parts, i que pugui ser ratificat pel plenari.  
 
Petra a 10 de desembre de 2012 
 
 
“Maria Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 
 

En aquesta ocasió és el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, el qui pren la paraula primer, dient que li 
agradaria saber si hi ha hagut acostament entre les postures de les parts i en quins aspectes. A continuació, 
intervé com a portaveu del PP per a aquest assumpte de l'ordre del dia el regidor Pedro Quetglas, comentant 
que després de tant temps es nota una certa desgana i que li agradaria saber en quins punts de la negociació 
estan d'acord les parts i en quins no. Per a contestar a l'oposició pren la paraula llavors el regidor de l'equip 
de Govern, Biel Alomar, dient que si la memòria no li falla, creu recordar que es va acordar aturar el tema i 
el que s'ha aconseguit almenys és no acomiadar a cap dels empleats laborals de l'Ajuntament. Prossegueix 
dient aquest regidor del PSM que han estat parlant de matèries, però que ells volen parlar de doblers i sobre 
això no hi ha possibilitat legal, afirma dit regidor. Alomar recorda que quan va estar el PSOE en el Govern 
Central va baixar el sou un 5% als funcionaris i que quan va accedir el PP a aquest Govern els ha llevat una 
paga extra i a més acomiada; concloent aquest regidor amb el comentari que l'assumpte està aturat. 

La següent intervenció prové de la portaveu socialista, Maria Antònia Alzamora, la qui recorda que 
ella li va fer una pregunta sobre aquest assumpte al regidor Alomar, el qual la va contestar que havia estat 
parlant amb els empleats laborals de l'Ajuntament. Mª Antònia afirma que hi ha temes no econòmics que es 
poden negociar en un conveni. No obstant això, Biel Alomar li respon que les dues parts van veure que no 
havia matèria per a negociar. El portaveu de CxI usa el seu 2on torn per a dir al regidor Alomar que ho que 
les negociacions estaven aturades no ho va dir anteriorment. Per la seva banda, Pedro Quetglas del PP es 
dirigeix a l'equip de govern dient als seus membres que ja sap que fan un esforç per a no acomiadar, igual 
que altres entitats, però que en altres llocs tenen un conveni. D'altra banda, Pedro reitera el que ha preguntat 
anteriorment, o sigui: coses en les quals estan d'acord les parts i coses en els quals no, per a saber en quin 
punt està la negociació. La resposta del portaveu de l'equip de govern en aquest cas és que això seria si 
tinguéssim una llista de 20 punts, però no hi ha tal, afirma el regidor del PSM. Reiterant Biel que quan no es 
pot parlar de temes econòmics, s'ha vist que no hi ha matèria de la qual parlar. Finalitza la seva intervenció 
aquest portaveu del PSM dient que encara que no hagi un conveni, això no vol dir que els treballadors 
estiguin desemparats, perquè hi ha un Estatut dels Treballadors. En la votació que té lloc després sobre 
aquesta 2ª moció presentada pel grup municipal socialista s'obté el següent resultat:  

 



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 del PSM. 

 
 S'aprova per tant, per majoria absoluta del número de regidors que componen el Plenari, la moció 
anteriorment transcrita. 

 
 

3ª) MOCIÓ DEL PSOE AMB NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA 2113 I DATA 10-12-
2012, REFERIDA AL SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIÀRIA:. 

 
També aquí serà la portaveu del Grup Socialista, Maria Antònia Alzamora, la qui intervingui com a 

ponent, llegint íntegrament la moció que textualment es transcriu a continuació:  
M. Antònia Alzamora Torrens portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Petra 
presenta la següent iniciativa: 
 
TÍTOL: MANTENIMENT DE LES CONDICIONS DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
DOMICILIÀRIA A PERSONES MAJORS I/O DISCAPACITADES  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El servei de teleassistència domiciliària és un recurs que permet la permanència dels usuaris en el 
seu mitjà habitual de vida, així com el contacte amb el seu entorn soci-familiar, evitant el 
desarrelament i assegurant la intervenció immediata en crisis personals, socials o metgesses per 
proporcionar seguretat i millor qualitat de vida. Per aconseguir aquests objectius, es va engegar en 
1992 el programa de teleassistència domiciliària que permet a les persones majors i/o 
discapacitades que viuen soles i en situació de risc, entrar en contacte verbal amb un centre 
d'atenció especialitzada, prement el botó d'un medalló o pulsera que duen constantment posat les 
24 hores del dia i tots els dies de l'any. Aquest botó salva vides. Així mateix, es disposa d'unitats 
mòbils que en cas de necessitat es traslladen al domicili de l'usuari per donar solució a 
l'emergència sorgida, mitjançant la mobilització de recursos. 
El programa s'ha instrumentat a través d'un conveni-marc subscrit entre l'Institut de Majors i 
Serveis Socials (IMSERSO) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) el dia 20 
d'abril de 1993, al que es van adherint progressivament a través de convenis específics de 
col·laboració les Corporacions Locals interessades en la implantació del programa en els seus 
àmbits territorials respectius. 
Els pressuposts generals de l'Estat del proper any no inclouen cap partida destinada a l’IMSERSO 
per subvencionar els serveis de teleassistència, que fins avui eren assumits en la seva major part 
pel govern central, que subvencionava dues terceres parts del cost del servei, mentre que la resta 
havia de ser abonat pels propis usuaris. 
Davant aquest greu atac al benestar d’aquelles persones que necessiten una ajuda constant, el 
Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Petra presenta la següent 
 
MOCIÓ 

1. L’Ajuntament de Petra sol·licita al Govern d’Espanya que doti pressupostàriament la partida 
destinada a assumir els dos terços del cost del servei de teleassistència per a persones 
majors i/o discapacitades, tal i com es venia fent des de 1993. 
 

2. En cas que el Govern de l’Estat fos insensible a aquesta qüestió, l’Ajuntament de Petra 
sol·licita al Govern de les Illes Balears que es faci càrrec del cost corresponent als dos 
terços del servei. 

 



3. En el supòsit de que ni el Govern estatal ni l’autonòmic volguessin assumir la proporció 
mencionada del cost del servei, l’Ajuntament de Petra sol·licita al Consell de Mallorca que 
se’n faci càrrec, coneixent que la consellera insular de Benestar Social ha manifestat la 
importància del manteniment de la subvenció del servei per part de l’administració. 

 
4. En cas que cap de les institucions supramunicipals sufraguin el cost proporcional del servei 

de teleassistència, l’Ajuntament de Petra n’assumirà la responsabilitat. 
 
Petra, 10 de desembre de 2012 
 
La portaveu del Grup Municipal Socialista, M. Antònia Alzamora Torrens” 

Acabada la lectura en veu alta per la regidora ponent, serà el portaveu del Grup Municipal CxI, Lluís 
Grimalt, el qui inicia la ronda d'intervencions per a la resta dels grups municipals i ho fa anunciant el seu 
suport a la moció que ha llegit Mª Antònia. Seguidament intervé el regidor Miquel Santandreu, qui actuant 
com portaveu del PP, afirma estar d'acord amb la relació de fets recollits en la moció, dels quals diu que són 
veritat; però afegeix que havia entitats privades que van fer millors ofertes i d'acord amb la cartera de serveis 
socials bàsics, la competència seria municipal, segons un Tècnic que s’anomena Horrach, i que ja ho 
assumeixen els Ajuntaments. En el torn per a l'equip de Govern, la Sra. Batlessa anuncia el vot en contra del 
seu grup el PSM i ho justifica dient que aquesta moció s'ha presentat sense estudiar, ja que el servei 
corresponent és prestat a Petra per la Mancomunitat amb la Creu Roja, la qual es beneficia segons Caterina 
Mas, dels doblers que obté l'Estat quan la gent marca la casella d'altres fins socials en la declaració de la 
renda. Finalitza la seva intervenció la Batlessa demanant a la portaveu del PSOE que repassi la seva moció. 
En el 2on torn per a la regidora ponent, Mª Antònia Alzamora contesta a l'anterior plantejant la retirada de la 
moció en qüestió, la qual cosa és acceptada per la unanimitat dels membres del Plenari, conforme al disposat 
en l'article al disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de 
desembre. 
 

4ª) MOCIÓ DEL PI, ASSUMIDA I PRESENTADA PER CXI, AMB NÚMERO DE 
REGISTRE D'ENTRADA 2114 I DATA 10-12-2012, REFERIDA A LA CONTENCIÓ DE LA 
PRESSIÓ FISCAL EN BALEARS. 

 
En aquest cas és el portaveu del Grup Municipal CxI, Lluís Grimalt, qui procedeix a la lectura de la 

moció dalt indicada, la qual es transcriu íntegrament a continuació: 
“EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS DEFENSA LA CONTENCIÓ DE LA 

PRESSIÓ FISCAL A BALEARS.- 
Davant l’anunci de la intenció del Govern Balear d’impulsar una política d’implantació de noves 
figures impositives (envasos, rent a cars, patrimoni, superfícies comercials, canon de l’aigua ...) que 
poden suposar un mísil a la línia de flotació de moltes empreses balears i l’acomiadament de molts 
treballadors (i tenint en compte que plou damunt banyat ja que a pujada de l’IVA, de l’IBI, el 
cèntim sanitari i d’altres), El PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS defensa la contenció de 
la pressió fiscal a les Balears i per això volem: 
 
1.- Instar al Govern Balear a no incrementar de manera generalitzada i sense cap tipus de consens la 
pressió fiscal que pateixen les nostres empreses i treballadors, aparcant la implantació de nous 
imposts i tributs que provocaran més perjudicis que beneficis. 
 
2.- Instar al Govern a posar damunt la taula a nivell estatal una reforma del sistema de finançament 
autonòmic que no provoqui que qui més aporta sigui qui manco reb i que, a més, es veu empès a 



generar més pressió fiscal per mantenir uns serveis públics similars als existents de mitjana a l’estat 
(o pitjors en el cas de Balears). 
 
El Pi recorda que d’acord amb la Memòria del Consell Econòmic i Social de l’any 2010 les Illes 
Balears patien la major pressió fiscal de l’Estat espanyol en relació a la renda per persona, una 
situació que es repeteix any darrera any. A les Balears la pressió fiscal en relació al PIB per càpita 
és del 29,67 %, cosa que representa 4,71 punts percentuals per damunt la mitjana estatal que és del 
24,96 %; així, l’any 2010, cada resident a les Illes Balears va tenir una càrrega fiscal de 7.319 euros 
una quantia 1.500 euros superior a la mitjana. Els ingressos generats es distribueixen de la següent 
forma: 57,49 % per l’administració central, 31 % per la comunitat autònoma i 11,51 % per consells 
i ajuntaments. La renda per càpita dels illencs superava un 6,98% la mitjana estatal mentre que la 
suma dels tributs suportats era un 27,16 % superior a la mitjana estatal. 
 
L’any 2008 el Govern central va fer públiques les balances Fiscals. D’acord amb aquestes dades la 
balança fiscal de les Balears era negativa i suposava el 11,22% del nostre PIB. Balears era la que 
més aportava amb molta diferència sobre la resta. Segons els experts aquesta contribució estaria així 
al voltant dels 3.000 milions d’euros anuals. 
 
Tenir la pressió fiscal més alta de l’estat i ser els que més contribueixen a les despeses comunes i en 
quota de solidaritat són dos indicadors que demostren de manera diàfana i contundent que les 
Balears ja fan un esforç fiscal elevat i generador de recursos suficients. 
 
La crisi econòmica ha provocat una caiguda enorme de la recaptació tributària de totes les 
administracions i ha obligat a posar en marxa polítiques d’austeritat. Aquestes polítiques 
d’austeritat, per una banda, han suposat retallades en la despesa pública i, per una altra banda, han 
suposat pujades impositives per quadrar els números públics. L’exacerbació d’aquestes polítiques 
però, posa en perill la viabilitat i continuïtat del teixit productiu de les Illes Balears ja que essent des 
de fa molts d’anys els que fan un esforç fiscal més important i dels que manco rebem. 
 
Entenem la necessitat ineludible de reduir progressivament el dèficit dels comptes públics, però del 
que es tracte és de ser més molt més reivindicatius amb Madrid a l’hora de demanar un finançament 
just per les Illes Balears enlloc de, tan sols, “castigar” més a les empreses i al conjunt de la població 
balear amb més figures impositives. 
 
Així mateix, volem anunciar públicament que presentarem a tots els ajuntaments on tenim 
representació una moció de defensa de la contenció de la pressió fiscal i en contra de la implantació 
de nous tributs o de la pujada dels existents. 
 
Palma, 5 de desembre de 2012. 
Il·legible.” 
 
 
  Després de la lectura en veu alta van intervenint la resta de portaveus dels altres grups municipals, 
començant per la regidora Mª Antònia Alzamora del PSOE, que anuncia el seu suport a la moció abans 
transcrita. Després és el portaveu popular, Miquel Santandreu, qui diu estar d'acord que la CCAA està mal 
finançada, però que en aquest moment és difícil reclamar més finançament, igual que millors salaris per als 
empleats públics, i que el menys agradable és augmentar impostos, però que és necessari per necessitats 
bàsiques i imperioses i que l'única manera és aquesta. El portaveu de l'equip de Govern Sebastià Reixac 



anuncia per la seva banda que també donarà el seu suport a la moció, encara que la qualifica com “brindis al 
sol”, ja que segons aquest regidor del PSM, els grans partits han demostrat al llarg dels anys el seu desinterès 
referent al finançament d'uns serveis mal traspassats i mals dotats, com l'Educació i la Sanitat, que es 
mengen la major part del pressupost, en opinió de Sebastià. Altra cosa que afirma el regidor Reixac és que 
els balears aporten molt, però que els partits que podrien fer una mica per a evitar la situació, no tenen 
representació a Madrid i els quals la tenen no fan gens. Conclou la seva intervenció Reixac dient que com 
que no feim com els catalans….La qual cosa és contestada en el seu 2on torn pel portaveu popular, Miquel 
Santandreu, afirmant que molt malament venen el seu missatge els del PSM. Això últim és replicat pel 
portaveu de dit partit dient que “molt bé”.  

S'obre després la votació sobre la moció abans transcrita, en la qual es produeix el resultat següent:  
 

Vots emesos:   11.  
Vots a favor:   7 (5 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   4 del PP.  
Abstencions:   0. 
 
 Per tant s'aprova, per majoria absoluta del número de regidors que componen el Plenari, la moció 
anteriorment transcrita. 

 
5ª) MOCIÓ DEL PSM AMB NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA 2116 I DATA 11-12-

2012, REFERIDA A LA POLÍTICA CULTURAL DE BALEARS.- 
 

En aquest cas serà el regidor de l'equip de Govern, Miquel Ensenyat, qui actuï com a ponent per a la 
referida moció, la qual es transcriu a continuació en la seva integritat: 
MOCIÓ AMB MOTIU DE LA POLÍTICA CULTURAL DE LES ILLE S BALEARS A L’EXTERIOR 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El passat dia 8 de Novembre, el Govern de les Illes Balears va anunciar que abandonaria l’Institut 
Ramón Llull, consorci integrat inicialment per la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. 
 
Aquest consorci era una eina de projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi 
expressava en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió. Els objectius 
fonamentalment era la promoció de l’ensenyament del català, la seva difusió a l’exterior, el 
coneixement de la literatura que s’expressa en llengua catalana, la difusió del pensament, l’assaig 
i la investigació a l’exterior, a més de la promoció de les relacions, els 
projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes de projecció de la cultura, de 
dins o fora del domini lingüístic. 
 
Aquest abandonament s’afegeix al tancament que la mateixa setmana, va anunciar l’Espai 
Mallorca, després que el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, no complissin amb 
les seves obligacions econòmiques. 
 
L’Espai Mallorca, és un centre de promoció i difusió de la cultura de les Illes Balears a Catalunya, 
que va néixer l’any 1998, com una iniciativa de la Conselleria de Cultura del Consell de Mallorca 
en col·laboració amb el Gremi d’Editors de Balears. 
 
El seu objectiu, era donar a conèixer els productes culturals de les Illes Balears, promoure els 
seus artistes i escriptors, i crear vincles i intercanvis culturals amb Catalunya. 
 



Aquestes accions constaten una vegada més l’absolut menyspreu del Govern de les Illes Balears i 
el Consell de Mallorca cap a la llengua catalana i a la nostra cultura, identitat i tradicions, copejant 
durament al sector cultural de les nostres illes. 
L’Ajuntament de Petra constata la importància de la cultura com a instrument de creació de 
riquesa i de promoció i dinamització del turisme, així com la necessitat de que les institucions 
defensin la llengua i cultura pròpies. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Petra ACORDA: 
 
1.- Instar al Govern de les Illes Balears a no abandonar l’Institut Ramon Llull i reforçar-lo com 
autèntic instrument de projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura. 
 
2.- Instar al Consell de Mallorca a que realitzi totes les accions necessàries per mantenir obert 
l’Espai Mallorca a Barcelona com a element de promoció dels productes culturals de les Illes 
balears i de la promoció dels seus artistes i escriptors. 
 
3.- Començar la xarxa de municipis adherits a l’Institut Ramon Llull tal i com ja funciona a la 
comunitat valenciana. 
 
4.- Trametre aquests acords al Govern de les Illes Baleras i a l’Institut Ramon Llull. 
 
Petra, 10 de desembre de 2012” 

 
Una vegada acabada la lectura en veu alta per part del regidor ponent, els portaveus de CxI i PSOE 

anuncien el seu suport a la moció llegida. Per contra, el portaveu popular Miquel Santandreu afirma que s'ha 
decidit sortir de l'Institut en qüestió, perquè no tenia cabuda dins del Pressupost i que si no fessin Pressupost 
com aquí…Segueix dient aquest regidor que d'una banda es vol que no pugin els impostos, però també que 
es cobreixin les necessitats bàsiques i els deutes i a més que es donin doblers a la cultura catalana. Miquel 
Santandreu diu que lo que es fa malament aquí és confondre la cultura catalana amb la mallorquina i que no 
hi ha sintonia amb la deriva nacionalista de la Generalitat a Catalunya. Finalitza la seva intervenció el 
regidor dient als membres de l'equip de Govern que financin ells això si els sobren doblers. En el 2on torn 
per al ponent, Miquel Ensenyat diu que quan parlam de “la nostra cultura”, la nostra llengua és la catalana, i 
que els del PP es gasten els doblers en el que volen i que tenen un Palau de Congressos en el qual es gasta un 
munt de doblers. Tot seguit te lloc una discussió a propòsit de l'Institut d'Estudis Baleàrics, en la qual es 
creuen intervencions dels regidors Miquel Ensenyat i Miquel Santandreu. Aquest últim afirma, dirigint-se als 
membres de l'equip de Govern: “vosaltres teniu molt clar el del català, però la meva cultura no és la catalana, 
sinó la mallorquina, es digui com es digui la llengua que parlem”. Utilitza el seu últim torn el regidor ponent 
per a dir que considera un error l'abandó de l'Institut Ramón Llull, pel seu suport a escriptors, i que ho 
considera també contrari a la Constitució. Fixades així les postures dels diferents grups municipals es passa a 
votar sobre la moció abans transcrita i es dóna el resultat següent:  
 
Vots emesos:    11.  
Vots a favor:    7 (5 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:    4 del PP.  
Abstencions:    0. 
 
 Per tant, s'aprova per majoria absoluta del número de regidors que componen el Plenari, la moció 
anteriorment transcrita. 
 
  5.- DECRETS DE BATLIA. 
 



 Ofereix la Sra. Presidenta la possibilitat d'intervenir als regidors assistents, quant a les Resolucions 
de Batlia prèviament repartides. Atenent a l'oferiment anterior, pren la paraula la portaveu socialista, Mª 
Antònia Alzamora, per a referir-se a la Resolució de Batlia 129/2012, relativa a la pròrroga del Pressupost 
Municipal. Segons diu la regidora del PSOE, aquesta Resolució posa de manifest que el joc democràtic no 
existeix en aquest Ajuntament i afegeix que és una llàstima que no s’hagi pogut debatre. Altra Resolució de 
Batlia que mereix l'atenció de la citada regidora és la número 133 i en relació a aquesta, Mª Antònia pregunta 
Què suposa deixar de fer aportació a la FELIB? I afegeix que veu incoherència entre els punts 6 i 7 de la 
moció. Per altra banda la regidora Alzamora entén que hauria de ser el Plenari qui adopti tal decisió, ja que 
en la FELIB estan representats els municipis. Per a respondre la intervenció anterior, pren la paraula el 
portaveu de l'equip de govern Sebastià Reixac dient que ell no veu cap incoherència i que la Llei contempla 
la pròrroga automàtica del Pressupost Municipal. Prossegueix intervenint Sebastià per a dir que hi ha gent 
que reclama i que cal retallar despeses de tots els llocs per a destinar-los a tot el necessari. Aquest mateix 
regidor afegeix que els de l'equip de Govern han entès que la FELIB no ajuda a no-res i que és una partida 
inútil des del seu punt de vista. Conclou la seva intervenció el regidor Reixac dient que com no havia acord 
plenari d'adhesió a la FELIB, han vist que no hauria problema a aprovar la decisió abans esmentada per 
Resolució de Batlia. 
 

Una vegada que s'ha tractat aquest punt de l'ordre del dia i abans de passar al següent, tal 
com es va anunciar per la Sra. Presidenta a l'inici d'aquesta sessió, a l'empara del previst en l'article 
83 del ROF, Caterina Mas planteja la inclusió en l'ordre del dia de l'escrit procedent de la Delegació 
del Govern amb data 7-12-2012 registrat d'entrada en l'Ajuntament amb data 12-12-2012 i número 
2126 La Sra. Batlessa pregunta als regidors de l'oposició si algú està disposat a variar el seu vot 
quant al fons de l'assumpte, pel que fa al que han votat anteriorment, però el portaveu del PP, 
Miquel Santandreu, rebutja manifestar la seva intenció de vot quant al fons. Per contra, el regidor de 
l'equip de govern, Sebastià Reixac, anuncia l'abstenció del seu grup municipal el PSM. Però en 
aquest moment, el també regidor de l'equip de Govern, Biel Alomar, recorda que cal votar 
prèviament la declaració d'urgència de l'assumpte per a introduir-lo en l'ordre del dia i el Secretari 
confirma l'anterior, com va avisar ja al començament de la sessió. Es vota llavors primer sobre la 
prèvia i especial declaració d'urgència per a incloure l'assumpte esmentat en l'ordre del dia i s'obté 
el resultat següent:      
 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:         9 (4 del PP, 3 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:  0. 
Abstencions:      2 ( del PSM). 
 
 Per tant, s'aprova per majoria de ¾ dels regidors que componen el Plenari i en qualsevol cas 
majoria absoluta dels mateixos, l'especial i prèvia declaració d'urgència per a introduir en l'ordre del 
dia, l'assumpte dalt referenciat. A continuació, la Sra. Presidenta concedeix l'ús de la paraula al 
Secretari Municipal perquè expliqui aquest assumpte. El funcionari al·ludit anuncia que es limitarà 
a informar en el mateix sentit que ja ho va fer en Comissió, pel que fa a l'escrit rebut en 
l'Ajuntament procedent de la Delegació del Govern, del qual diu que ara ja s'ha rebut complet, amb 
la signatura original del seu Secretari General, per delegació de la Delegada del Govern, i que ja ha 
estat registrat d'entrada en l'Ajuntament amb la seva data i el seu número. Tot seguit, Francisco 
González procedeix a la lectura en extracte de l'escrit que més baix s'inclou sencer i escanejat: 
 
 



 
 
 
 

Davant la recepció de tal escrit, González comença per anunciar, com ja va fer en Comissió, 
que intentarà ser el més objectiu i neutral que pugui i que no vol prendre partit en aquest assumpte. 
Seguidament, afirma el Secretari que l'Ajuntament pot adoptar 2 postures: una primera la descriu 
com a cedir o baixar el cap davant la Delegació del Govern i la segona seria desatendre l'escrit 



referit. Quant a la primera de les postures plantejades, González segueix dient que es pot articular 
jurídicament de dues formes, en la seva opinió, i que serien les següents: 
 
a) Entendre o interpretar o prendre com un requeriment previ l'escrit rebut i en conseqüència, 
procedir a l'anul·lació de l'acord plenari en qüestió sobre la base del disposat en l'article 65.1 de la 
Llei de Bases de Règim Local i adoptar un acord plenari en el seu lloc, com el següent: 
 
 
Declarar no disponibles els crèdits pressupostaris de les aplicacions de l'estat de despeses del 

pressupost de 2012 relatives a la paga extraordinària de desembre del personal municipal, per 

import total de 14.104,94.- €, quedant pendents d'afectar aquests crèdits a la finalitat que indica 

l'article 2 del Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat 

pressupostària i de foment de la competitivitat, (aportacions a plans de pensions o similars), sense 

que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el present exercici, ni en exercicis futurs. 

 

b) Revocar d'ofici i “motu proprio” l'acord plenari esmentat en la pròxima sessió plenària, amb 
independència de l'escrit rebut, sobre la base del disposat en l'article 105.1 de la Llei 30/1992 de 26 
de novembre, per considerar-lo com a no favorable als interessats que serien els empleats 
municipals, atès que els fons no queden immobilitzats per a futures aportacions a plans de pensions, 
assegurances col·lectives o similars, en les condicions que en el futur es determinin normativament, 
i que econòmicament ens beneficiarien; tenint en compte que també es compleixen els altres 
requisits previstos en l'article citat, com no ser contrari a l’interès públic i demés. I així mateix, 
segueix dient el Secretari: adoptar l'acord plenari que s'ha proposat més amunt, en substitució del 
revocat. 
 
Quant a la segona postura municipal plantejada pel Secretari, això és desatendre l'escrit remès per 
Delegació del Govern, Francisco diu que podria basar-se que no es tracta d'un requeriment, encara 
que pugui en el fons prendre's com a tal, ja que en el propi escrit es diu literalment:        
 
“En conseqüència, atès que els terminis processals legalment prevists no permeten efectuar un 
requeriment previ”. 
 
Per altra banda, prossegueix dient el Secretari, que el Plenari podria també considerar l'escrit com 
no motivat, ja que es limita a incloure dos preceptes legals, però sense argumentar perquè l'acord 
plenari en qüestió els infringeix. Si bé, en opinió del funcionari, l'escrit està motivat, encara que li 
sembla massa fluixa la motivació que hi apareix. Pel que fa a les conseqüències d'adoptar aquesta 2ª 
postura, el funcionari informa que en cas que es fes efectiva l’“amenaça” d'impugnació en la via 
contenciosa, per part de la Delegació del Govern, l'Ajuntament hauria d'assumir unes despeses 
judicials (d'advocat, de procurador, possibles costes processals, etc.) i ara mateix no té una situació 
econòmica que ho faci recomanable. Però és que al final, continua dient el funcionari, si hi ha 
judici, és previsible i possible que els Tribunals contenciosos donin la raó a la Delegació del Govern 
en aquest assumpte i obliguin que l'Ajuntament adopti de totes maneres l'acord plenari que es va 
negar a adoptar; amb la qual cosa no es treu res i en canvi es perd per despeses judicials.  

Estant així les coses, la Sra. Batlessa proposa a la resta dels regidors l'adopció pel plenari de 
la primera postura de les plantejades pel Secretari Municipal, en forma de revocació de l'acord 
anterior, amb adopció de l'altre apuntat més amunt en el seu lloc i sotmet aquesta proposta a 
votació, la qual aporta el resultat següent:      
 



Vots emesos:    11.  
Vots a favor:          4 del PP 
Vots en contra:   0 
Abstencions:          7 ( 5 del PSM, 1 de CxI i 1 del PSOE). 
 
 S'aprova doncs, per majoria simple dels regidors que componen el Plenari (més vots a favor 
que en contra) el següent acord plenari:  
 
 Revocar d'ofici i “motu proprio” l'acord plenari adoptat en la sessió de data 8-11-2012, 
corresponent al punt 2 del seu ordre del dia, amb independència de l'escrit rebut procedent de la 
Delegació del Govern; sobre la base del disposat en l'article 105.1 de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, per considerar-lo com no favorable als interessats que serien els empleats municipals, 
atès que els fons en qüestió no quedarien immobilitzats per a futures aportacions a plans de 
pensions, assegurances col·lectives o similars, en les condicions que en el futur es determinin 
normativament, i que econòmicament els beneficiarien. I així mateix, en substitució de l'acord 
plenari revocat, adoptar el qual segueix: 
 
 Declarar no disponibles els crèdits pressupostaris de les aplicacions de l'estat de despeses del 
pressupost de 2012 relatives a la paga extraordinària de desembre del personal municipal, per 
import total de 14.104,94.-€, quedant pendents d'afectar aquests crèdits a la finalitat que indica 
l'article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, (aportacions a plans de pensions o similars), sense 
que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el present exercici, ni en exercicis futurs. 
 
 
  6.-INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 

Dins ja d'aquest altre punt de l'ordre del dia, pren la paraula el portaveu del PP, Miquel 
Santandreu, per dir que li ha sorprès que s'hagi retallat la productivitat i les gratificacions als 
empleats municipals, per la qual cosa s'ha posat en contacte amb Ajuntaments com el de Palma i 
Consells fins i tot d'altres Illes. Aquest regidor afegeix que l'equip de govern s'ha basat en un 
informe del Secretari que és l'assessor jurídic de la Corporació, però es pot basar en altre per a no 
retallar. A la interpel·lació anterior contesta el regidor d'Hisenda que no solament hi ha un informe 
jurídic del Secretari sinó dos, indicant que s'havien de llevar la productivitat i les gratificacions. 
Afegeix Sebastià Reixac que es varen mantenir reunions amb el personal municipal i que es va 
demanar als empleats que portessin un informe jurídic contrari, però no en varen portar cap. La 
següent intervenció ve a càrrec de la portaveu del PSOE, la qual pregunta si hi ha previst algun pla 
de promoció turística per a rendibilitzar aquest any la celebració de Juníper Serra i Bartomeu Gual li 
contesta que s'està en això. No es produeixen més intervencions de l'oposició dins d'aquest punt de 
l'ordre del dia, amb la qual cosa, la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 22,55 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. Llavors intervé un home del públic, dient que ell entén que el d’anar-se de l'Institut Ramon 
Llull és una qüestió política i conclou afirmant que no és el mateix la cultura catalana que la cultura 
de Catalunya. El regidor popular Miquel Santandreu respon a la intervenció anterior que hi ha 
persones que creuen en uns països catalans, però que això no és aquí compartit per tots en aquestes 
Illes. Després de l'anterior no hi ha més intervencions del públic present en la sala, per la qual cosa, 



la Sra. Presidenta dóna per finalitzada també la reunió, a les 22,57 hores, del qual don fe i estenc la 
present acta, que jo el Secretari certific. 
 
 
 Vist i Plau        El Secretari. 
 La Batlessa 

 
 
  

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

 


