ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 8 DE GENER DE 2009.A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,32 hores del dia 8 de gener de
dos mil nou, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió plenària ordinària i
pública de l'Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen:
Sr. Joan Font i Massot.
Sra. Caterina Mas i Bennassar.
Sr. Sebastià Reixac i Genovard.
Sr. Bartomeu Gual i Riutort.
Sr. Miquel Ferrer i Riera.
Sr. Gabriel Monroig i Barceló.
Sr. Miquel Santandreu i Bestard.
Sr. Martí Sansaloni i Oliver.
Sr. Bartomeu Martorell i Alzamora.
Sr. Miquel Jaume i Horrach.
Sr. Antoni Gibert i Rosselló.
Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la
sessió és celebra sota la presidència del Sr. Batle, Joan Font Massot, que declara oberta la sessió amb
l’ordre del dia següent.
1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Abans de tractar aquest primer punt, el Sr. Batle comença per dir que aquesta sessió ve a ser
com l'ordinària de desembre i també que alterarà l'ordre dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, ja
que la moció del PP està relacionada amb l'aprovació dels projectes per a la convocatòria del RDL
9/2008. Joan Font afegeix que si als regidors presents els va bé, el punt 6è denominat “Escrits i
sol·licituds” es veuria amb anterioritat al punt 5è, relatiu a l'aprovació dels esmentats projectes. En
aquest moment el Secretari demana la paraula per assessorar a la Corporació i diu que no importa
votar l’alteració de l'ordre dels assumptes a tractar, ja que és una facultat del Batle, però sí que és
necessari que motivi aquesta alteració segons el ROM. El Batle considera motivat el canvi amb
l'explicació que ha donat prèviament i tot seguit aborda el primer punt de l'ordre del dia, oferint als
regidors la possibilitat de plantejar observacions sobre l'acta de la sessió plenària anterior. Accepta
l'oferiment en primer lloc el regidor del PP, Miquel Santandreu, que es refereix al segon paràgraf de
la segona pàgina de l'acta en examen, concretament a les dues solucions que va plantejar i que es
reflecteixen en les línies set, vuit i nou. Per a deixar clares les 2 opcions que va plantejar aquest
regidor proposa que se substitueixi el recollit en acta pel següent:
1ª) Que s'inclogui en el projecte de la Conselleria l’ adecentament del pati del col·legi.
2ª) Que l'Ajuntament sol·liciti a la Conselleria l'elaboració d'un nou projecte per a
l’adecentament del pati del col·legi.
Continua el regidor Miquel Santandreu, en l'ús de la paraula, i es refereix ara al punt 5 de
l'ordre del dia, corresponent a l'acta de la sessió anterior, en concret al segon paràgraf, línia cinquena
començant des de baix, i sol·licita que es substitueixi “regidor Jaume” per regidor Sansaloni i per
tant que es substitueixi també més baix l'expressió “UM” per l'expressió PP.

Després intervé la Tinent de Batle Caterina Mas Bennassar que es refereix a l'últim paràgraf
de l'acta per a demanar que en la cinquena línia començant per baix, es substitueixi la paraula
“març”, per la paraula maig. No es produeixen ja més observacions respecte a l'acta corresponent a
la sessió plenària celebrada en data 18-11-2008, la qual s'aprova per unanimitat de tots els regidors
que componen el Plenari (d'acord amb el disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de
15 de desembre).
2.- APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL.
Dins d'aquest punt de l'ordre del dia intervé com a ponent el regidor d'Hisenda, Sebastià
Reixac, que comença referint-se a l'estat d'ingressos del Pressupost Municipal per a 2009, i comenta
que s'ha tingut en compte el facturat en el present exercici pels diferents tributs i preus públics
municipals cobrats als veïns, més un 5,3% corresponent a l'increment de l'IPC aplicat. El regidor
d'Hisenda seguidament va relacionant els diferents capítols de l'estat d'ingressos amb les seves
diferents aplicacions pressupostàries. Així per exemple, quant a impostos directes, s’atura a l’IVTM
(Impost sobre vehicles de tracció mecànica) pel qual espera recaptar 16.182,25 euros més que en el
present exercici pressupostari. Dita això, el regidor d'Hisenda aporta la xifra total a la qual puja el
Capítol i que són 499.137,46 euros.
En relació amb els impostos indirectes es deté en el ICIO (Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres) el qual diu que és l'únic impost directe que recapta l'Ajuntament i pel que fa al
mateix es preveu per contra, una recaptació de 25.000 euros menys; ascendint el total del capítol
corresponent a 100.000 euros. En relació amb el Capítol 3, el regidor Sebastià Reixac matisa que en
la taxa per utilització del subsòl, vol i via pública, no solament han d'entendre's compreses les
companyies GESA i TELEFONICA, ja que ara hi ha més empreses. Després d'aportar les xifres
parcials de cada article, Sebastià dóna la xifra total corresponent al Capítol 3 que puja a 263.750,31
euros. A continuació, el regidor Reixac passa al Capítol 4 i esmenta les diferents transferències
corrents que preveu rebre l'Ajuntament procedents de l'Estat, la CCAA i el Consell Insular que
pugen a 410.876,73 euros, 192.555,73 euros i 17.000 euros respectivament; sumant el total del
Capítol 4 la quantitat de 626.432,46 euros. Després d'al·ludir breument als articles compresos en el
capítol 5 i apuntar la suma total d’aquest que puja a 6.452 euros, el regidor d'Hisenda es centra en el
Capítol 7, referit a les transferències de capital que com apunta aquest regidor, tenen un caràcter
finalista, per la qual cosa s'han de destinar a les inversions per a les quals es concedeixen les
subvencions corresponents. Sebastià Reixac va relacionant les diferents atencions previstes i
l'Administració de la qual procedeixen els fons respectius; entre les inversions que es preveuen,
Sebastià destaca per la seva quantia econòmica la instal·lació fotovoltaica que es finançaria amb
775.833,60 euros de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i la reforma del Col·legi Juníper
Serra amb 1.876.921,45 euros de la Conselleria d'Educació. Una vegada que ha assenyalat els totals
parcials que corresponen a cada article, el regidor d'Hisenda dóna la xifra total del Capítol 7 que
pujaria a 3.370.151,81 euros, en el pròxim exercici pressupostari. Per a acabar amb l'estat
d'ingressos, el regidor ponent diu la xifra total d'aquest estat que puja a 4.865.924,04 euros.
Després el regidor d'Hisenda es posa amb l'estat de despeses i comença dient les quantitats
pressupostades en el Capítol primer, tant per a personal funcionari (150.854,55 euros) com per a
personal laboral (132.293,49 euros), així com per al que es denomina com a “Altre personal”, en el
qual s'inclouen, segons comenta Sebastià, els contractats durant l'estiu, en festes patronals o
substitucions. Recorda el regidor ponent que la Seguretat Social corresponent apareix desglossada en
altre article i després afegeix també aquest regidor que s'ha previst una pujada del 3% per als
empleats públics com contempla la LPGE (Llei de Pressupostos Generals d'Estat). Seguidament es
refereix Reixac al Capítol 2 de despeses corrents en béns i serveis i va llegint les diferents partides

que ho componen, oferint finalment la xifra total de 132.300 euros a la qual puja la quantia prevista
per a aquest Capítol. Continua el regidor del PSM amb un breu esment al Capítol 3 on es preveuen
despeses financeres per valor de 37.577,50 euros i ja dins del Capítol 4, denominat transferències
corrents, el regidor Reixac explica que ara s'aborden aquí els diners que l'Ajuntament dóna a altres
Administracions Públiques. En aquest sentit Sebastià crida l'atenció dels regidors presents, sobre la
partida relativa a la Mancomunitat que experimenta una pujada de 28.000 euros, ja que segons
Reixac no era suficient amb la quantitat consignada en el Pressupost de 2008. Una vegada centrat en
el Capítol 6 referit a les Inversions reals, el regidor d'Hisenda va repassant les quantitats
corresponents que en alguns casos és la mateixa que ja s'ha esmentat en l'estat d'ingressos (per
exemple els 1.876.921,45 euros per la Reforma del Col·legi Juníper Serra) i en altres casos és 0,
perquè ja s'ha finalitzat l'obra corresponent (per exemple les obres del POS 2008 o la del Museu
Etnològic Musical). La xifra total del Capítol 6 aportada pel regidor ponent puja a 3.582.914,45
euros, mentre que les transferències de capital del 7, les xifra en 43.130,77 euros i els passius
financers del Capítol 9, en 39.677,68; amb la qual cosa li surt al regidor d'Hisenda una quantitat de
4.865.924,04 euros, com a xifra total en l'estat de despeses. El ponent acaba la seva intervenció en
aquest primer punt de l'ordre del dia, recordant que no estan pressupostades les obres “de Zapatero”,
perquè es precisa que no ho estiguin, per a aconseguir el seu finançament del Fons Estatal d'Inversió
Local.
En el torn per a l'oposició intervé M.Jaume per part d'UM, fent una sèrie d'observacions, com
que aquest any s'han quadrat els comptes, però que el Pressupost de cada any segueix reflectint una
determinada forma de fer política que el seu grup (UM) no comparteix. Recorda el regidor Jaume
que tots els anys es vénen queixant del mateix i en aquest sentit reitera la seva opinió, ja manifestada
en altres ocasions, que hauria d'haver més policies municipals. Com ja va advertir en el passat, no es
tracta solament de posar-los en la Plantilla de Personal, prossegueix dient el representant d'UM, sinó
que es cobreixin realment les places; i no obstant això aquest any, continua M.Jaume, solament es
pressuposta un plaça de policia turística, amb possibilitat que vengui una altra més, però de moment
no es pressuposta. Aquest regidor es refereix una vegada més, com ja fes en anteriors sessions de
Pressupost Municipal, a la forma que concep el seu grup a aquesta classe de policia, dient que la
seva tasca no seria la de posar multes, sinó la de donar un servei, posant com exemple l'assumpte
dels guals permanents i la situació en la qual es veuen les persones que necessiten sortir amb el cotxe
de la seva cotxera. El regidor d'UM que intervé, veu una falta d'interès de l'equip de govern en
relació amb aquest assumpte. Miquel Jaume afirma que el seu grup municipal vol un policia fix que
sigui una persona de contacte i que conegui a la gent. Passant a altre assumpte, el regidor M.Jaume
es refereix a les subvencions que l'equip de govern creu que rebrà i pregunta als seus membres si
tenen la certesa que arribaran aquestes ajudes, així com si ells tenen algun document que l'hi
confirmi. El representant d'UM també expressa dubtes sobre la denominada via de circumval·lació i
diu que alguna cosa passa, perquè hi ha previst un ingrés de 100.000 euros i no obstant això una
despesa de 56.334,91 euros. Així mateix es pregunta M.Jaume, d'on ve l'ingrés que ha esmentat i la
seva resposta és que ve dels veïns afectats per l'obra. Sobre aquest assumpte el regidor Jaume diu
que li agradaria saber si l’ingrés citat està en la Caixa Municipal i si saben els veïns el que els tocarà
pagar a cadascun i com quedarà aquest carrer.
Acabada la intervenció del representant d'UM, pren la paraula el regidor del PP, Martí
Sansaloni, el qual comença dient que és veritat que quadra el Pressupost Municipal, qualificat per
Martí Sansaloni com a inversor. No obstant això, Sansaloni afirma que el seu grup afronta el debat
del Pressupost com un simple tràmit. El regidor Sansaloni diu que el seu grup no està en contra de
les inversions previstes, però li sembla inacceptable la forma que es manegen els ingressos, els quals
han pujat un 5,3%, mentre que els del personal o els pensionistes pugen aproximadament un 3%. En
relació amb els ingressos posa diferents exemples, com l’IVTM, en un any que caurà la venda de
vehicles, i destaca especialment el cas dels guals permanents, sobre el qual comenta que malgrat

l'increment experimentat per la taxa, no es presta el servei corresponent per l'Ajuntament. Després es
refereix al tema del personal laboral i diu que aquests empleats vénen reclamant unes millores
salarials i no obstant això no s'ha guardat una quantitat en el Pressupost per a aquestes millores. Pel
que fa als funcionaris afirma que malgrat que es guarda una quantitat en una partida, les retribucions
complementàries queden congelades. El portaveu del PP parla d'improvisació i segueix posant
exemples per a la seva crítica del Pressupost Municipal, però ara pel costat de les despeses, incidint
en la congelació de partides com les referides a l'excursió i la xocolatada de la 3ª Edat o a la neteja
de camins, assumptes sobre els quals el regidor Sansaloni recorda que ha estat demanant factures i
justificacions per part de l'equip de govern, en diferents sessions plenàries; o l'assumpte del botelló,
sobre el qual afirma aquest regidor popular que es fa una Ordenança i després es redueix a la meitat
el número de policia turística que l'ha d'aplicar i la partida corresponent. El regidor del PP que
intervé, atribueix les contradiccions que ha relatat, a l'intent del regidor d'Hisenda de quadrar els
comptes, el que li duria, segons Sansaloni, a restar i sumar coses, però sense saber el que resta i el
que suma.
Per a contestar a les dues intervencions anteriors, utilitza un primer torn el regidor ponent
Sebastià Reixac, que comença pel tema dels policies municipals, al·ludit tant pel representant d'UM
com pel de el PP. Afirma Sebastià que aquest assumpte ha estat tocat moltes vegades pels grups de
l'oposició, als quals els diu que a ells (govern municipal) ja els aniria bé contar amb un equip de
policia que donés servei 24 hores i que no fes una labor coercitiva, sinó educativa. El que passa, diu
també aquest regidor, és que cada Administració ha de fer les funcions que li toquin. Encara que
Sebastià Reixac es mostra d'acord que es queixin els membres de l'oposició, com diu que farien ells
(PSM) en altres Ajuntaments, en els que fossin oposició; afirma aquest regidor que els Ajuntaments
fan de camió-granera que va recollint tot el que no fan les altres Administracions i que no obstant
això, la Seguretat Pública no és competència municipal, sinó de la Guàrdia Civil, en opinió de
Sebastià Reixac. A propòsit de l'anterior i com en altres ocasions, aquest regidor recorda que abans
havia un Quarter de la Guàrdia Civil a Petra, amb nou “números” que hi vivien. En definitiva, aquest
regidor diu que desgraciadament l'Ajuntament no es pot permetre posar més policia local, tret que es
fes l'esforç d'augmentar els tributs municipals. És una forma de governar? Es pregunta a si mateix el
regidor d'Hisenda i el mateix es respon: sí.
Continua després en l'ús de la paraula el regidor ponent, abordant diferents qüestions
plantejades pels portaveus de l'oposició, en aquest punt de l'ordre del dia. Quant a la certesa de rebre
les subvencions previstes que va plantejar el regidor Jaume, Sebastià Reixac comenta que pel que es
refereix al Fons de Compensació, l'equip de govern es fia del que es ve rebent cada any i això es
pressuposta. Quant a les ajudes autonòmiques, prossegueix Sebastià, en uns casos com el de l'obra
de reforma en el Col·legi Juníper Serra, s'ha rebut la resolució concedint la subvenció o almenys la
comunicació i en algun cas no s'ha rebut comunicació, com succeeix amb la subvenció prevista en
matèria d'eficiència energètica. En relació amb l'assumpte de la via de circumval·lació, Sebastià
Reixac diu que tampoc seria competència municipal, ja que segons aquest regidor seria el Consell el
responsable de solucionar els problemes d'enllaç entre carreteres. El regidor Reixac recorda que
aquest assumpte es troba ara en fase de reparcel·lació. Quant al desfasament entre ingressos i
despeses en relació a la via de circumval·lació, després de dubtar que uns particulars puguin
legalment arribar a beneficiar-se de la subvenció per a una obra, aquest regidor pregunta qui ha de
pagar quan es fa una urbanització i ell mateix regidor respon que els beneficiaris de la Urbanització.
Sobre la pregunta del regidor Jaume de si ho saben els veïns, la resposta del regidor ponent és que
clar que si. Quant a la pregunta de si estan els doblers corresponents en la Caixa Municipal, la
resposta de Sebastià és que no, perquè la Conselleria no ha ingressat un sol euro per aquest concepte,
encara que hi ha una resolució en la qual es diu que haurà una determinada quantitat, segons aquest
regidor. Pel que es refereix al retret de la improvisació, formulat pel regidor Sansaloni, Sebastià
respon que cadascun interpreta això com vol. Pel que fa al de fer quadrar el Pressupost sumant i

restant, al que s'ha referit el regidor popular anteriorment, Sebastià recorda com en altres ocasions,
que ell és responsable polític del Pressupost, però no tècnic, igual que ell no té la competència per a
fer un informe jurídic, encara que podria posar-se a això. Sobre la crítica del regidor Sansaloni
respecte a l’IVTM, Reixac li diu que la previsió d'ingressos es fa mirant el que l'Ajuntament ha
facturat en l'exercici corrent, més el percentatge de pujada que s'ha establert per l'augment de l'IPC.
Pel que es refereix als camins, el regidor d'Hisenda li explica al representant del PP que cal
diferenciar entre partides pressupostàries limitatives i comunicants, la qual cosa vol dir, segons el
parer de Sebastià, que legalment es podria arribar a gastar més en camins del que indica la partida
corresponent, si la quantia total del Capítol no varia en la seva quantitat. Per altra banda, indica el
regidor Reixac que les coses que es fan en els camins no van totes a la mateixa partida. Pel que fa a
la crítica de Sansaloni a la congelació de sous del personal, Sebastià diu que la pujada del 3% sobre
els sous que ha esmentat anteriorment, s'aplicarà a tot el personal, que inclou tant a funcionaris com
a empleats laborals.
En el 2on torn per a UM, M.Jaume considera que el regidor ponent ha passat un poc per
sobre dels temes, si bé comprèn que es tracta solament d'un Pressupost i està d'acord en l'explicació
del regidor d'Hisenda sobre les partides comunicants. No obstant això, quant al tema dels policies
municipals, el portaveu d'UM li diu al regidor d'Hisenda que Sineu en té 5 i que malgrat la teoria que
ha fet Sebastià de la Seguretat Pública, una part depèn de la Guàrdia Civil, però hi ha altra que depèn
de la Policia Local. M.Jaume diu que els dos auxiliars de policia a Petra no tenen mitjans i fan el que
els mana l'equip de govern, però quan hi ha varis poden formar un cos i presentar denúncies per
robatoris i desperfectes en l'Ajuntament, la qual cosa significa per a aquest regidor prestar un servei.
Referent a la Via de Circumval·lació, aquest regidor d'UM diu que no és una cosa que correspongui
als Ajuntaments i fins a aquí està d'acord; però aquest regidor comenta que quan ell va arribar al
Departament d'Obres Públiques del Consell, el primer que va fer fou mirar a veure com estava el de
Petra i resulta que l'obra en qüestió, no estava inclosa quan es va fer el paquet per a enviar a Madrid,
segons aquest regidor. Continua dient M.Jaume que com es requeria la inclusió de l'obra en el Pla
Insular de Carreteres, aquesta obra de Petra no va poder accedir a la corresponent subvenció.
Prossegueix dient aquest portaveu d'UM que ara està en marxa la cosa, perquè l'obra ja s'ha inclòs en
el Pla de Carreteres, però ara no obstant això no hi ha doblers i ja veurem que passa en la reunió
entre Antich i Zapatero. En relació amb els dubtes del regidor d'Hisenda sobre si seria legal que es
beneficiessin els veïns afectats per l'obra d'una subvenció, per a aquest regidor d'UM està clar que sí,
ja que segons diu, ja s'han donat casos i no ha passat res. Finalitza la seva segona intervenció el
representant del grup UM, anunciant el seu vot en contra per qüestions ideològiques, malgrat dir que
els van bé les coses que està fent l'equip de govern, encara que el seu grup les faria de forma
diferent.
En el 2on torn per al PP, torna a prendre la paraula el regidor Martí Sansaloni, el qual diu que
sobre assumpte de la policia municipal, ens hem de plantejar si el ciutadà se sent protegit o no i que
si realitzéssim una enquesta la gent demanaria una major presència policial; però no obstant això el
policia que hi havia en plantilla l'any passat ho lleveu (equip de govern), el qual és per a aquest
regidor popular una imprevisió. Sobre l'afirmació del regidor d'Hisenda declarant-se com no
responsable de fer quadrar el Pressupost, Martí Sansaloni li diu al ponent que el que hauria de fer és
encarregar el treball, revisar-lo i venir al Plenari a defensar-lo amb ungles i dents. En relació amb els
camins, el regidor Sansaloni afirma que el més important quant a pes econòmic, és la neteja de
voreres. Pel que es refereix al personal, Sansaloni reconeix que el regidor d'Hisenda ha pujat 2.576
euros als funcionaris, però li retreu haver baixat en 2.149,95 euros les seves retribucions
complementàries i no haver tingut en compte els doblers necessaris per a les millores salarials
reclamades pel personal laboral. D'altra banda, el portaveu del PP acusa al de regidor ponent de no
haver contestat a la seva crítica sobre els guals i tampoc a la qual ha abocat sobre la xocolatada.

Acaba la seva 2ª intervenció el representant popular dient al regidor d'Hisenda que hauria d'indicar
en les Bases d'Execució del Pressupost Municipal, si les factures que es presentin en l'Ajuntament
han de contenir IVA o no, perquè estiguin més clares que les que li han passat sobre el menjar de la
3ª Edat, per exemple.
En el torn final per al ponent, torna a prendre la paraula el regidor d'Hisenda, que fa les
següents observacions: Efectivament a Sineu hi ha 5 policies locals però per exemple cobren per IBI
molt més que a Petra. Aquest regidor diu que o es pugen els impostos per a agafar més personal o
que si no, no es pot. Per altra banda, el regidor Reixac puntualitza que ara a Petra si que es poden
presentar denúncies a la Policia Local. Quant a la via de circumval·lació, Sebastià diu que realment
no ho és, sinó que es tracta d'un carrer i matisa que no és que l'Ajuntament no pugui intervenir que si
pot, comprant un terreny, per exemple, quan hi ha un interès per als ciutadans; sinó que ara el cas és
que uns veïns van a beneficiar-se de la transformació d'unes finques que passaran de rústiques a
urbanes, per la qual cosa han de pagar, conclou Sebastià. Per a aquest regidor del PSM és clar que
cada grup municipal fa les coses a la seva manera i que cadascun ha de fer la política que li toca, ja
que el contrari defraudaria a l'electorat, segons aquest regidor. Pel que fa al tema de la policia local,
Sebastià Reixac diu que no sap si la gent se sent còmoda amb la policia que hi ha o no, però el que
caldria preguntar és si estaria la gent disposada a pagar més per tenir més policia. Altra cosa que diu
Sebastià és que a l'Ajuntament no li competeix fer el pati de l'escola o una carretera. Sobre les
retribucions complementàries dels funcionaris, el regidor Reixac afirma que si baixen és perquè hi
ha un policia menys, la qual cosa és lògica. En qualsevol cas el regidor d'Hisenda insisteix que s'ha
previst una pujada del 3% en les retribucions del personal i remet al regidor popular Sansaloni a la
Mancomunitat, si vol informació sobre el que han cobrat els empleats municipals aquest any, perquè
la tindrà, diu el ponent. Reixac afegeix que així és com fa el Pressupost i que si s'ha de modificar
alguna cosa es modificarà. Quant a l'assumpte dels guals, el regidor ponent reconeix que
l'Ajuntament no pot donar un servei de 24 hores i es posa a ell mateix com exemple, dient que té un
gual i si li posen un cotxe davant no pot sortir. El motiu que dóna el regidor d'Hisenda és que no es
té l'esmentat servei per no poder-lo pagar. Acaba el torn final el ponent dient que la Llei no obliga a
l'Ajuntament a posar l'IVA, sinó al qui emet la factura.
El representant del PP, Martí Sansaloni tracta d'intervenir, però el Sr. Batle interromp el seu
intent sobre la base del disposat en el ROM. Joan Font considera suficientment amplis de temps, els
torns utilitzats per a aquest punt de l'ordre del dia i demana adaptació al disposat en el Reglament
Municipal citat. A continuació, el Sr. Batle sol·licita vots per a aquest punt de l'ordre del dia i s'obté
el següent resultat:
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

11
6 del PSM.
5 (3 del PP i 2 d'UM).
0.

Per tant, s'aprova per majoria absoluta dels regidors que componen el Ple, el Pressupost
General de l'Ajuntament per a l'exercici 2009.

3.- APROVACIÓ BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA ORGÀNICA.
Pel que fa a les Bases d'Execució del Pressupost Municipal per a 2009, afirma el regidor
d'Hisenda que són idèntiques a les de l'any passat i que per tant no farà cap comentari referent a això.
Tampoc hi ha més observacions d'altres regidors i per això el regidor d'Hisenda passa a la següent
part d'aquest punt de l'ordre del dia, això és: a la Plantilla Orgànica. Sobre aquest assumpte, el

regidor ponent recorda que per a l'exercici 2009 es preveu un auxiliar de policia turística menys i
també comenta la jubilació parcial de l'auxiliar administrativa Catalina Aguiló, dient que això suposa
cobrar el 85% del seu sou a càrrec de la Seguretat Social i el 15% restant a càrrec de l'Ajuntament.
El regidor Reixac afegeix que s'ha arribat un acord amb la persona en qüestió, perquè realitzi el 15%
de jornada de treball que la correspon, no en dies seguits, sinó per exemple una setmana sencera amb
tasques d'arxiu. Com no s'entra en cap debat sobre cap dels dos assumptes que es comprenen en
aquest punt de l'ordre del dia, es passa directament a la votació d'aquest punt i el seu resultat es
recull a continuació:
Vots emesos: 11
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

6 del PSM.
5 (3 del PP i 2 d'UM).
0.

Per tant, s'aproven per majoria absoluta dels regidors que componen el Ple, les Bases
d'Execució i Plantilla Orgànica per a l'exercici pressupostari 2009.

4.- DEROGACIÓ DE L'ORDENANÇA DE VEU PÚBLICA
Dins d'aquest punt de l'ordre del dia, el regidor d'Hisenda comenta que l’esmentada
Ordenança estava en desús, encara que anteriorment qualsevol persona podia demanar que li fessin
un bando mitjançant aquesta forma de publicitat i per altra banda, segueix dient Sebastià, que havia
també associacions que feien algunes crides de vegades d'aquesta manera. En definitiva, el regidor
d'Hisenda proposa deixar sense cap efecte la dita Ordenança.
En el torn per a l'oposició, intervé primer M.Jaume d'UM, per al qual al seu grup li va bé la
derogació de l'Ordenança Fiscal en qüestió, si no s'aplica; i en el mateix sentit es pronuncia el
portaveu del PP, Martí Sansaloni. El Sr. Batle per la seva banda, anuncia que l'entrada en vigor de
l'acord que ara es pretén adoptar es produiria, segons proposa, amb la publicació en el BOIB de
l'edicte definitiu, després del període de l'exposició pública. Fixats així els termes de l'acord plenari,
té lloc la votació i com resultat d’aquesta s'aprova provisionalment per unanimitat dels regidors que
componen el Plenari, la derogació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del
servei municipal de veu pública i la supressió de l'esmentat tribut.

5.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.A) Moció del PSM amb núm. de registre d'entrada 1.690 i data 5-11-2008.
El Sr. Batle atorga l'ús de la paraula en aquest cas al regidor de Medi ambient, per a la
defensa d'una proposta d'acord plenari, mitjançant la qual el municipi de Petra s'adhereixi a la Xarxa
Balear de Pobles pel Clima, posada en marxa per la Conselleria de Medi ambient. Recorda Bartomeu
Gual que l'Ajuntament va signar en el seu moment la Carta d’Aalborg que contenia una sèrie de
compromisos ambientals i així mateix va aprovar una Agenda Local 21. Prossegueix dient Bartomeu
que ara s'ha creat l'esmentada Xarxa Balear i que en el seu grup municipal consideren que aquest
Ajuntament s'ha de sumar a ella, després d'això procedeix seguidament a la lectura del text íntegre de
la proposta d'acord plenari que formula i que textualment diu el següent:

“ACORD D’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE PETRA A LA XARXA BALEAR DE
POBLES PEL CLIMA

En l’actualitat el nostre model de vida és origen de moltes problemàtiques i desequilibris
locals i globals. Per aquest motiu, l’actuació en l’àmbit global és imprescindible.
En aquest sentit, el 27 de maig de 1994, els participants a la Conferència Europea sobre
les Ciutats Sostenibles, a Aalborg (Dinamarca), van consensuar i aprovar la Carta de
Ciutats i Viles Europees cap la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg). En ella es recullen els
compromisos de les ciutats per garantir un desenvolupament social i econòmic del seus
ciutadans i ciutadanes, sense exclusions i respectuós per l’entorn natural i urbà.
Més concretament, en l’àmbit climàtic, la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el
Canvi Climàtic (UNFCCC) constitueix la primera resposta internacional al problema del
canvi climàtic que cristal·litza en el protocol de Kyoto. Aquest document, en vigor des de
l‘any 2005, suposa el compromís de reduir les emissions de sis gasos responsables de
l’escalfament de la terra per part dels països industrialitzats.
La UE s’ha compromès de reduir en un 8% el conjunt de sis gasos d’efecte hivernacle en
l’horitzó 2008-2012 distribuït de forma diferenciada entre els països integrants. D`acord
amb
aquesta distribució entre el diferents països, l’Estat espanyol està obligat a emetre, com a
màxim, durant aquest període, un 15% més del que emeté en 1990.
El dia 25 d`octubre del 2007 es va aprovar l’Estratègia espanyola de Cambio Climático y
Energía Limpia 2007-2012-2020 (EECCEL) un dels principals instruments del Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí per poder complir amb el protocol de kyoto.
Des de la direcció de Canvi Climàtic i Educació Ambiental s’ha elaborat el Pla d`Acció pe a
la Lluita Contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears, de la qual formen part totes les
Conselleries del Govern de les Illes Balears. Després d`un procés de participació pública,
aquest Pla d`Acció ha estat finalment aprovat pel Consell de Govern el dia 1 d`agost de
2008.
En ell es recullen un significatiu nombre d`accions de lluita contra el canvi climàtic que
poden ser recolzades des de l’administració local de forma exemplaritzant, com a
administració més propera a la realitat del ciutadà.
Nosaltres, com a responsable de municipi de Petra, perquè som conscients que les
problemàtiques globals tenen també origen en la nostra actuació local, ens comprometen a
la signatura de la carta dels Compromisos d’Alborg + 10, actualització de la Carta
d’Aalborg, com a clara declaració de treballar cap a una sostenibilitat real.
Igualment, ens comprometem a implementar en els aspectes en que siguem competents, i
en la màxima mesura possible, el Pla d’Acció per a la lluita contra el Canvi Climàtic a les
Illes Balears.

Així,es proposa a l’aprovació del Ple:

Primer : Adherir-se a la Xarxa Balear de Pobles pel Clima, iniciativa sorgida del Pla
d’Acció per a la Lluita contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears.
Segon: Assumir el compromís d’implementar totes aquelles actuacions que, en la mesura
del possible, puguin dur-se a terme des de les competències i possibilitats municipals.
Tercer : Signar la carta dels Compromisos d’Aalborg + 10, actualització de la Carta
d’Aalborg, com a declaració de treball cap a una sostenibilitat real.
Quart: Trametre aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears.
Cinquè: Facultar el batle perquè, en nom de la corporació, pugui signar els documents que
siguin adients.

El batle”
En el torn per a l'oposició, el representant d'UM, Miquel Jaume es mostra totalment d'acord
amb la proposta formulada pel regidor de Medi ambient. Martí Sansaloni com a portaveu del PP,
afirma que el que faria ell, seria donar un pas més i a part dels compromisos expressats, dir
concretament el que es farà a Petra. El regidor ponent respon al regidor Sansaloni que hi ha un
exemple molt clar del que es va a fer a Petra i que ho pot trobar en les partides pressupostàries que es
destinen a obres d'instal·lacions solars fotovoltaiques en el Pavelló i d'eficiència energètica. Per altra
banda afegeix Bartomeu que ara solament se'ls ha demanat l'adopció dels compromisos que ha
proposat aprovar en aquesta sessió plenària, però que ja haurà temps per a fer coses. Acabada la
intervenció del ponent i al no produir-se cap més, el Batle sotmet a votació la moció abans llegida i
resulta aprovada per unanimitat dels regidors que componen el Plenari la proposta d'acord plenari
d'adhesió del Municipi de Petra a la Xarxa Balear de Pobles pel Clima.
B) Moció del PP amb núm. de registre d'entrada 1.940 i data 19-12-2008.
El regidor popular Martí Sansaloni comença recordant algunes vicissituds relatives a aquesta
moció, com que la hi va enviar al Secretari per correu electrònic amb antelació, a fi que poguessin
debatre's i consensuar-se les inversions a realitzar a Petra, amb finançament del Fons Estatal
d'Inversió Local. També recorda Sansaloni que es registrà d'entrada en l'Ajuntament amb data 19-122009. Malgrat tot, continua dient aquest regidor popular, no s'ha convocat als grups fins a la sessió
de la Comissió Informativa celebrada el dia 2-1-2009; i no obstant això, prossegueix dient el regidor
ponent, surt una nota en la Premsa, en la qual es diu que no hi ha una decisió ferma sobre les obres a
realitzar a Petra i que l'equip de govern estava obert a suggeriments dels regidors. No obstant això,
segueix dient Martí Sansaloni, els fets són que se'ns presenten per primera vegada ja en Comissió,
els dos Projectes que ara vénen al Plenari.
En el torn per als altres grups municipals, intervé primer M.Jaume per UM, afirmant en
relació amb el que s'ha dit pel regidor Sansaloni, que ara ja no hi ha res a fer, perquè no dóna temps
fins al dia 24 de gener; en qualsevol cas, aquest portaveu anuncia el vot favorable del seu grup pel
que fa a la moció presentada pel PP, perquè segons diu M. Jaume està bé parlar les coses amb més

gent, a propòsit de la qual cosa diu el refrany que sap més un misser i un ase que un misser sol.
Aquest regidor d'UM considera que les coses que es facin a Petra ens han de beneficiar a tots i també
que tot el poble de Petra es beneficiaria si l'equip de govern utilitzés més a l'oposició. M. Jaume
afirma que ell està en política per a col·laborar i millorar les coses i demana que es tingui en compte
als regidors de l'oposició que és una manera de pensar i de fer.
En el primer torn per al PSM, intervé ara el propi Batle, qui afirma que el seu equip de
govern ha demostrat en nombroses ocasions la seva voluntat de consensuar. Joan Font diu creure que
el PP fa un poc de demagògia amb aquest assumpte, perquè els seus representants ja sabien que la
sessió plenària no es faria fins a gener i no obstant això no han demanat ni tan sols la convocatòria
d'una sessió plenària extraordinària, ni d'una Comissió, etc.
En el 2on torn per al PP, el portaveu Sansaloni li diu a M.Jaume que és veritat que la moció
del grup popular ara està fora de temps, però li diu també que ja ha relatat prèviament la cronologia
del succeït. Per altra banda, Martí Sansaloni afegeix que al gener no s'havia de realitzar una sessió
plenària ordinària, per ser un mes inhàbil a aquests efectes en l'Ajuntament; no obstant això diu
Sansaloni que ells no s'han oposat a que se celebrés la sessió, perquè no diguessin els del grup
municipal PSM que els regidors populars crispaven. Torna a remetre's Martí Sansaloni a la retallada
de premsa al·ludida anteriorment i conclou dient que una cosa són les paraules i una altra els fets,
així com que ell (regidor Sansaloni) entén que els de l'equip de govern no vulguin delegar res en
l'oposició, però que ho diguin clar, acaba dient aquest regidor.
En el 2on torn per a UM, M.Jaume considera que li ha faltat iniciativa a l'equip de govern en
aquest assumpte, per a donar participació als altres grups, i per això sol·licita que si tornen a arribar a
l'Ajuntament gairebé 400.000 euros que els avisin per a poder participar.
En el 2on torn per al PSM, el Batle manifesta que la disposició per a permetre participar als
altres grup estava, si bé no nega que el seu grup tingui una part de culpa, però en qualsevol cas ara si
que ja no és possible consensuar les inversions a realitzar.
En el torn final per al ponent, Martí Sansaloni pregunta com ho han de fer des d'ara, per a no
tornar-se a trobar amb aquesta situació, ja que considera que un escrit com el que ha presentat el seu
grup és el més formal que hi ha. Abans d'obrir pas a la votació el Batle li suggereix que l'escrit
s'acompanyi d'una conversa i el ponent per la seva banda planteja una possible cridada de mòbil.
Després de tals comentaris es sotmet a votació la moció que es transcriu literalment a continuació:
MARTÍ SANSALONI OLIVER, regidor del Partit Popular, en nom i representació del grup
municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Petra presenta per ésser debatuda a la pròxima
sessió plenària la següent
MOCIÓ:
El Govern de la va néixer, mitjançant Reial Decret-Llei 9/2008 de 28 de novembre, ha creat un fons
d'inversió local per dinamitzar l'economia, i al mateix temps lluitar contra l'atur.
Aquesta mesura, no soluciona ni de bon tros el greu problema del finançament dels municipis, ja
que és una actuació puntual i extraordinària. Però si que suposarà, per mots de municipis, la
possibilitat de dur a terme inversions importants sense haver de fer front a cap aportació provinent
dels arquegis municipals.
Sense anar més enfora el nostre municipi rebrà una aportació de prop de 500.000 euros.
Donat idò que és una situació extraordinària, i que aquestes aportacions de l'Estat venen motivades
per l'afany de lluitar contra l'atur al sector de la construcció, és perquè donis del Partit Popular

creiem que els decisions sobre els actuacions a dur a terme amb el finançament d'aquesta aportació
s'han de prendre amb especial esment.
Per tot això, i el ple de la corporació pren els següent acord:
primer.- El Ple de la Corporació adopta l'acord que els inversions que s'han de dur a terme al
municipi de Petra, amb el finançament de l'Estat, fruit dels fons reconeguts al Reial Decret-Llei
9/2008 de 28 de novembre, seran debatudes i consensuades entre tots els grups amb representació a
aquest ajuntament.
La votació sobre la moció anteriorment transcrita ofereix el següent resultat :
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

11
5 (3 del PP i 2 d'UM).
6 del PSM.
0.

Per tant, queda rebutjada per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari, la
moció presentada pel grup municipal popular amb núm. de registre d'entrada 1.940 i data 19-122008.
6.- APROVACIÓN PROJECTES CONVOCATÒRIA RDL 9/2008.El Sr. Batle es refereix dins d'aquest punt de l'ordre del dia, al Fons Estatal creat per RDL
9/2008 i informa als presents de la quantia màxima que correspon a l'Ajuntament de Petra són
493.266 euros. Seguidament Joan Font es posa a comentar la primera de les obres que pretén
sol·licitar per a la seva inclusió en el Fons que ha esmentat abans i que consistiria a reformar part de
la coberta i façanes de l'antiga Escola Nacional de Petra del carrer d’en Font 1. El Sr. Batle afirma
que la teulada del pati interior està molt malament i també es requereix l’adecentament de la façana,
així com repintats, allí on no està tan malament, reparació de persianes, protecció de finestres, etc.
Tot seguit el Sr. Batle aporta la xifra del pressupost de contracta per a aquesta primera obra
d'inversió projectada i que puja a 249.993,55 euros.
La següent obra que proposa aprovar el Sr. Batle per a sol·licitar la seva inclusió en el Fons
Estatal d'Inversió Local, és l'execució del mòdul B i del porxo del Pavelló Cobert. Segons comenta
el Batle, l'obra consistiria a cobrir el passadís d'accessos als vestuaris i construir el magatzem, amb
un pressupost de contracta per a aquesta obra de 242.754,28 euros.
Una vegada presentats els projectes, el Sr. Batle atorga l'ús de la paraula a la resta de regidors
perquè puguin intervenir.
En el torn per a UM, el regidor Miquel Jaume anuncia el vot a favor del seu grup municipal
en aquest punt de l'ordre del dia. A aquest regidor li sembla bé que es tapin les goteres que afecten
als accessos al Pavelló i diu que per a altra vegada seran, altres actuacions que figuraven en el
programa electoral del seu grup, com per exemple: fer un parc infantil en l'estació vella o també el
adecentament de la zona de contenidors per a no donar la imatge del poble que es veu des del tren i
que segons el regidor Miquel Jaume, no es correspon amb la forma d'ésser dels petrers, quant a
neteja. El portaveu d'UM reitera el seu anunci de votar a favor dels projectes proposats per el Batle,
perquè en la seva opinió, qualsevol projecte és bo per a Petra.
En el torn per al grup municipal popular, pren la paraula el regidor Martí Sansaloni que
anuncia l'abstenció del seu grup en aquest punt de l'ordre del dia, per haver estat exclosos de la
decisió corresponent. Per altra banda, Sansaloni pregunta quants llocs de treball es crearan i per quin

temps, així com serà el procediment de contractació escollit. En aquest sentit afirma el regidor
popular que possiblement, l'oposició no tingui cap participació tampoc en la contractació, si s'escull
alguna de les vies que preveu la Llei de Contractes; és per això, continua dient el regidor Sansaloni,
que és millor que l'equip de govern es pronunciï ara.
En el segon torn per al ponent, dins d'aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle comenta que
per a poder accedir a aquest Fons Estatal d'Inversió Local, els tècnics han hagut de fer moltes
retallades i deixar els projectes en el mínim, però que a l'equip de govern li hagués agradat que
fossin més ambiciosos, encara que no ha pogut ser. Tot seguit el Sr.Batle ofereix una informació
complementària sobre els 2 projectes que ha presentat i que responen a qüestions plantejades pel
portaveu popular durant la seva anterior intervenció. Així, en relació amb la primera de les obres
d'inversió previstes (Reforma de les Escoles Velles), el Sr. Batle informa que el seu termini
d'execució seria de 4 mesos i empraria 4 persones, mentre que el termini d'execució de la 2ª obra
(Construcció de mòdul B i porxo en el Pavelló cobert) seria de 9 mesos i empraria a 19 persones. Pel
que es refereix a la pregunta del regidor popular sobre el procediment de contractació, la resposta del
Batle és que es pretén que el termini d'adjudicació sigui el més breu possible, de tal forma que les
obres poguessin estar acabades a la fi de l'any que ve, per la qual cosa anuncia el Batle que
s'escollirà el procediment més curt i urgent que prevegi la Llei. Dita l'anterior, el Sr.Batle fa constar
expressament que no s'exigirà classificació als licitadors, en el procediment d'adjudicació de les
obres que ha proposat que se sol·licitin.
En el segon torn per al grup municipal d'UM, el regidor Miquel Jaume comenta que en la
convocatòria del Fons Estatal, es valora la creació de nous llocs de treball, però el Batle s'ha limitat a
dir el número de persones que treballaran, la qual cosa no significa que aquesta xifra es correspongui
amb nous llocs de treball. El Batle li respon que, per descomptat, es demanarà a l'empresa
corresponent que acrediti tal extrem. En el 2on torn per al PP, el regidor Martí Sansaloni opina que
es gasta molts doblers per a fer 4 parets i sol·licita que en el procediment de contractació que es
realitzi, puguin participar els regidors de l'oposició, tant en la Mesa de contractació, com per a
confeccionar el Plec de Condicions; i afegeix que l'equip de govern pot demanar la participació dels
regidors del grup popular, fins i tot a les 6 del matí. El Sr.Batle contesta a l'anterior, descartant el
suggeriment d'anar buscar als regidors del PP a les 6 del matí; i d'altra banda, afegeix que és costum
la participació de regidors de l'oposició en les Meses de contractació, encara que reitera que el
procediment de contractació a seguir, serà el més ràpid que la Llei permeti.
Sense més intervencions té lloc la votació sobre els projectes d'obres a sol·licitar que ha
proposat prèviament el Sr. Batle, dins d'aquest punt de l'ordre del dia, i el resultat que s'obté en la
doble votació és el següent:
1º) REFORMA DE PART DE LA COBERTA I FAÇANES, SITUADA EN/C FONT 1 DE PETRA.
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

11
8 (6 del PSM i 2 d'UM)
0
3 del PP.

2º) EXECUCIÓ DEL MÒDUL B I PORXO DEL PAVELLÓ COBERT.
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

11
8 (6 del PSM i 2 d'UM)
0
3 del PP.

Per tant, s'aproven per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari, els dos
projectes d'obres d'inversió esmentats, perquè el Sr. Batle sol·liciti la seva inclusió en el Fons Estatal
d'Inversió Local creat per RDL 9/2008 de 28 de novembre.
7- DECRETS DE BATLIA.
En aquest punt de l'ordre del dia, intervé primer en aquesta ocasió el regidor Miquel
Santandreu del PP, per a referir-se a la Resolució de Batlia 182/2008, pel que fa a la qual diu que li
sembla interessant que els veïns puguin conèixer els requisits per a accedir a l'exempció del IVTM
per discapacitat. El Sr. Batle li diu que segons creu, hi ha dret a aquesta exempció per
minusvalideses iguals o superiors al 33%. El mateix regidor popular es refereix després a la
Resolució de Batlia 184/2008 i concretament als pagaments que s'ordenen a favor d'alguns regidors
del PSM, per assistència a òrgans col·legiats d'aquesta Corporació Local. El regidor popular diu
haver realitzat algunes consultes jurídiques referent a això i considera de dubtosa legalitat que es
puguin cobrar aquestes retribucions sense donar d'alta en la Seguretat Social als regidors
beneficiaris. Aquest regidor diu que no sap si és el Secretari qui hauria d'informar.
Faig constar en acta que el funcionari al·ludit ja s'ha pronunciat verbalment i per escrit
sobre aquest assumpte i que l'últim informe d'intervenció referent a això,es troba en Secretaria per a
qui ho vulgui consultar.
8.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.Aquest punt de l'ordre del dia s'inicia amb la intervenció del regidor Miquel Jaume d'UM que
vol saber com està l'assumpte del Punt Verd. El Sr. Batle atorga l'ús de la paraula al regidor de Medi
ambient i Bartomeu Gual informa que s'està realitzant un tancament en el carrer i que es posarà en
marxa el Punt Verd, si no segueix plovent. La següent pregunta prové així mateix del representant
d'UM i en aquest cas vol saber com està l'assumpte de l'estudi tècnic per a la reforma de les aceres.
El Batle li respon que ara mateix l'Arquitecte Municipal ho té aturat, però que s'està en això. Després
s'interessa M.Jaume per l'assumpte dels pilons i pregunta si s'ha mirat això. La resposta del Batle en
aquest cas és que d'això res, encara. Ara pren la paraula el company de M.Jaume, també del grup
municipal UM i pregunta Toni Gibert com està l’assumpte del polígon de serveis. Per a respondre a
aquesta qüestió pren la paraula el regidor d'Obres Bartomeu Gual i contesta que desgraciadament
seguim igual, pendents de GESA. Li repregunta llavors el regidor Gibert a Bartomeu que és el que es
pot fer i la resposta d'aquest últim és “cridar altra vegada”. Continua intervenint el regidor d'UM
Toni Gibert, però en aquest cas formula un prec, dient si seria possible deixar un telèfon en el qual es
pugui cridar, si algú té un problema, encara que no estigui de servei la policia local en aquest
moment, perquè la gent sàpiga almenys on cridar. El Batle diu que es pren nota.
Després ve el torn per al PP i el seu regidor Martí Sansaloni fa una interpel·lació referent a
una petició d'informació municipal que registrà d'entrada i sobre la qual se li va contestar que
s'estava preparant la gran quantitat de papers que havia sol·licitat, quan segons aquest regidor
popular, una de les coses que demanava era simplement uns moviments bancaris, i per a això basta
una cridada de telèfon i altra cosa que demanava era una còpia de l'últim Compte General que ja està
fet i obra en les oficines municipals, segons assenyala aquest regidor del PP. A Martí Sansaloni
tampoc li sembla adequada la contestació de l'Ajuntament a la seva petició d'informació, pel que es
refereix a la relació que va sol·licitar corresponent al Compte 555, per entendre aquest regidor que
preparar aquesta relació no bloqueja el funcionament de l'activitat municipal. Per a contestar la
interpel·lació de Sansaloni pren la paraula el regidor d'Hisenda que li diu al primer que la sensació
que dóna és errònia, li agradi o no li agradi escoltar això. Segons Sebastià Reixac el que ha demanat
el regidor Sansaloni són dos toms que s'han de fotocopiar i que poden contenir dades personals. A

més de l'anterior, el regidor Reixac considera que no se li ha posat cap excusa al regidor popular
interpel·lant, ja que en l'època de l'any que ha demanat aquestes coses és quan el personal municipal
està més ocupat. Per altra banda Sebastià reconeix que la documentació sol·licitada és pública i nega
que l'equip de govern la vulgui amagar. Reixac afegeix que la contestació que li han donat al regidor
del PP és per a sortir del pas, perquè cal fer moltes fotocòpies, encara que evidentment, segueix dient
el regidor d'Hisenda, el dels moviments bancaris, són 5 minuts; però recorda Sebastià Reixac que
Martí Sansaloni ha demanat més coses. Aquest últim regidor replica la intervenció de Sebastià
demanant que digui el Secretari si té dret a la documentació que ha sol·licitat. El funcionari apel·lat
es disposa a intervenir, però el President concedeix la paraula altra vegada al regidor d'Hisenda, el
qual anuncia per la seva banda que la informació demanada la donaran i que no ho posi en dubte el
regidor Sansaloni. Després de la intervenció del regidor d'Hisenda, el President permet la del
funcionari al·ludit. Francisco González comença per qualificar la documentació sol·licitada pel
regidor popular com de lliure accés, la qual cosa vol dir, com explica el Secretari, que pot accedir a
ella no solament un regidor, sinó qualsevol ciutadà, per tractar-se d'informació de caràcter públic, i
posa com exemple el Compte General de l'Ajuntament. Prossegueix dient aquest funcionari que al
tractar-se de documents de lliure accés, això comporta el dret a obtenir-ne còpia. El límit que apunta
González a l'exercici de tal dret, és que no paralitzi les tasques administratives de l'Ajuntament.
Acabat l'informe verbal del Secretari, intervé el regidor popular Miquel Santandreu, qui
discrepa de la contestació donada per l'Ajuntament, pel que fa a la petició formulada pel seu
company de grup municipal. Per a aquest regidor no es pot respondre-li que cal “recopilar”, quan
segons Miquel Santandreu es tracta d'una carpeta. També es mostra crític aquest regidor sobre la
forma que acostumen a contestar-los a les sol·licituds d'informació municipal, amb expressions com
“estan a la vostra disposició els expedients”, ja que segons comenta dit regidor, quan ha demanat
expedients delicats al Secretari, de vegades li ha dit aquest últim que no els tenia. Segueix amb l'ús
de la paraula el regidor Miquel Santandreu i ara pregunta al Batle si ha fet ja l'escrit referit al
tancament de l'Escola, per a dirigir-lo a la Conselleria d'Educació. A la qual cosa el Batle contesta
que no ho ha fet. La següent pregunta procedeix també del mateix regidor i es refereix a la
circumval·lació de darrere de l'Església, volent saber aquest regidor popular l'estat procedimental
d'aquest assumpte. El Batle respon que no s'han contestat les al·legacions que es van presentar i que
s'està ara en el projecte de reparcel·lació. Segueix intervenint Miquel Santandreu del PP, que ara
s'interessa per la tramitació de les NNSS i pregunta si se'ls pot avançar alguna cosa referent a això.
El Batle contesta que el tècnic no els ha avançat res. Continua preguntant el mateix representant
popular, en aquest cas pel Botelló, i vol saber quins resultats pràctics ha donat l'Ordenança que va
aprovar l'Ajuntament sobre aquest tema. El Batle li respon que creu que ha millorat la cosa, si bé
adverteix que hi ha hagut festes de Nadal. Joan Font parla que ja hi ha coordinació entre la policia
local i la guàrdia civil. El regidor Miquel Santandreu pregunta si s'ha imposat alguna sanció i el
Batle contesta que de moment solament s'ha avisat. La següent pregunta del regidor citat es refereix
als talls d'aigua en el poble i Miquel Santandreu vol saber si seria possible avisar a la gent abans de
tallar-la. La contestació de el Batle és que quan no s'avisa és perquè no s'ha pogut, davant una
situació d'urgència. Seguint amb aquest mateix assumpte, el mateix regidor popular pregunta a el
Batle si s'ha mirat alguna cosa pel que fa a tallar l'aigua per zones. El Sr. Batle respon a aquesta
pregunta dient que es mirarà en el Consorci d'Aigües de Petra. Dita l'anterior i al no formular-se ja
més preguntes per part de cap regidor, el President aixeca la sessió sent les 23.50 hores, i a
continuació ofereix un torn de precs i preguntes per al públic assistent, sobre temes concrets d'interès
municipal, en virtut del disposat en els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM, sense que sigui
aprofitat per ningú aquest torn; davant la qual cosa finalitza també la reunió a la mateixa hora ja
indicada, de tot el qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific.
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