
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE DIA 2 

D’OCTUBRE DE 2014.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,37 hores de dia 2 d’octubre de 
dos mil catorze, 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: 
  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
 Sr. Biel Alomar i Bauzà. 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 
 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 

Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 
Sr. Lluís Grimalt i Gual. 
Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  
 
No assisteixen:  
Sr. Gabriel Nadal i Mas. 
 
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. Batlessa, la qual declara oberta la sessió amb l’ordre 
del dia següent: 

 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.-  
 
 No estant encara llesta l’acta de la sessió celebrada abans d’ahir, la Sra. Presidenta dóna pas 
al punt de l’ordre del dia següent.  
 Essent les 21,38 hores entra a la sala el regidor de l’equip de Govern Biel Alomar Bauçà i 
s’incorpora a la mesa de Plenaris.  
 
 2.- APROVACIÓ SOL·LICITUD AMPLIACIÓ DEVOLUCIÓ PIE 2008-2009.-  
 
 La Sra. Batlessa anuncia als presents que el Secretari els explicarà aquest assumpte. El 
funcionari esmentat comença per comentar que una de les fonts d’ingressos que tenen els 
ajuntaments cada any és la participació en els tributs de l'Estat i en un moment donat una sèrie 
d’entitats locals van rebre una quantitat superior a la que les corresponia; per la qual cosa, continua 
dient Francisco González, s’ha de retornar a l’Estat la diferència ingressada de més en un termini 
determinat inicialment. No obstant això, segueix dient González, ara l’Estat ha ofert la possibilitat 
d’ampliar aquest termini de devolució a les entitats locals afectades que compleixin determinats 
objectius econòmico-financers, que l’Ajuntament de Petra compleix, segons el Secretari, com són: 
l’estabilitat pressupostària, la regla de despesa, pagar als proveïdors a 30 dies, etc. Opina González 
que es tracta d’una espècie de premi per fer les coses bé. Per obtenir aquesta ampliació del termini, 
els ajuntaments que "han fet els deures", explica Francisco, han de complir a més uns requisits 
procedimentals o formals que són: el d’adoptar la sol·licitud corresponent mitjançant acord plenari i 
que l’Interventor remeti aquest acord o certificació del mateix per mitjans telemàtics al Ministeri 
d’Hisenda. Conclou la seva exposició el funcionari dient que quan estigui disponible l’aplicació Web 
per a la tramesa, comunicarà l’acord que possiblement ara s’aprovarà pel Plenari.  
 Després no es produeix cap intervenció per part dels grups municipals i per això es passa 
directament a la votació, en la qual s’aprova per unanimitat dels membres del Plenari presents (10), 



sol·licitar al Ministeri d’Hisenda l’ampliació en 120 mesos del termini per a la devolució de les 
liquidacions negatives de la PIE 2008 i 2009.  
 
 2.- MOCIONS.-  
 
a) Moció del PSM amb número de registre municipal d’entrada 1514 i data 30.09.2014, sobre 
fumigació amb insecticida contra la processionària del pi:  
 
 És el Regidor de Medi Ambient de l’equip de Govern, Bartomeu Gual, qui es disposa a 
defensar la referida moció que a continuació es transcriu íntegrament:  
 
“Bartomeu Gual Riutort del Grup Municipal del PSM a l’Ajuntament de Petra presenta la següent 
moció: 
 

MOCIÓ AMB MOTIU DE LA FUMIGACIÓ AMB INSECTICIDA AGRESSIU I NO SELECTIU 
CONTRA LA PROCESSIONÀRIA DEL PI. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El Govern té previst dur a terme una campanya de fumigació amb un insecticida agressiu i poc 
selectiu en contra de la processionària del pi, durant les properes setmanes i fins a mitjans de 
novembre.  
 
En concret, els plans del Govern és fumigar les zones de pinar amb avioneta i helicòpter amb un 
insecticida anomenat DIMILIN Oleoso B, el principi actiu del qual, el diflubenzuron és un potent 
inhibidor del desenvolupament dels estadis de larva. Tot i que només estigui present a aquest 
producte amb una concentració del 1,5% i que el pla de fumigació evita les finques inscrites al 
CBPAE (+ 100 metres a la rodona) i les caseres registrades, creim que es corre un risc innecessari 
ja que existeixen alternatives viables com el Bacilus turingensis, prou efectiu i de vida activa de 
curta durada, que està permès en agricultura ecològica. 
 
Posam en dubte la necessitat d'aplicar aquest insecticida no només per la seva persistència al medi 
ambient sinó també pel perill de deriva que suposa la seva fumigació aèria per als nostres cultius 
ecològics. Ademés, encara que el DIMILIN Oleoso B es descriu com a compatible amb les abelles, 
varis estudis científics (Adamson et al. 2005, Devillers i Pham-Delegue 2002, Tasei 2001, 
Thompson et al. 2005, Thompson et al. 2007) demostren que dosis menors a les letals afecten a la 
vida de l'insecte (efectes damunt el rendiment de la colònia, mortalitat de les larves i ous, et.) i per 
tant poden tenir un efecte no menyspreable damunt les seves poblacions. 
 
Del document de TRACSATEC destacam el següent: 
 
“9.ZONA DE TRATAMIENTO Y SUPERFICIE TRATADA  
 
La superficie total a tratar será de 27.028 ha, distribuidas de la siguiente manera:  
MALLORCA  24.059 ha  
MENORCA     2.969 ha  
 
La relación de municipios con superficie de pinar objeto de tratamiento aéreo dentro del presente 
proyecto es la siguiente:  
Mallorca: Alaró, Alcudia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campos, 
Capdepera, Costitx, Esporles, Felanitx, Inca, Lloret de Vistalegre, Llubí, Llucmajor, Manacor, 
Mancor de la Vall, Mariade la Salut, Marratxí, Montuïri, Muro, Palma, Petra, Porreres, Sant Llorenç 
des Cardassar, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Senselles, 
Ses Salines, Sineu, Son Servera y Valldemossa.  
 
Menorca: Alaior, Ciutadella, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries y Maó  



 
En los polígonos de tratamiento que se adjuntan, se han eliminado los núcleos de población, las 
colmenas de asentamientos apícolas, los cultivos agrícolas ecológicos y las masas de agua, 
estableciéndose una franja de seguridad o buffer de 100 m, tal y como marca el anejo VI del Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de setiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir el uso sostenible de los productos fitosanitarios. “ 
 
Trobareu tota la informació sobre el pla al següent enllaç així com mapes de les zones a fumigar: 
 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST149ZI177601&id=177601 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Petra ACORDA: 
 
1.- Instar al Govern de les Illes Balears a no utilitzar insecticides agressius i no selectius contra la 
processionària del pi. 
2.- Instar al Govern de les Illes Balears a utilitzar mitjans més racionals i selectius pel tractament de 
la processionària del pi. 
3.- Trametre aquests acords al Govern de les Illes Balears i a APAEMA que ha facilitat la informació 
 
Petra, 30 de setembre de 2014” 
 
 Després d’avisar als presents que es tracta d’un assumpte un poc tècnic, aquest regidor 
comenta que a través d’una associació s’ha arribat a conèixer que el Govern Balear té previst 
realitzar un tractament amb un insecticida de molta permanència en el temps, segons la seva opinió, 
la qual cosa ocasiona una alta mortaldat en altres insectes diferents als que són objecte del 
tractament, segons exposa el regidor Gual. Continua la intervenció de Bartomeu comentant que en el 
propi projecte del Govern s’està reconeixent que el producte és dolent per a l’entorn. Segons el 
regidor ponent, si l’insecticida en qüestió es pot tirar a 100 metres de les finques ecològiques, com 
preveu el projecte esmentat, això és com tirar-ho damunt de les mateixes. I el que caldria fer segons 
Gual és no tirar aquest producte. El regidor de Medi Ambient assenyala que als EUA i al Canadà no 
estan prohibits aquest tipus d’insecticides, però resulta que en aquest últim país s’ha presentat una 
demanda contra les companyies Bayer i Syingenta pels danys que ha ocasionat la seva utilització. 
Prossegueix dient el ponent que si a França i a Andalusia ja han prohibit aquests insecticides, aquí a 
Balears tenim un govern que va en contra de l’evolució normal de la societat.  
 Un cop acabada l’exposició del portaveu del PSM, pren la paraula la regidora socialista per 
manifestar la posició del seu grup municipal. Maria Antònia Alzamora anuncia que donarà el seu 
suport a la moció presentada pel PSM, encara que afirma que la processionària del pi ocasiona una 
sèrie de mals importants. Si bé considera la portaveu del PSOE que els remeis per a les malalties no 
han de ser pitjors que aquestes. En aquest sentit, la regidora Alzamora procedeix a la lectura en veu 
alta del paràgraf final l’apartat 13.1 del projecte de tractament contra la processionària del pi que ara 
es discuteix i on es diu literalment, fins i tot amb la frase ressaltada en lletra negreta, el següent: 
"perillós per al Medi Ambient, essent nociu per als organismes aquàtics i pot provocar a llarg termini 
efectes negatius en el medi ambient aquàtic".  
 El següent portaveu de grup municipal a intervenir és Lluís Grimalt del PI i ho fa anunciant 
també el seu suport a la moció del PSM. Tot seguit intervé finalment el representant del PP, Miquel 
Santandreu, qui anuncia el vot en contra del grup municipal popular, pel que fa a la moció recolzada 
per l’equip de Govern. Segons el portaveu del PP, el tractament en qüestió està avalat per informes 
tècnics del Ministeri i està permès a la UE. D’altra banda, indica Miquel Santandreu que es tracta 
d'una actuació molt concreta i molt selectiva que afecta només a 66 hectàrees del municipi de Petra. 
El regidor popular afegeix que el tractament plantejat és agressiu contra el Medi Ambient perquè 
pretén eliminar un agent d’aquest medi i que els de l’equip de Govern serien els primers a voler-l’ho 
si sabessin que els mata els pins. En el 2n torn per al regidor ponent, Bartomeu Gual llegeix una 
frase corresponent al final del paràgraf 1r de l’apartat 7 del projecte aquí discutit, en el qual es diu 
que el producte insecticida en qüestió "es biodegrada en el termini d'1 any, i té una persistència 



moderada en terres i aigües". El regidor de Medi Ambient destaca l’aspecte de persistència i afegeix 
que a través dels aqüífers el producte acaba a l’aigua. Seguidament fa al· lusió el ponent al DDT que 
també era un producte que s’utilitzava, però que a ningú se li ocorre utilitzar avui. D’altra banda, el 
regidor Gual comenta que un anterior Conseller de Medi Ambient del PP, en al·lusió a Jaume Font, 
va emprar fa anys un bacil contra la processionària, quan la situació dels pins era pitjor, segons el 
regidor ponent. Acaba el seu 2n torn d’intervenció el ponent donant les gràcies als grups municipals 
socialista i PI pel seu suport a la moció, malgrat l’apuntat per la regidora del PSOE sobre la 
processionària del pi; així com afirmant que cal ser valents i anar cap a coses que siguin respectuoses 
amb la vida humana i amb el medi ambient.  
 En el 2n torn per al portaveu popular, Miquel Santandreu, qüestiona l’anterior dient que serà 
per les coses de la política, però que el PSM no es comporta de la mateixa manera quan mesures 
d'aquest tipus les adopta el seu propi partit. En el torn final per al ponent, Bartomeu Gual afirma que 
s’han de criticar les coses mal fetes amb independència que les faci un partit o un altre.  
 Acabades les intervencions reglamentàries dels portaveus, es passa després a la votació i 
s'obté el resultat següent:  
 
Vots emesos:   10.  
Vots a favor:   7 (5 del PSM, 1 del PSOE i 1 del PI).  
Vots en contra:   3 del PP.  
Abstencions:   0.  
 
 En conseqüència, s’aprova per majoria de 2/3 del número de regidors presents en el Plenari 
(10), la moció més amunt transcrita.  
 
b) Moció del PI amb número de registre municipal d’entrada 1516 i data 30.09.2014, sobre 
acatament de resolucions judicials del TSJ de Balears en relació amb el Tractament Integrat de 
Llengües:  
 Serà en aquest cas el regidor Lluís Grimalt qui actuï com a ponent i comença la seva 
intervenció procedint a la lectura íntegra de la moció dalt esmentada, el text del qual s’incorpora 
literalment a continuació en la seva integritat:  

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PETRA DEL MUNICIPI DE PETRA PER 
L’ACATAMENT DE LES SENTÈNCIES I INTERLOCUTÒRIES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS EN RELACIÓ AL TIL. 

El passat 23 de setembre la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears anul·là el decret  del Govern que regula l'aplicació del TIL.  

La Sala va dictar tres sentències en què estima els recursos presentats per CCOO, STEI i UGT i 
declara nul el decret que regula el TIL als centres docents no universitaris de les Balears. 

Les tres resolucions analitzen els motius exposats pels recurrents, basant la seva estimació dels 
recursos en dos motius principalment. D'una banda, la Sala Contenciosa Administrativa creu que el 
Govern ha incomplit el tràmit obligat d'informe de la Universitat de les Illes Balears. "Si l'Estatut 
preveu per a la Universitat una funció assessora del Govern en tot allò relatiu a la llengua 
catalana, no es pot obviar la seva intervenció en aquesta matèria i, per tant, en aquesta 
matèria els seus informes són preceptius", assenyala una de les sentències.  

Així mateix, la sala conclou que el Decret 15/2013 (ara anul·lat) infringeix la Llei balear 4/2011 de 
bona administració i de bon govern, que, en relació als avantprojectes de llei, exigeix una avaluació 
prèvia, concretada en la memòria de l'anàlisi de l'impacte normatiu. 



Els sindicats entenien que, igual que el TIL, l'ordre per aplicar-lo contravé la Constitució, l'Estatut 
d'Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística i la recentment  aprovada Llei Orgànica de Millora 
de la Qualitat de l'Ensenyament (LOMQE). 

En aquest sentit el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va dictar quatre 
interlocutòries en les quals ordena la suspensió cautelar de l'execució de l'ordre de la Conselleria 
d'Educació del 9 de maig 2014 per mitjà de la qual es desenvolupen determinats aspectes del TIL 
en els centres docents no universitaris de les Balears. L'ordre de la Conselleria suspesa és la que 
desenvolupa el calendari d'implantació del sistema de Tractament Integrat de Llengües per a aquest 
curs 2014/2015. 

La Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB  va acordar atendre la petició de mesura cautelar de 
suspensió de l'ordre instada pels sindicats STEI - UGT , Docents per la Democràcia , la 
Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de les Illes Balears i CC OO en els 
recursos que havien presentat contra l'ordre del Govern de Bauzá. 

En cada una de les interlocutòries, el TSJIB diu clarament que la suspensió de l'ordre està 
directament relacionada amb les sentències que ahir es feren públiques i que anul·laven el decret 
del TIL. "La nul·litat del decret es projecta i afecta la nul·litat de l'ordre, sense que sigui necessari 
esperar la sentència que s'ha de dictar sobre l'ordre". 

Per la sala, "s'ha d'entendre contrària als interessos generals la implantació –mitjançant l'ordre de 9 
de maig de 2014– d'un calendari d'aplicació d'uns projectes de tractament de llengües emparats en 
un decret que hem declarat nul". 

Assegura la sala que no fa falta esperar la fermesa de les sentències sobre la nul·litat del decret. 
Adverteixen que el decret ha estat objecte d'un ponderat i acurat examen de validesa amb un 
resultat, la seva nul·litat, que no es pot ignorar ni permet continuar com si no hagués passat res. 

Aquestes sentències i interlocutòries tengueren com a conseqüència el cessament de la Consellera 
d’Educació, Cultura i Universitats Juan Maria Camps i el nou nomenament de Núria Riera com a 
nou titular al capdavant de la Conselleria d’Educació. 

A pesar del relleu a la Conselleria i les sentències i interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia 
(TSJIB), el president balear, José Ramón Bauzá, defensava que el Tractament Integrat de Llengües 
(TIL) continua en vigor malgrat la sentència que anul·la el decret de trilingüisme i la interlocutòria 
que en suspèn cautelarment l’aplicació. Bauzá, en un desafiament en tota regla al tribunal, manté 
l’aplicació del model de trilingüisme a les aules de les Illes.   

 Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de PETRA (ILLES BALEARS) ACORDA: 
1-  L’Ajuntament de PETRA insta al Govern de les Illes Balears a acatar les sentències dl 

Tribunal de Justícia de les Illes Balears que anul·la el decret  del Govern que regula 
l'aplicació del TIL. 

2- L’Ajuntament de PETRA insta al Govern de les Illes Balears a acatar les quatre 
interlocutòries del Tribunal de Justícia de les Illes Balears i suspendre de forma 
cautelar de l'execució de l'ordre de la Conselleria d'Educació del 9 de maig 2014 per 
mitjà de la qual es desenvolupen determinats aspectes del TIL en els centres docents 
no universitaris de les Balears. 

3- L’Ajuntament de PETRA insta al govern de les Illes Balears a recuperar el diàleg amb 
els agents socials i la comunitat educativa per tal de definir un model lingüístic i 
educatiu estable i de consens 

___________ a ___ de__________ de 2014.” 
 



 En el primer torn per la resta de grups municipals pren la paraula la portaveu socialista 
llegint un text escrit en veu alta, en el qual s’afirma que les sentències abans esmentades donen la raó 
a tota la comunitat educativa que ha protestat com mai a les Illes Balears. El següent portaveu a 
intervenir és Miquel Santandreu del grup popular i ho fa afirmant que les sentències s’han d’acatar 
automàticament quan són fermes, cosa que per cert no fan altres. Pel que fa a les sentències que no 
són fermes, segueix dient el regidor Santandreu, hi ha dues opcions: una és acatar i l’altra recórrer. 
Continua dient el regidor del PP que això últim és el que ha fet el Govern Balear, demanant a més la 
suspensió de l’execució de sentència. Després intervé com a portaveu del PSM, el Tinent de Batlessa 
de l’equip de Govern, qui qualifica de malabarismes això de sol· licitar la suspensió de l’execució 
d’una sentència que suspèn l’execució d’una ordre. Afegint Sebastià Reixac que el President de la 
CCAA, José Ramón Bauza, ja en fa molts de malabarismes; i a més acusa al seu Govern de crear 
problemes molt grossos, on segons Sebastià no n’hi havia. Una altra cosa que afirma el regidor 
Reixac durant la seva intervenció és que els del PP no han volgut escoltar ningú i que no obstant això 
han acusat el PSM d’això mateix. Després de pronosticar que tot això ho patiran els al·lots, finalitza 
la seva intervenció el portaveu de l’equip de Govern dient que el PP va a la deriva i que no sap quant 
durarà.  
 El següent portaveu que intervé dins del primer torn de paraula és el popular Miquel 
Santandreu, qui demana als de l’equip de Govern que a què esperen per demolir en execució de 
sentències sobre disciplina urbanística; i fa esment al cas de la Ferreteria Bonany. Afirma el regidor 
del PP que per criticar als altres primer un ha de tenir la casa neta.  
 A la 2a ronda per als grups municipals, el portaveu del PSM ve a contestar la intervenció 
anterior del regidor Santandreu, reconeixent que efectivament hi ha sentències sense complir per part 
de l’Ajuntament i que afecten a particulars molt concrets. També afegeix que podria fins i tot dir-ho 
enmig de la plaça. No obstant això, per Sebastià Reixac això no es pot comparar amb l’assumpte 
plantejat en la moció ara discutida que, segons Reixac afecta en general a les 4 illes majors de 
Balears.  
 En aquest cas no s’esgoten totes les intervencions reglamentàriament permeses, ja que no fan 
ús del 2n torn ni el ponent del PI ni la portaveu socialista; i es passa per tant a la votació, en la qual 
es torna a repetir el mateix resultat que en l’anterior, és a dir:  
 
Vots emesos:   10.  
Vots a favor:   7 (5 del PSM, 1 del PSOE i 1 del PI).  
Vots en contra:   3 del PP.  
Abstencions:   0.  
             
 Per tant, s’aprova també per majoria de 2/3 del número de regidors presents en el Plenari 
(10), l’altra moció abans transcrita.  
 
 4.- DECRETS DE BATLIA.-  
 
 La Sra. Batlessa ofereix a la resta dels regidors l’opció que intervinguin en relació amb les 
Resolucions de Batlia prèviament repartides entre els mateixos. No obstant això, no intervé cap 
regidor al respecte i la Sra. Presidenta dóna pas al punt de l’ordre del dia següent:  
 
 5. INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 
 No es produeix tampoc cap intervenció ara, per part dels regidors, malgrat l’oferiment previ 
que els ha fet la Batlessa perquè intervinguin; per la qual cosa, la Sra. presidenta aixeca la sessió a 
les 22,09 hores; i seguidament ofereix un torn de precs i preguntes per al públic present a la sala, 
sobre temes concrets d’interès municipal, en virtut del que disposen els articles 88.3 i 228.2 del ROF 
i 12 del ROM; però sense que intervingui tampoc ningú del públic assistent; i per tant, la Sra. 



presidenta dóna per finalitzada també la sessió, a la mateixa hora ja indicada, i jo com a Secretari 
estenc la present acta la qual certific.  
 
        Vist i Plau       El Secretari  
 La Batlessa  
 
 
 
Signat: Caterina Mas Bennasar.   Signat: Francisco González Benito. 


