ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 5 DE FEBRER DE
2009.A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,33 hores del dia 5 de febrer
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. 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 començar amb aquest primer punt, el Sr. Batle es refereix a uns dubtes que van
sorgir sobre la moció que va presentar el grup municipal d'UM a la Comissió Informativa de
Control, en la seva sessió celebrada el dilluns; principalment, si l'antelació mínima de 48 hores
per a presentar les mocions, era pel que fa a la sessió de la Comissió o pel que fa a la del Plenari.
El President cedeix l'ús de la paraula al Secretari perquè informi sobre aquesta qüestió. El
funcionari interpel·lat afirma que encara que el Reglament no digui expressament si la sessió és de
la Comissió o del Plenari, cal entendre que es tracta de la sessió plenària, perquè el ROM en vigor
es denomina: Regulador del Funcionament del Plenari de l'Ajuntament de Petra. Continua
explicant Francisco González, que la moció al·ludida pel Sr. Batle es va registrar d'entrada a
l'Ajuntament el matí següent de celebrar-se la sessió de la Comissió informativa, i per tant estaria
en condicions de ser introduïda en l'ordre del dia, per haver-se complert un primer requisit
reglamentari per a això (l'antelació horària mínima del seu registre en l'Ajuntament); però la
introducció de la moció citada solament pot fer-se per mitjà d'urgència, continua dient el
Secretari, al no haver estat la moció d'UM prèviament dictaminada en Comissió, pels dubtes que
van sorgir i a les quals s'ha referit el Sr. Batle amb anterioritat. Intervé després el regidor d'UM,
Miquel Jaume per a dir que no es va interpretar correctament el Reglament i que a ells els
agradaria que es pogués tractar en aquesta sessió plenària, l'assumpte al que es refereix la moció
presentada pel seu grup municipal i que consisteix com anticipa M.Jaume, en la possibilitat que
els titulars de guals puguin aparcar els seus cotxes davant d’aquests, com a solució al problema
d'aparcament que existeix a Petra, segons aquest regidor, i per a evitar situacions en les quals no
és possible cridar a la policia local, quan hi ha un cotxe davant de la cotxera d'un, diu el regidor
Jaume, qui demana que l'Ajuntament tingui tolerància per a aquesta classe d'aparcament, igual
que la té, segons aquest regidor, pel que fa als cotxes aparcats damunt de les aceres. Una vegada
que ha acabat la intervenció del representant d'UM, el President decideix sotmetre a votació si

s'introdueix o no per urgència la moció registrada per UM amb data 3-2-2009; resultant apreciada
la urgència per unanimitat dels membres del Plenari presents (10). El Batle anuncia que la moció
referida serà tractada dins del punt 8è de l'ordre del dia, denominat “Escrits i sol·licituds”.
Ja dins de la matèria pròpia del primer punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle pregunta als
regidors presents si volen fer alguna observació sobre l'acta corresponent a la sessió plenària
celebrada en data 18-11-2008, però no es produeix cap intervenció referent a això, amb la qual
cosa s'aprova l'acta esmentada, per unanimitat dels 10 regidors presents (d'acord amb el disposat
en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre).
2.- SOL·LICITUD CONSELLERIA D'INTERIOR CREACIÓ I POSADA EN
FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE COORDINACIÓ DE LA POLICIA LOCAL
DELS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA.El Sr. Batle comenta que segons creu, tots els grups municipals disposen ja del document
dictaminat en Comissió. Seguidament afirma que es tracta d'adoptar l'acord incorporat a aquest
document, com un primer pas per a tirar endavant una policia mancomunada en el Pla de
Mallorca, tendint cap a un cos policial únic de característiques comunes. A continuació dóna
lectura Joan Font al document esmentat que presenta com a proposta de l'Ajuntament, per a la
seva aprovació plenària, i que diu literalment el que segueix:
“CREACIÓ DEL CONSELL DE COORDINACIÓ DELS POLICIES LOCALS DELS
MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT DEL PLA
PROPOSTA DE BATLIA
L'Ajuntament de Petra vol comunicar a la Conselleria d'Interior del Govern dels Illes
Balears la seva voluntat de participar com a municipi en la creació i posada en funcionament del
Consell de Coordinació dels Policies Locals dels municipis d'Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de
Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut., Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan; Santa Eugènia,
Sencelles, Sineu i Vilafranca.
Antecedents:
El dia 5 de juny de 2008, NRE. 11347/2008, va tenir entrada a la Conselleria d'Interior,
escrit signat pel president de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, sol·licitant la creació del
Consell de coordinació dels policies locals dels municipis Pla de Mallorca d'Algaida, Ariany,
Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut., Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan;
Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca.
La realitat geogràfica, econòmica, urbanística, social i turística dels Illes Balears ha
determinat l'existència d'una àrea territorial, amb problemàtica comuna respecte a la seguretat
que afecta als nuclis de població dels diferents entitats locals abans esmentades. Aquesta realitat
crea uns vincles comuns, que fan necessària la planificació conjunta i la gestió coordinada dels
actuacions en matèria de seguretat pública local i, per tant, de coordinació específica dels seves
policies locals.
L'especial dedicació que suposa la necessitat de donar un suport específic a aquests
municipis, pel que fa a la seva actuació en matèria de seguretat pública local, fa adient la creació
d'un òrgan col·legiat integrat per representants de la Conselleria d'Interior, dels ajuntaments i
pels responsables en matèria de policia local de cada un d'aquest municipis, que proporcioni
l'assessorament i els instruments tècnics adequats per exercir correctament la competència
autonòmica sobre coordinació dels policies locals en l'àmbit dels entitats locals esmentades, amb
respecte absolut als competències municipals que els hi corresponen.
Fonament de dret

L'article 148.1.22 de la Constitució Espanyola atribueix als comunitats autònomes la
competència respecte a la coordinació i a la resta de facultats en relació amb els policies locals.
L'article 30.19 de la L.O. 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia dels Illes
Balears reserva a la comunitat autònoma dels Illes Balears la coordinació i altres facultats en
relació amb els policies locals, en els tems que estableixi una llei orgànica.
La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, regula entre
altres qüestions diversos aspectes fonamentals relatius a l'organització i els funcions dels policies
locals, i constitueix el marc d'actuació de la Comunitat Autònoma en aquesta matèria.
En l'exercici de l'esmentada competència exclusiva, el Parlament dels Illes Balears va
aprovar la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació dels policies locals dels Illes Balears, per la
qual és crea un règim jurídic homogeni per a la policia local i s'estableix el règim de la seva
coordinació, alhora que s'enumerin els funcions en els quals és concreta i s'estableixen els òrgans
que els exerceixen.
Així, l'article 10.1.i) de la llei esmentada determina que la coordinació de l'actuació dels
policies locals comprèn, entre d'altres, la creació del marc en el qual s'haurà de desenvolupar el
suport i la col·laboració interpolicial en matèria d'informació, actuacions conjunyeixis i
prestacions recíproques de caràcter temporal i extraordinari. L'article 12 de l'esmentada llei
atribueix l'exercici directe dels funcions esmentades en matèria de coordinació dels policies
locals a la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, respectant els
competències que corresponen als municipis.
D'acord amb el qual disposa l'article 11.1 de l'esmentada Llei 6/2005, de 3 de juny, en
relació amb el Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president dels Illes Balears, pel qual s'estableix
els competències i l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria d'Interior, la consellera
d'interior és la competent per exercir la competència autonòmica sobre coordinació dels policies
locals. A més, l'article 11.2 de la Llei 6/2005 preveu que, per un millor exercici dels funcions en
matèria de coordinació, és puguin constituir altres òrgans col·legiats assessors dels òrgans de
coordinació prevists a l'apartat 1 de l'esmentat article.
L'article 9 del Decret 67/2007 de 7 de juny, pel qual s'aprova el Reglament marc de
mesuris urgents dels policies locals dels Illes Balears, estableix que la coordinació te per objecte
determinar els criteris necessaris per a una millor adequació de la formació, l'organització, la
dotació i l'actuació dels policies locals al sistema i als finalitats generals de la seguretat pública,
en els funcions que legalment tenguin assignades, com també fixar el mitjans per a
l'homogeneïtzació personal, tècnica i material, per tal d'aconseguir una acció conjunta de tots els
serveis de policia local dels Illes Balears, orientada cap a la millora de la seva eficàcia i la seva
professionalitat al servei dels ciutadans que és trobin en l'àmbit territorial dels Illes Balears, sens
perjudici de l'autonomia municipal.
D'acord amb l'article 25.2. a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, i l'article 29.2. j) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
dels Illes Balears, pel que fa als competències del Municipis en matèria de seguretat en llocs
públics i de policia local.
L'article 21.1. i) de l'esmentada Llei 7/1985, pel que fa a la competència dels Batles en
matèria de policia local
Per tot això, en aplicació del que disposa l'article 11.2 de l'esmentada Llei 6/2005, de 3 de
juny, i els articles 19.2 i 42.c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'administració de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears, en ús dels atribucions que ens
confereixen els disposicions legals vigents, elevem a la consellera d'Interior la següent proposta:
Atesos els antecedents exposats, considerats els fonaments de dret esmentats, s'acorda:

Primer.- Participar com a municipi en la creació i posada en funcionament del Consell de
Coordinació dels Policies Locals dels municipis d'Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre,
Llubí, Maria de la Salut., Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan; Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i
Vilafranca.
Segon.- Sol·licitar a la consellera d'Interior del Govern dels Illes Balears, que resolgui la creació
del Consell de Coordinació dels Policies Locals del Pla de Mallorca com a òrgan de consulta i
assessorament en l'exercici de la competència autonòmica sobre coordinació dels policies locals,
en l'àmbit dels municipis d'Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la
Salut., Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan; Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca d'acord
amb els característiques establertes en l'annex d'aquesta proposta de Resolució.
Tercer.- Comunicar a la Mancomunitat del Pla de Mallorca i a la Conselleria d'Interior del
Govern dels Illes Balears, la resolució d'aquest acord.”
Una vegada finalitzada la lectura per part del Batle, intervé el regidor d'UM, M.Jaume, per
a dir que està d'acord amb la iniciativa que se'ls ha plantejat, la qual està en línia, segons aquest
regidor, amb la intenció de donar més servei i que no sigui una policia punitiva sinó informativa.
Igualment li sembla bé al portaveu d'UM que aquesta policia sigui compartida amb els altres
municipis. El regidor popular Miquel Santandreu, vol saber per la seva banda, de qui ha partit
aquesta idea, si de la Conselleria d'Interior o de la Mancomunitat. La resposta del Batle és que
d'aquesta última entitat local, i recorda Joan Font que anteriorment no li va interessar a la
Conselleria això, però ara hi ha hagut converses i està d'acord, per la qual cosa es tira endavant
amb això, afirma el Batle. No es produeixen més intervencions, per la qual cosa s'obre
directament la votació, quedant aprovada per unanimitat de tots els regidors presents (10), la
proposta d'Ajuntament ja transcrita.
3.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I TARIFES DEL
TEATRE DE PETRA I TARIFES DEL MUSEU ETNOLÒGIC MUSICAL.En aquest punt de l'ordre del dia, el Sr.Batle atorga l'ús de la paraula al regidor d'Hisenda
que actuarà com a ponent per a aquest assumpte. Sebastià Reixac recorda que al març de 2006 es
va aprovar el Reglament original del Teatre de Petra i afegeix que la modificació ara proposada
consisteix principalment a canviar a l'anterior gestor “Produccions de Ferro”, pel propi
Ajuntament, així com la introducció d'una sèrie de tarifes que són llegides pel regidor d'Hisenda i
que són transcrites més baix íntegrament juntament amb tot el Reglament complet. Sebastià es
refereix també a la possibilitat que el Batle cedesqui el Teatre gratis en casos excepcionals,
deixant a la companyia que sigui, la recaptació que correspongui per entrades, a risc i perill
d'aquesta companyia. Segueix Reixac llegint algunes normes de gestió del Teatre, així com les
tarifes de Museu que igualment es recullen dins del Reglament proposat que s'incorpora més a
baix; i acaba la seva intervenció el regidor ponent, dient que es tracta de substituir el Reglament
de març de 2006, pel que s'inclou literalment a continuació:

“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I TARIFES DEL TEATRE DE PETRA I TARIFES DEL
MUSEU ETNOLÒGIC MUSICAL ”
1.- Del funcionament del Teatre.


La responsabilitat final del funcionament general del Teatre de Petra correspon a
l’Ajuntament de Petra.



Les propostes d’activitats s’han de dirigir a l’Ajuntament de Petra.

2.- Dels usos i cessions dels espais.









L’Ajuntament aprovarà de manera conjunta amb el Pressupost anual les condicions d’ús i
tarifes de lloguer dels espais del Teatre.
Aquelles entitats ciutadanes o empreses interessades en emprar les instal·lacions ho
sol·licitaran per escrit. L’autorització o denegació de la sol·licitud serà tramitada per
l’Ajuntament, que informarà sobre les condicions d’ús i les disposicions d’aquest reglament.
Els assajos previs a les representacions s’acordaran amb l’Ajuntament, i es definiran horaris
d’inici i acabament d’aquests, que s’hauran de respectar taxativament, tant l’un com l’altre.
És obligatòria la presència de personal del Teatre en qualsevol moment que l’edifici és obert.
El responsable de l’organització d’un acte autoritzat al Teatre de Petra es posarà en contacte
amb el cap tècnic del teatre per especificar i preparar tot el necessari per al correcte
desenvolupament d’aquest.
L’activitat acaba a les 23 h.

3.- Dels usuaris.
 La sala s’obrirà 30 min. abans de l’inici de l’espectacle.
 Les activitats començaran puntualment a l’hora anunciada. Un cop iniciada l’activitat no es
permetrà l’accés a la sala fins a la mitja part, si n’hi ha.
 Una vegada adquirides les localitats, no s’admetran devolucions ni canvis.
 L’entrada s’ha de guardar fins al final de la representació, i s’ha de posar a disposició del
personal del Teatre de Petra si aquest ho sol·licita.
 No es permetrà obtenir enregistraments de les representacions, ni fer fotografies durant la
celebració dels actes, sense l’autorització expressa del Teatre de Petra.
 No es permesa l’entrada de begudes o menjar a l’interior de la sala.
 És reservat el Dret d’Admissió.
 És prohibit l’ús de telèfons mòbils, alarmes de rellotges i altres aparells electrònics que
puguin destorbar la funció.
 En aquells espectacles recomanables per a infants, els assistents fins a tres anys (inclosos), si
no ocupen seient no paguen l’entrada.
4.- Venda d’entrades.
 Les entrades es posaran a la venda per dos sistemes:
Per norma general: reserva telefònica a un contestador automàtic del telèfon 971 56 18 96 i
recollida el mateix dia de la funció des de dues hores abans de la funció fins 30 minuts abans
d’aquesta. Les entrades no recollides es posaran a la venda si són necessàries.

Casos especials: a) a partir d’un nombre determinat de dies abans de la representació, a taquilla,
en l’horari que es determini. b) A locals comercials indicats. c) Mitjançant col·lectius o entitats
ciutadanes.
 Juntament amb la promoció de l’espectacle o acte, s’indicarà el sistema de venda.
 Sigui qui sigui el promotor de l’acte, l’elaboració i control de les entrades serà competència
del personal del teatre.
5.- Disposició final.
 És responsabilitat del personal del Teatre de Petra fer cumplir aquesta normativa, així com
prendre les decisions que creguin oportunes per al correcte funcionament de l’edifici i les
activitats que s’hi desenvolupen, encara que no estiguin expressament descrites en aquest
document.
ANNEX 1.2
TARIFES D’ÚS DEL TEATRE DE PETRA:
Teatre:
Dia: 500 euros.
Inclou tots els espais del teatre (aules de formació, camerins i sala de reunions primer pis).
Les empreses que lloguin el teatre per més de cinc actuacions anuals, tendran una bonificació del
20%.
Aules de formació, sala de reunions primer pis:
Hora: 50 euros.
Dia: 200 euros.
Notes:
1) Fins a 4 hores es paga per hores. A partir de 4 hores es paga per dia.
2) Aquesta tarifa s’aplicarà anualment i ha de constar al pressupost municipal.
3) Aquesta tarifa s’aplicarà a empreses i entitats amb ànim de lucre. Les empreses i entitats
amb ànim de lucre radicades a Petra tendran un descompte del 25%.
4) L’import d’aquestes quantitats s’ha de fer efectiu a l’Ajuntament.
5) Els partits polítics amb presència a la localitat tendran la consideració d’entitats
ciutadanes, sempre que sigui el comitè local el que fa la sol·licitud.
6) En períodes electorals, l’Ajuntament podrà destinar el teatre com a espai electoral.
7) Les persones físiques, a efectes d’aplicació de tarifes, tendràn el mateix tracte que les
entitats ciutadanes si la seva activitat no té ànim de lucre; i que les empreses si aquesta
activitat té ànim de lucre.
8) Actes privats no oberts al públic en general demanats per ciutadans petrers, descompte
del 80 % de la tarifa general i serveis tècnics no inclosos.
ACORDS al marge d’aquestes tarifes:
1) El Batle de Petra, podrà autoritzar excepcionalment a emprar el teatre a empreses,
entitats o associacions que vulguin actuar a canvi de les entrades.
2) L’Ajuntament, podrà excepcionalment aplicar altres descomptes o acords al marge
d’aquestes tarifes per a col·laboradors, patrocinadors habituals, promotors o companyies
de teatre per elaborar la programació.

3) Estan exempts d’aquestes tarifes: els centres educatius CP Juníper Serra i l’IES Sineu;
l’Escola Municipal de Música; els actes sense taquilla de les entitats ciutadanes de Petra;
i els actes amb taquilla o sense de els ONG’s i accions de solidaritat.
4) Les entitats ciutadanes que presentin actes amb taquilla, se’ls retendrà un 15% sobre la
seva recaptació per tal de pagar drets d’autor i altres despeses, i un 20% si l’acte no és el
seu objecte social (col·lectes de fons per activitats de lleure, viatges, etc).
5) Si l’acte pel qual es sol·licita el Teatre requereix d’un espai d’aforament, equipament i
serveis inferiors als que ofereix el Teatre, es determinarà un altre espai per dur-li a terme.
ANNEX 1.3
TARIFES D’US DEL MUSEU ETNOLÒGIC MUSICAL.
Sempre que les activitats per les que es sol·licita el museu siguin activitats compatibles
amb l’activitat del museu, l’Ajuntament llogarà aquest espais al següents preus:
1) Aula polivalent :

½ dia 50 euros
1 dia 100 Euros

2) Altes aules:

½ dia 25 euros
1 dia 100 euros
3) Totes les instal·lacions del museu:
1 dia 300 euros
1 mes 1000 euros
Totes les entitats i empreses de Petra, tendran un 20% de descompte en totes aquestes
tarifes.
Per el lloguer de tots els edificis municipals sempre tendran preferència les entitats
culturals.”
En el torn per a l'oposició intervé primer M.Jaume d'UM, recordant que quan es va aprovar
el Reglament del Teatre es va actuar bé, opina aquest regidor, perquè es va reunir a totes les
entitats que havia a Petra i es va fer una consulta “en positiu”. Considera aquest regidor que ara és
una ocasió molt bona també, per a veure com va el tema del Teatre i revisar aquest assumpte.
M.Jaume distingeix així mateix en la modificació proposada per l'equip de govern, entre el que a
ell li sembla un aspecte tècnic, que seria la substitució de Produccions de Ferro per l'Ajuntament,
al capdavant del Teatre, i altres aspectes que no estaven abans com que el Batle pugui autoritzar
determinades coses. Tot seguit, aquest regidor d'UM planteja una sèrie de preguntes que són les
següents: Com funcionarà el Teatre? Qui és el responsable? Quin és l'equip tècnic? Què podem
esperar ara del Teatre Municipal? Perquè, afirma aquest regidor, abans sabíem que estava
Produccions de Ferro, però ara no. Per altra banda, M.Jaume observa certes incoherències en el
text presentat a aquest Plenari, quan per exemple posa que serà la presència necessària del
personal del Teatre, quan estiguin obertes les instal·lacions, però ara no hi ha personal del Teatre,
afirma el portaveu d'UM, ja que seria el propi personal de l'Ajuntament, conclou; i això no s'ha
clarificat, en opinió del regidor Jaume. Quin és el personal del Teatre ara? es pregunta aquest
regidor d'UM, i ell mateix afegeix com resposta la següent pregunta: Qualsevol regidor o
funcionari? Quant als casos excepcionals als quals s'ha referit prèviament el regidor d'Hisenda, el
representant d'UM demana que es digui expressament dins del Reglament que serà el Batle qui
defineixi el que és excepcional. També vol saber M.Jaume perquè s'adopta aquesta decisió de

canviar el gestor del Teatre i si els doblers que es donaven a la Companyia Produccions de Ferro,
l'hi durà ara algú de Petra. Finalitza la seu 1ª intervenció en aquest punt de l'ordre del dia, el
regidor Jaume, demanant a l'equip de govern que posi “damunt de la mesa” això que ha plantejat
anteriorment.
En el primer torn per al PP, intervé el regidor Miquel Santandreu, qui anuncia que per a no
repetir qüestions tractades pel portaveu d'UM, es referirà a altres diferents, i així pregunta per a
començar el regidor del PP, pels motius que han duit a la rescissió del contracte amb Produccions
de Ferro. El següent que diu aquest representant popular, és que al seu grup municipal li hauria
agradat participar en l'elaboració del text ara presentat, igual que en el Reglament de Participació
Ciutadana ha pogut participar. Per altra banda, considera Miquel Santandreu que dins del
Reglament no haurien de deixar-se a la discrecionalitat d'una persona determinades coses, amb
tanta “màniga ampla”, sinó que els diferents supòsits haurien d'estar regulats i taxats, com és
tendència actual en l'Administració Pública.
Per a respondre a l'oposició torna al torn de paraula el regidor ponent i Sebastià Reixac
comença per contestar, la pregunta formulada pel regidor popular Miquel Santandreu, en la seva
intervenció anterior. Sobre tal qüestió afirma Sebastià que ha acabat el contracte amb la
companyia (Teatre de Butxaca), per finalització del termini establert, i a més apunta unes raons
per a no mantenir el contracte amb la companyia citada, la primera de les quals, assenyalada pel
regidor Reixac, és el molt car que sortia això. En aquest sentit afirma Reixac que s'ha decidit
llevar la partida pressupostària corresponent a aquesta despesa. A continuació diu Sebastià Reixac
que la idea de l'equip de govern és que el Teatre Municipal sigui duit de forma més barata i que
creuen poder buscar a persones que es puguin encarregar del manteniment, les llums, obrir i
tancar, cobrar entrades, etc; de forma més barata que Teatre de Butxaca. Quant al tema de la
participació per a elaborar la proposta presentada en aquesta sessió, afirma el regidor ponent que
s'ha intentat consultar en el mundillo teatral, musical, etc; i que en qualsevol cas l'equip de govern
està disposat a xerrar sobre aquest assumpte en altre moment i canviar el que sigui. Pel que fa al
tema de l’excepcionalitat inclosa en el Reglament, el regidor d'Hisenda es mostra disposat a
buscar una altra formula. En qualsevol cas, Sebastià Reixac defensa la redacció proposada per
l'equip de govern, tal com s'ha presentat, per als casos que un regidor estimi que pot merèixer la
pena que es faci una determinada actuació a risc d'una companyia, com una possibilitat d'estalvi
per a l'Ajuntament, que segons diu aquest regidor, podria tenir lloc una o dues vegades a l'any. En
definitiva Reixac proposa que sigui el Batle qui defineixi el que mereix la pena, encara que en la
seva opinió, podria ser qualsevol qui definís el que mereix la pena.
En el 2on torn per a UM, M.Jaume afirma que la proposta de l'equip de govern es podria
mantenir, però definint una sèrie de petits detalls, com que es digui on s'han de dirigir les
sol·licituds d'activitat, per exemple a la Regidoria de Cultura, proposa M.Jaume, en comptes de
l'Ajuntament en general. Tornant a una qüestió que va plantejar en la seva anterior intervenció, el
regidor Jaume al·ludeix a la possibilitat que hagi entitats que haguessin trobat alguna dificultat o
que no haguessin utilitzat el Teatre en cap ocasió. En tot cas, el portaveu d'UM suposa que hi
haurà un mes d'informació pública pel que fa a la modificació del Reglament i anuncia que el seu
grup municipal en formularà al·legacions. Finalitza la seva intervenció el representant d'UM, dient
que en un apartat de l'informe que obra en l'expedient, el Secretari apunta una discriminació en la
modificació reglamentària que es proposa, cap a la persones no-residents no radicades a Petra; pel
que fa a la qual cosa, aquest regidor diu que a ells això els va bé.
En el 2on torn per al PP, pren la paraula el regidor Miquel Santandreu, qui diu alegrar-se
per la rectificació de l'equip de govern, al reconèixer que era molt cara la gestió del Teatre. També

diu aquest regidor que no li ha quedat clara la relació que tendria amb l'Ajuntament de Petra, la
gent que dugui el Teatre, és a dir: si serien contractats, una empresa o què.
Ja en el torn final per al ponent, el regidor Sebastià Reixac ratifica la postura de l'equip de
govern en aquest punt i afirma que les propostes de M.Jaume van poder haver-se realitzat
prèviament en Comissió. Anuncia Sebastià que la responsabilitat del Teatre correspon a la
Regidoria de Cultura, però que no saben qui ho durà materialment, encara que la seva idea és que
ho dugui gent de Petra, quedant la programació artística en mans de l'Ajuntament. Acabats els
torns reglamentaris, el Sr. Batle obre la votació sobre el text que es proposa per a modificar el
Reglament del Teatre i Museu municipals, abans transcrit, obtenint-se el següent resultat:
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

10.
5 del PSM
5 (3 del PP i 2 d’UM)
0.

Davant la situació d'empat plantejada, es procedeix a una segona votació, d'acord amb el
disposat en l'article 94.2 de la Llei Balear Municipal, i com es reprodueix altra vegada la situació
d'empat, per vot de qualitat del Batle o valor doble del seu vot en aquest supòsit, s'aprova la
modificació reglamentària transcrita amb anterioritat, per majoria simple de vots dels regidors
presents.
4.- APROVACIÓ ORDRE DE DEMOLICIÓ DE SON CANALS.Abans d'abordar aquest assumpte de l'ordre del dia, el Batle aprofita un moment per a
disculpar l'absència del regidor del PSM, Bartomeu Gual, de la qual s'ha adonat Joan Font, segons
diu, en ocasió de l'empat produït en la votació anterior. Ja dins del propi punt 4rt. de l'ordre del
dia, el Batle afirma que una vegada fetes les notificacions pertinents, sense resultat algun, ara es
tracta de donar un pas més i ordenar la demolició a l'interessat, incloent en l'acord també, que si
l'interessat no la porta a terme, subsidiàriament l'Ajuntament la realitzarà a costa de l'interessat.
Acabada la intervenció del Sr. Batle, pren la paraula el portaveu d'UM, M.Jaume, qui vol formular
una pregunta al Secretari de la Corporació i demana que consti en acta. El President permet que
M.Jaume li pregunti directament al funcionari, i l'esmentat regidor afirma que segons els seus
assessors, el Batle seria el competent per a ordenar la demolició, com a representant de
l'Ajuntament. Continua dient aquest regidor que pogués ser necessària l'emissió d'un informe per
part del Col·legi de Secretaris i fins i tot apunta la possibilitat que es pogués adoptar en aquest
moment, un acte nul de ple dret i fins i tot arriba a parlar d'una possible prevaricació.
Per a respondre la intervenció anterior, sol·licita l'ús de la paraula el Secretari Municipal,
d'acord amb el disposat en l'article 13.15 del ROM, i informa el següent: En primer lloc, els propis
formularis elaborats pel Col·legi de Secretaris, al que s'ha referit abans el regidor Jaume, i que són
distribuïts per la FELIB, contenen un model d'expedient on apareix el Plenari com a òrgan
competent per a l'adopció d'aquest acord, segons li va dir ja aquest funcionari a l'esmentat regidor,
amb anterioritat a la celebració d'aquesta sessió plenària. Francisco González sosté a més la
competència legal del Plenari per a l'adopció d'aquest acord, sobre la base del disposat en la Llei
Balear de Disciplina Urbanística (Article 66: “L'Ajuntament acordarà la demolició”), i interpreta
que és l'Ajuntament en Ple el competent per a acordar. El Secretari afegeix que quan aquesta Llei
vol atribuir una competència al Batle, ho diu de forma expressa, com succeeix amb la referida a la
imposició de sancions. Una raó més que aporta González per a defensar la seva postura, és que es
tracta d'exercir una acció administrativa, la qual cosa és obvia en el cas de l'execució subsidiària

per l'Ajuntament que es pretén aprovar, i tant l'exercici d'accions administratives com
contencioses, és una competència típicament plenària, tret de casos d'urgència, en els quals té
competència per a la seva aprovació el Batle, afirma Francisco. Quant a la possibilitat que el
Plenari adoptarà un acord nul de ple dret per incompetència, el funcionari informa que fins i tot
encara que fora com diu M.Jaume, l'acord plenari quedaria convalidat, segons la Llei 30/1992, per
l'òrgan competent segons el regidor Jaume (el Batle), al votar a favor aquest últim en el si de
l'òrgan plenari, ja que materialment ve a ser el mateix que si signa una resolució de Batlia
ordenant la demolició.
Acabat l'informe verbal del Secretari i a pesar de l'exposat, el Batle diu que davant la
possibilitat que hi hagi dubte, sobre la competència per a l'adopció de l'acord de demolició, ell
planteja que es sol·liciti un informe al Consell Insular i a la Conselleria d'Interior, i es retiri de
moment aquest assumpte de l'ordre del dia.
En el 2on torn per a UM, el regidor Miquel Jaume anuncia que per a reforçar un poc el seu
argument contrari a la competència del Plenari, per a l'adopció de l'acord proposat, i sense ofendre
a cap, dirà el següent: Quan el ROF parla per exemple, dels escrits que es presenten en
l'Ajuntament, no vol dir que s'hagin de presentar davant el Plenari. El Secretari demana la paraula
per al·lusions i replica que són esferes distintes, una és política i altra administrativa: en un cas hi
ha una Llei atribuint una competència legal a un òrgan polític i en l'altre cas hi ha un Reglament
que diu on es presenten determinats documents dins d'una Administració pública.
En el 2on torn per al PP, el regidor Miquel Santandreu, esgrimeix per la seva banda un
dels arguments del Secretari, quan va dir que de totes maneres, el vot del Batle en aquest Plenari,
convalidaria la suposada nul·litat per incompetència que va apuntar el regidor Jaume, i llavors ja
no hi ha més història, conclou Miquel Santandreu. D'altra banda, el portaveu popular procedeix a
la lectura d'un apartat de l'auto de data 30-7-2007, dictat pel jutjat del Contenciós-Administratiu
núm. 1 de Palma, en relació amb l'assumpte de son Canals, en el qual s'adverteixen una sèrie de
possibles conseqüències oneroses, en el cas de superar-se els 6 mesos que es van donar de termini
per a executar la sentència, en els termes següents: Si transcorregut el termini de 6 mesos encara
no hagués estat completament executada la sentència, el Jutjat valorarà tot l'actuat, així com les
incidències que poguessin haver succeït durant aquest període, i s'acordarà el convenient amb
vista a aconseguir l'efectivitat de la sentència podent estar en el cas de procedir a la compulsió
coercitiva sobre la persona del Sr. Batle de Petra o les persones responsables de les demores,
parant-los el perjudici corresponent com podria ser la imposició de multes pecuniàries
coercitives sobre el seu patrimoni particular, prèvia audiència als afectats. Igualment es podria
expedir testimoniatge de particulars per a ser remès al Jutjat Degà de Manacor per al seu
posterior repartiment, per si els fets fossin constitutius d'un delicte de desobediència a l'Autoritat.
En el torn final per al ponent, el Batle afirma que la seva intenció és que l'acte ordenant la
demolició ho dicti l'òrgan que sigui competent. Abans que Joan Font acabi amb aquest punt i obri
pas al següent, el Secretari demana la paraula per a informar que en aquest cas ha de votar-se la
retirada de l'assumpte de l'ordre del dia (Article 92.1 del ROF). El President sotmet a votació la
retirada de l'assumpte de l'ordre del dia amb el resultat següent:
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

10
7 (5 del PSM i 2 d'UM).
0
3 del PP

Per tant, queda retirat aquest punt de l'ordre del dia, per majoria absoluta, a l’efecte de que
s'incorporin a l'expedient els dos informes requerits pel sr. Batle.

5.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2006. Actua com ponent el regidor d'Hisenda, Sebastià Reixac, qui comença per dir als presents
que la comptabilitat municipal ja està pràcticament al dia. Recorda Sebastià que la Comissió
Especial de Comptes va dictaminar favorablement el Compte General de 2006 i que no s'ha
produït cap al·legació durant el període d'exposició pública. Seguidament el regidor Reixac aporta
una sèrie de dades sobre la situació econòmica de l'Ajuntament, com la xifra de l'immobilitzat
6.667.511,41 euros o la referida al que deu la Corporació (73.454,73 euros a llarg termini) i
(4.240.098,70 euros a curt termini) i el que la deuen a ella (8.512.822,33 euros); així com la xifra
total de drets reconeguts nets (2.112.420,01 euros) i d'obligacions reconegudes netes
(1.714.482,90 euros) que dóna un resultat pressupostari de 397.937,11 euros. Tot seguit afirma
Sebastià Reixac que aquest és el resultat que ens donen els tècnics i que els polítics no intervenen
en aquest tema.
En el torn per a l'oposició, el portaveu d'UM, M.Jaume es limita a preguntar al regidor
d'Hisenda si les dades presentades es refereixen a 31-12-2006. La resposta d'aquest últim regidor
és que sí. Després intervé el regidor popular Martí Sansaloni que no es creu l'afirmació del regidor
ponent que aquest assumpte sigui cosa dels tècnics. Després recorda Sansaloni que ha demanat
informació sobre el Compte 555 i que ha arribat a la conclusió que és un caos, afirmant que si ell
estigués en el lloc del regidor d'Hisenda estaria avergonyit. També comenta Martí Sansaloni que
no ha tingut temps per revisar la informació rebuda, però que s'ha trobat que hi havia dins de
l'esmentat Compte coses com: despeses a justificar de regidors, pagaments sense partida
pressupostària, etc. Conclou la seva intervenció aquest regidor popular dient que no sap si és una
qüestió tècnica o no, però el regidor d'Hisenda hauria de fer qualque cosa amb això.
En el 2on torn per al ponent, Sebastià Reixac diu que ell no hi va a entrar en això, perquè
està més clar que l'aigua en l'article 212 de la Llei d'Hisendes Locals i la responsabilitat és de qui
és. El regidor d'Hisenda reconeix que la comptabilitat municipal no està al dia, ja que falta el
Compte General de 2007, no obstant això afirma que abans d'octubre serà presentada per la
Intervenció, ja que està a punt d'acabar-se, a més, segueix dient aquest regidor, a dia d'avui la
comptabilitat municipal està gairebé al dia. Sebastià diu que repetirà les vegades que sigui que el
Compte General la formula el tècnic i que ell com a polític hi ha coses que les llevaria, però que
ens varem comprometre amb els tècnics que es faria d'aquesta manera, no perquè a ell li agradi,
afegint el regidor Reixac que els de l'equip de govern són els primers interessats que la
comptabilitat municipal es dugui al dia. Per altra banda afirma Reixac que a ell no li preocupa si
hi ha deutes, sinó que el que li preocuparia és que s'hagués fet una mala gestió. Acaba dient el
regidor ponent que fins a ara el poble els ha donat la raó i potser demà no, però fins a ara sí.
En el 2on torn per a l'oposició, el portaveu d'UM, M.Jaume diu que és veritat que la gent
ha seguit votant al PSM per 2 vegades per al govern municipal i per això tenen aquesta actitud i
estan d'aquesta manera. El representant popular, Martí Sansaloni, per la seva banda, relaciona el
següent: Que no els han deixat participar en la modificació del Reglament del Teatre, que encara
no s'ha executat la sentència de son Canals després de més de 6 mesos, que el compromís adoptat
pel que fa a la comptabilitat municipal no s'ha complert, que en el Compte 555 s'han inclòs coses
que no hi haurien d'estar, que hi ha 4 o 5 milions d'euros, corresponents a coses pendents
d'aplicar; i acaba dient aquest regidor del PP que no pot donar la raó al regidor d'Hisenda, perquè
entén que no està fent les coses bé.
En el torn final per al ponent, Sebastià Reixac afirma que aquí no fa de tècnic sinó de
polític, encara que sigui misser de professió; i que a més la Llei li prohibeix que ell dugui la
comptabilitat, la qual cosa succeeix en qualsevol lloc de l'Administració pública, afegeix Sebastià.

També diu que Déu ens lliuri que faci ell la comptabilitat. Segons Reixac la comptabilitat
municipal és un tema de fiscalització i la fiscalització és competència del Secretari-Interventor.
Finalitza aquest regidor ratificant el que s'ha dit i el Sr. Batle obre pas a la votació d'aquest punt
de l'ordre del dia, produint-se el resultat següent:
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

10
5 del PSM.
0
5 (3 del PP i 2 d'UM).

Per tant, s'aprova definitivament per majoria simple de vots dels regidors presents, el
Compte General de 2006.
6.- NOMENAMENT REPRESENTANT CONSORCI D'AIGÜES DE PETRA.En aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle anuncia que plantejarà al Plenari que no
ratifiqui dins del punt següent de l'ordre del dia, una Resolució en la qual es va nomenar al regidor
Bartomeu Gual com a 5è representant de l'Ajuntament de Petra, en el Consorci d'Aigües, per la
urgència de celebrar una reunió d'aquest Consorci; i que per contra, demanarà que el Plenari de
l'Ajuntament nomeni dins d'aquest punt de l'ordre del dia, a un representant del PP per a aquest
lloc, i així no sigui necessari haver de repartir el temps de mandat entre el representant d'UM i el
del PP, per haver un representant de cadascun d'aquests grups municipals en el Consorci d'Aigües.
A més de l'anterior, el Sr. Batle insta al grup municipal popular per a donar com més aviat el nom
del designat en representació del PP
Establerts així els termes de la proposta del Sr. Batle, atorga la paraula als grups de
l'oposició, perquè manifestin les seves postures. En el torn per a UM, Toni Gibert afirma que al
seu grup li va bé la proposta del Batle i en el mateix sentit es pronuncia Miquel Santandreu per
part del PP A continuació, el Sr. President dóna pas directament a la votació, en la qual s'aprova
per unanimitat de tots els regidors presents (10) que el grup municipal popular designi a un
representant d'aquest grup, per al Consorci d'Aigües de Petra, i que comuniqui el més prest
possible el nom del designat.
7.- RATIFICACIÓ RESOLUCIONS DE BATLIA.La primera resolució de Batlia que sotmet el President a ratificació del Plenari, és l'al·ludit
en el punt anterior, és a dir: la Resolució núm. 5/2009 de 13-1-2009, a la qual es va nomenar al
regidor Bartomeu Gual Riutort com a 5è representant de l'Ajuntament en el Consorci d'Aigües de
Petra. Comentat ja aquest assumpte pel Sr. Batle dins del punt anterior, i estant ja fixades les
postures de tots els grups municipals referent a això, Joan Font demana vots directament als
regidors, i per unanimitat d'aquests (els 10 presents), no resulta ratificada l'esmentat Resolució de
Batlia.
La segona Resolució de Batlia que sotmet el President a ratificació del Plenari, és la
Resolució núm. 7/2009 de 16-1-2009 , aprovant l'adhesió de l'Ajuntament de Petra a la Declaració
Institucional sobre el conflicte del Sàhara Occidental, aprovada pel Parlament Balear. En relació
amb aquest assumpte, el Batle recorda que el document de l'esmentada declaració, aprovada pel
Parlament, s'havia quedat traspaperada anteriorment i que per urgència es va aprovar mitjançant
decret de Batlia; dita la qual cosa, Joan Font comença la lectura del text de la resolució de Batlia
citat que va dictar en el seu moment i que diu literalment el que segueix:

“RESOLUCIÓ DE BATLIA Núm.7/2009.Atès l’escrit presentat per part del Fons de Mallorquí de Solidaritat i Cooperació de dia
16 de juny de 2008.
Atès que al ressenyat escrit es sol·licitava l’adhesió al document sobre el conflicte del
Sàhara Occidental, aprovat pel Parlament el passat mes de març.
HE RESOLT:
1.- Aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament de Petra a la Declaració Institucional
sobre el conflicte del Sàhara Occidental que va ser elaborada per l’Intergrup “Pau al Sàhara”
de les Illes Balears i aprovada pel Parlament de les Illes Balears el passat mes de març. La
declaració es transcriu a continuació:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL CONFLICTE DEL SAHARA OCCIDENTAL
El conflicte del Sàhara Occidental, l’antic Sàhara Espanyol, continua sense resoldre’s trenta-tres
anys després de la firma dels Acords de Madrid, en virtut dels quals Espanya va cedir a Marroc i
a Mauritània el territori de la que havia estat la seva colònia. El Sàhara Occidental segueix
essent, al conjunt del continent africà, l’única ex-colònia que no ha passat per un procés de
descolonització que el dugués a l’exercici de la sobirania.
El poble sahrauí viu, de 1975 ençà, en condicions dramàtiques. Una part important de la
població viu exiliada als campaments de refugiats de la inhòspita regió algeriana de Tindouf, i
depèn de l’ajuda internacional per sobreviure. Una altra part viu al territori actualment ocupat
per Marroc, que l’ha sotmès a un intens procés de colonització, contrari a la legalitat
internacional, i que explota les riqueses que en justícia corresponen al poble sahrauí, tals com els
bancs de pesca i els jaciments de fosfats de Bucraa.
La població del Sàhara Occidental se sent abandonada per una comunitat internacional que no
ha tengut la voluntat de fer efectiva la decisió de les Nacions Unides de celebrar un referèndum
en què el poble saharauí pogués decidir sobiranament sobre la seva integració al Marroc o la
seva independència. Els sahrauís, després d’apostar decididament per les vies diplomàtiques de
solució, veuen com el conflicte s’eternitza, sense perspectives de superació del marc actual.
Durant tots aquests anys, la repressió de les autoritats marroquines contra els activistes sahrauís
dels territoris ocupats ha estat constant. Un recent acte del jutge Baltasar Garzón, admetent a
tràmit una denúncia contra responsables de desaparicions de dirigents sahrauís, n’és una bona
mostra. En els darrers anys, hem assistit a un revifament de les reivindicacions i protestes dels
saharauís dels territoris ocupats, a les quals Marroc ha tornat a contestar amb repressió. Les
més prestigioses organitzacions de defensa dels drets humans han denunciat arrestaments,
maltractaments i manca de les més elementals llibertats. L’antiga colònia espanyola està
sotmesa, a més, a un dur bloqueig informatiu per part de les autoritats marroquines. L’Alt
Comissariat de les Nacions Unides va redactar, l’any 2006, un informe on denuncia aquestes
greus violacions dels drets humans i que, incomprensiblement, no ha estat publicat.
El Parlament de les Illes Balears fa seus els sentiments de solidaritat de la societat balear cap al
poble sahrauí.

Reitera, per tant, la seva demanda d’una solució negociada al conflicte, acceptable per ambdues
parts, justa, basada en les resolucions de Nacions Unides i en l’exercici del dret
d’autodeterminació, i plenament respectuosa de la legalitat internacional.
Expressa, a més, la seva preocupació per la greu situació de violació dels drets humans que es
pateix al Sàhara ocupat.
Parlament de les Illes Balears, 11 de març de 2008”
2.- Ratificar la present Resolució pel Plenari a la pròxima sessió ordinària que celebri.
3.- Trametre certificació de la Resolució al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
El mana i signa el Sr.Batle-President Joan Font i Massot, a Petra setze de gener de l’any
dos mil nou.-“
Acabada la lectura, és el torn per als grups de l'oposició, intervenint primer M. Jaume que
es mostra d'acord amb el contingut del decret; i després Miquel Santandreu que també es mostra
d'acord i se solidaritza amb el poble sahrauí, afegint per la seva banda que estaria bé que es faci
arribar la citada Declaració al Govern Espanyol, perquè revisi les seves relacions internacionals
amb el Marroc, un país al que qualifica aquest regidor com a opressor dels drets fonamentals.
8.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.En aquest punt de l'ordre del dia, el President permet la inclusió de l'assumpte nodictaminat en Comissió que es va aprovar al principi d'aquesta sessió per unanimitat, però sense
haver motivat la inclusió per raons d'urgència, com exigeix l'article 82.3 del ROF.
Moció d'UM amb data de registre d'entrada 3-2-2009.
Pren la paraula el regidor M.Jaume per a defensar l'esmentada moció, dient que com que la gent
no pot aparcar davant dels guals, segons la Legislació vigent, demana que es toleri tal cosa,
perquè hi hagi més possibilitat d'aparcar i de sortir i entrar en les cotxeries, ja que el Batle ha
reconegut que no pot fer complir la prohibició d'aparcar davant dels guals, al no haver-hi policia
local a tota hora. En el torn per al PP, el regidor Miquel Santandreu anuncia el vot favorable del
seu grup a la moció d'UM, perquè diu que l'aparcament és un problema molt greu i perquè creu
que és una solució que es toleri i faci la “vista grossa”, pel que fa a l'aparcament dels cotxes dels
propietaris dels guals, en els seus propis guals.
El Secretari de la Corporació sol·licita intervenir, a l'empara del disposat en els articles 13.15 del
ROM i 94.3 del ROF, encara que adverteix als presents que després de l’escoltat en aquesta
sessió, no és una qüestió o dubte sobre legalitat el que aquí s'ha plantejat, sinó incomplir
directament la Llei, com ha hagut de reflectir en acta. En qualsevol cas, el funcionari que intervé
dóna lectura en veu alta al següent informe jurídic:
“INFORME JURÍDICO
Asunto:“Moción d’U.M sobre utilización de los vados permanentes como aparcamiento”
Peticionario: Alcalde.
Informe:
Los impedimentos que se advierten con respecto a la medida propuesta son los siguientes:

1º) Esta en vigor una Ordenanza Reguladora de la Circulación municipal que contempla como
infracción en su artículo 1º:
Aparcar delante de un vado permanente; y esta infracción lleva aparejada una multa 45,75
euros.
2º) El Reglamento General de la Circulación, en su artículo 94.2 f), prohíbe de forma expresa el
aparcamiento delante de los vados señalizados correctamente.
En otro orden de cosas, es cierto que la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por
entrada de vehículos a través de las aceras de Petra, contempla una misma tarifa (45,90 euros),
tanto por la entrada de vehículos a edificios o cocheras particulares, como por aparcamientos
individuales de propiedad privada dentro de un aparcamiento público, pero esto último implica
un uso privativo del dominio público local, que por definición esta sujeto no a un simple permiso
municipal, sino a una previa concesión administrativa (de aparcamiento en este caso); y para
poder otorgar concesiones de este tipo, el Ayuntamiento tendría que aprobar previamente una
Ordenanza Municipal en la que se regularan esta clase de aprovechamientos de la vía pública.
Pero aunque se modificase por el Ayuntamiento la Ordenanza Reguladora de la Circulación
municipal antes citada, siempre se toparía con la prohibición establecida en el Reglamento
General de la Circulación, de aparcar delante de los vados señalizados correctamente y con que
la policía local debería vigilar y denunciar.”
Acabada la lectura, intervé el Sr.Batle com a portaveu del grup municipal PSM, per a
expressar l'opinió d'aquest grup. Joan Font diu que no es pot pretendre que el Plenari adopti un
acord per a incomplir la Llei, perquè a més de ser il·legal, com diu Francisco, el Secretari, la
proposta plantejada seria impossible de complir, ja que crearia una sèrie de conflictes. En
conseqüència, el Batle anuncia el vot en contra del PSM, pel que fa a la moció d'UM, no perquè
sigui il·legal, sinó per inviable i impossible de complir.
En el 2on torn per al ponent, M.Jaume aclareix que solament està demanant que es toleri el
sol·licitat en la moció i apunta que ja fan un ús privatiu del domini públic local, els qui aparquen
davant dels guals. A més de l'anterior, assenyala el regidor Jaume que la gent consultada està a
favor de la seva proposta i que no és intenció del seu grup crear problemes. En aquest sentit
pregunta aquest regidor d'UM Quins problemes? i Per què és impossible i inviable el que han
proposat? Segons aquest representant d'UM, les famílies tenen dos i tres cotxes que estan per fora
i afegeix que creu que s'ha de donar resposta a aquesta falta d'aparcament. A M.Jaume li sembla
que la solució definitiva seria crear un aparcament, però mentrestant, diu aquest regidor que li ve
molt de nou que l'equip de govern no vulgui donar solucions transitòries.
En el 2on torn per al PP, pren la paraula Miquel Santandreu, per a indicar que l'informe
jurídic del Secretari, hauria estat el mateix si se li pregunta sobre la tolerància amb els cotxes
aparcats damunt de les aceres. Aquest regidor afirma que està clar el que diu la Llei referent a
això, però demana que hi hagi tolerància amb l'incompliment de la Llei. D'altra banda, el
representant del PP, igual que el regidor Jaume pregunta Quins problemes tindria això?
En el 2on torn per al PSM, amb el Sr. Batle com a portaveu d'aquest grup, Joan Font diu
que el que no pot de cap manera el Plenari, és acordar que es toleri l'incompliment de la Llei.
Referent als problemes que li han preguntat, els portaveus de l'oposició, apunta el Batle, que
encara que fos legal el que es proposa, altres veïns voldrien aparcar davant de la seva casa,
apropiant-se del tros d’acera que hi ha davant d'aquesta, i es preguntarien perquè els qui tenen
cotxera sí i els altres no.
En el torn final per al ponent, M.Jaume diu que si cal parlar d'il·legalitat, també direm que
es va aprovar una normativa sobre el botelló, malgrat l'informe en contra del Secretari. El regidor

d'UM afegeix que els problemes assenyalats pel Batle es podrien arreglar, i a continuació aquest
regidor anuncia que donarà lectura en veu alta a la moció d'UM que més baix es transcriu
literalment, i els diu als regidors del PSM que votin el que vulguin.
”Moció que presenta el grup municipal d’Unió Mallorquina a l’Ajuntament de Petra.
Justificació
A Petra, com a la resta de pobles de Mallorca, la necessitat d’aparcament de cada vegada es fa
més evident.
Hi ha més cotxes que portasses per tancar-los i això fa que s’hagin d’aparcar al carrer.
L’augment de vehicles ha generat la necessitat de protegir la sortida dels que tenen portassa i
així s’han instal·lat GUALS en que ningú hi pot aparcar, ni el propi propietari de la zona del
gual.
Per altra banda, tenir un GUAL no vol dir que no hi pugui haver un cotxe aparcat i, segons a
quines hores, amb impossibilitat de fer-lo retirar. Això és així per què tenim una plantilla de
Policia Local insuficient per haver-n’hi un de guàrdia a totes hores.
En una sessió plenària anterior férem un prec: que es tolerés que el propietari o la propietària de
la zona del GUAL hi pogués aparcar, de la mateixa manera que es tolera aparcar damunt les
aceres, així automàticament s’augmentaria la zona d’aparcament i, per altra banda,
s’asseguraria la possiblitat de partir amb el cotxe sense por que n’hi hagi un altre de mal aparcat
que ho impedeixi.
Per tal de fer efectiu aquest prec anterior proposam que l’Ajuntament de Petra, reunit en sessió
plenària, acordi:
1- Tolerar que el propietari del la zona de GUAL hi pugui aparcar amb un dels seus
vehicles.
2- Crear una tarja identificativa que haurà de ser visible des de defora del vehicle per tal
que pugui ser controlat per part de la Policia Local.
3- Comunicar aquest acord a tots els usuaris de GUALS.
Petra, 2 de febrer de 2009.
Signat: Antoni Gibert Rosselló
SR BATLE DE L’AJUNTAMENT DE PETRA.”
Sotmesa a votació pel Sr. Batle la moció anteriorment transcrita, s'obté el següent resultat:
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

10.
5 (3 del PP i 2 d'UM)
5 del PSM
0.

Davant la situació sorgida d'empat de vots, es procedeix a una segona votació, d'acord amb
el disposat en l'article 94.2 de la Llei Balear Municipal, i com es reprodueix altra vegada la

situació d'empat, per vot de qualitat del Batle o valor doble del seu vot en aquest supòsit, es
rebutja la Moció d'UM amb data de registre d'entrada 3-2-2009, transcrita amb anterioritat, per
majoria simple de vots dels regidors presents.
9.- DECRETS DE BATLIA.En aquest punt de l'ordre del dia, intervé el regidor Miquel Jaume d'UM, dient que torna a
haver-hi 4 Resolucions de Batlia que obrin expedients per deixar coses en el Punt Verd, signats
per Caterina Mas. El representant d'UM diu que li agradaria rebre explicacions del regidor absent
Bartomeu Gual, sobre el Punt Verd, però si no, d’algun dels membres de l'equip de govern
presents. El regidor Jaume vol saber concretament quin funcionari maneja o controla la càmera en
el Punt Verd. Per a respondre a aquest regidor, intervé la Tinent de Batle, Caterina Mas
Bennassar, qui anuncia el començament de les obres en el Punt Verd, dilluns que ve. D'altra
banda, Caterina considera que se seguiran deixant mobles i coses per allà davant, encara que es
faci un Punt Verd nou, perquè depèn que la gent vulgui complir o no les normes. En relació amb
la pregunta del regidor Jaume, la Tinent de Batle li informa que en el Punt Verd hi ha una persona
contractada del SOIB que comunica les infraccions detectades a l’ADL i després passen la
informació al Secretari.
El següent regidor que intervé és Miquel Santandreu del PP, qui es refereix també als
decrets que obrin expedient sancionador, però en aquest cas de disciplina urbanística i que
igualment vénen signats per la Tinent de Batle, Caterina Mas; a propòsit d'aquesta última
circumstància, el portaveu popular recorda que aquesta regidora va tenir un expedient de
disciplina urbanística i no va complir les normes, per la qual cosa el regidor Miquel Santandreu,
demana que aquesta persona tingui el decoro de no signar decrets sancionadors als petrers. El
Batle li diu al regidor del PP que l'assumpte plantejat té el morbo que li pugui donar cadascun,
però que quan la regidora Mas signa resolucions en matèria sancionadora, ho fa com a Tinent de
Batle.
10.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.Aquest punt de l'ordre del dia s'inicia amb un prec del regidor d'UM, Toni Gibert, que
demana que juntament amb la convocatòria de Comissió es remeti la documentació que es pugui
adjuntar. El Sr. Batle li contesta que la documentació està a la seva disposició amb 48 hores
d'antelació, però que no serà possible que els arribi tot als regidors juntament amb la
convocatòria. Completant la intervenció del Batle, el regidor d'Hisenda li esmenta al regidor
Gibert, el Compte General, com a un exemple del que no se li pot fer arribar a la seva casa. El
següent regidor que intervé és Martí Sansaloni del PP que es refereix com en ocasions anteriors, a
la factura del Restaurant Cruceller, corresponent al menjar de la 3ª Edat. Aquest regidor popular li
recorda al Batle que havia d'informar d'aquesta factura i del grup musical. Joan Font contesta que
el grup musical és pagat pel restaurant i el Banc fa un ingrés a l'Ajuntament. El regidor Sansaloni
li diu al Batle que una vegada revisats els moviments bancaris, no ha trobat cap de la quantia
corresponent a la factura que li va dir el Batle, malgrat que ha tingut la paciència de revisar la
informació facilitada, diu aquest regidor. Referent a la factura, Sansaloni afegeix que qualsevol la
pot fer, ja que no du ni número, ni IVA, ni diu si està inclòs l'IVA, etc. El mateix representant
popular, pregunta després al Batle si durant les obres que afectaran a les oficines municipals, ja
s'ha previst on situar a l'associació de la 3ª Edat. Pel que fa a això últim, el Sr. Batle comenta que
encara no s'ha previst, però que no passi pena que es cercarà un lloc adequat; i en relació amb
l'assumpte del Restaurant Cruceller, el Batle li diu al regidor Sansaloni que li pot assegurar que

s'ha fet l’ingrés pel banc i que si no li creu que faci una consulta a la Caixa. El representant del PP
li pregunta llavors al Batle, si es compromet a portar la documentació de la factura al Plenari i la
resposta d'aquest últim és que sí. Després pren la paraula l’altre regidor del PP, en aquest cas
Miquel Santandreu, qui a propòsit de la discussió que s'ha mantingut en aquest Plenari, sobre les
competències dels tècnics i les dels polítics, fa la següent pregunta: Pot un Batle certificar? El
regidor de l'equip de govern Sebastià Reixac li contesta que ell com a polític de vegades. El
regidor popular li aclareix que es refereix a dins de l'Ajuntament i sol·licita la intervenció del
Secretari municipal a efectes d'assessorament. El Sr. Batle requereix al funcionari citat perquè
intervingui i Francisco González nega que els Batles puguin tenir potestat certificant, ja que com a
fe pública està reservada exclusivament als funcionaris d'habilitació estatal, Secretaris, encara que
els Interventors també poden certificar alguna cosa, afegeix González. El regidor Miquel
Santandreu afirma que el Batle de Petra sí signa certificats. L'al·ludit respon que quan ho han fet
prèviament els tècnics. El regidor popular li pregunta si també signa certificats de final d'obra. El
Batle li contesta que signa perquè hi va la seva signatura al costat de la del Secretari. En aquest
moment el representant popular treu el certificat de final d'obra de son Canals. El Batle li diu que
ara és molt fàcil treure documents, però que li donarà una resposta justificada en la sessió plenària
següent. Prossegueix preguntant el regidor Miquel Santandreu i ara li interessa saber quant
costaran els contenciosos per l'assumpte de son Canals i el que correspon a cada factura. El
regidor d'Hisenda li contesta que segur que han costat menys que el Metro de Palma.
Fora de l'ordre del dia, però abans d'acabar la present sessió plenària, el Sr. Batle dóna un
parell d'informacions: una es refereix a les obres que es van a licitar, corresponents al Fons Estatal
d'Inversió Local; i en relació amb aquest assumpte diu que els plecs de condicions s'han “penjat”
en la pàgina Web municipal, perquè estiguin a la disposició de les empreses que els vulguin
consultar. L'altra informació oferida pel Batle, és que ha entrat ja a l'Ajuntament, el projecte
d'execució per a la realització de les obres en el Col·legi Juníper Serra. No obstant això afegeix
Joan Font que l'arquitecte municipal ha vist unes deficiències, com que prèviament es requereix
un projecte d'activitats i algunes coses suplementàries, per a després poder obrir en les condicions
que toquen. En aquest sentit el Sr. Batle afirma que l'equip de govern vol tenir unes garanties que
quan s'obri, tot estigui en ordre. Dit això, el President aixeca la sessió essent les 23,29 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 ningú del públic present aprofiti tal torn; per això, 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.
Vist i Plau
El Batle
Signat: Joan Font Massot.

El Secretari

Signat: Francisco González Benito.

