
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 8 
DE MARÇ DE 2012.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,32 hores de dia 8 de març de dos 

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

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo.  
 Sr. Biel Alomar i Bauzá. 
 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
 Sr. Miquel Santandreu i Bestard. 
  Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 

Sr. Gabriel Nadal i Mas. 
Sr. Lluís Grimalt  i Gual. 

  Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  
 

 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la sessió és 
celebra sota la presidència de la Sra. Caterina Mas Bennasar, qui declara oberta la sessió amb el següent 
ordre del dia.  

 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR. 
 
 
 La Sra. Presidenta, Caterina Mas, comença disculpant la inassistència del regidor del seu grup 
Biel Alomar Bauzá, del qual diu que no ha pogut assistir per motius personals. A continuació, Caterina 
ofereix la possibilitat a la resta dels regidors presents que facin observacions sobre l'acta plenària 
corresponent a la sessió extraordinària que es va celebrar en data 2-2-2012. És llavors quan pren la 
paraula el regidor popular Miquel Santandreu, manifestant que no se li ha inclòs en la relació d'assistents 
que figura en aquesta acta, si bé aquest regidor admet que apareixen després recollides intervencions 
seves en la corresponent sessió. No es formulen més observacions i per tant, amb la rectificació de la 
relació d'assistents de l'acta en qüestió, per a incloure en ella al regidor Miquel Santandreu, queda 
aprovada l'acta de la sessió celebrada en data 2-2-2012, per unanimitat dels membres del Ple presents 
(10), d’acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre; i 
seguidament es passa al següent assumpte de l'ordre del dia. 

 
 2.- MOCIONS. 
 

a) Moció del PSM, amb número de registre d'entrada 222 i data 2-3-2012 sobre la taxa pel 
tractament de residus urbans a Mallorca que seguidament es transcriu de forma literal: 

 
“Bartomeu Gual Riutort en representació del grup PSM  a l’Ajuntament de Petra, presenta la 
següent  
 
MOCIÓ SOBRE LA TAXA PEL TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA 
PREVISTA PER L’ANY 2013 
 
Antecdents: 
 



En el transcurs de les darreres setmanes he tengut coneixement de la intenció del Consell de 
Mallorca d’emetre directament als ciutadans el rebut de tractament de residus a partir de dia 1 
de gener de 2013. Tot i que encara s’estan definint els criteris per a la redacció de la nova 
taxa, sembla que es preveu aplicar una tarifa única o plana per a tota Mallorca que no tindrà 
en compte la producció de residus de cada municipi. 
 
La Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, 
sobre els residus, transposada a l’ordenament jurídic intern espanyol a través de la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, propugna el principi rector de  “qui 
contamina paga”. El compliment d’aquest principi a l’hora de retribuir les despeses del 
tractament dels residus a cada municipi implica, necessàriament, aplicar les tarifes en funció 
dels residus generats. A més, els sistemes de pagament per generació de residus urbans són 
l’opció més justa d’assignació dels costos del servei i l’única capaç d’incentivar la reducció i la 
recollida selectiva entre la ciutadania. 
 
Per una altra banda, la Directiva 2008/98/CE i  la Llei 22/2011 estableixen una jerarquia de 
residus que explicita l’ordre de prioritat en la legislació i les actuacions en la política de 
residus (de major a menor): prevenció en la generació, preparació per a la reutilització, 
reciclatge, altres tipus de valorització i, finalment, l’eliminació dels residus. En aquest sentit, cal 
remarcar que la millor manera d’incorporar la jerarquia de residus en els sistemes de 
pagament és aplicar tarifes en funció dels residus generats.   

 

Per tot això s’ACORDA: 
 
Que la taxa de tractament de residus s’apliqui en funció de la quantitat de residus de rebuig 
generats per cada municipi de manera que es compleixin els principis de les directrius 
europees i de les lleis estatals, amb la finalitat de seguir incentivant  la ciutadania perquè dugui 
a terme mesures de reducció, reutilització i reciclatge de residus.  
 
Transmetre questa moció a Hble. Sra. Catalina Soler Torres Consellera executiva de medi 
ambient C/ General Riera, 111 07010 Palma de Mallorca 
 
Petra, 2 de març de 2012” 
 
 És el regidor de Medi Ambient qui actuarà com a portaveu del seu grup i ponent de la referida 
moció per a la seva defensa. Bartomeu Gual anuncia als assistents que el Consell té la intenció de cobrar 
directament la taxa de residus i de forma lineal, ja es recicli o no. El regidor Gual considera això un 
greuge comparatiu molt gruixat per als pobles on s'afavoreix més el reciclat i afegeix que el seu grup 
municipal vol que es diferenciï entre els pobles, en funció de tal cosa. Després comenta Bartomeu que es 
tracta d'un assumpte complicat, no obstant això aportarà una sèrie de dades sobre el problema, com per 
exemple: l'import total recaptat per les taxes corresponents que situa en 2.003.000 euros, dels quals una 
part es va a l'empresa TIRME; així com el cost total que suposa per a la Mancomunitat la prestació del 
servei en qüestió, el qual és xifrat pel portaveu del PSM en 4.100.000 euros. Després indica Gual el que 
seria una mitja de l'import del rebut per cada casa i que ho xifra en 205 euros, afegint Bartomeu que cada 
veí estaria pagant a la Mancomunitat uns 56 euros per la gestió de residus, la qual cosa entén que 
perjudica al municipi de Petra que segons diu ha fet bonda i un gran esforç en aquest assumpte, 
aconseguint estalvis al reduir l'import que repercuteix l'empresa Tirme en els rebuts per la despesa de la 
incineració, i que és xifrat pel regidor Gual en 39,59 euros. Però és que, segueix dient el regidor ponent, 
en 2012 s'ha reduït més la quantitat fins i tot, perquè es va posar a una persona en el Punt Verd i de 
continuar aquesta tendència cada veí pagaria 19,59 euros, gràcies al treball dels petrers. Seguidament, 
Bartomeu Gual fa referència a una reunió que qualifica com a molt escandalosa, amb l'actual Consellera 



de Medi ambient, Catalina Soler, en la qual segons el portaveu del PSM, es va veure que en aquesta 
Conselleria no sabien ni el que volien fer. Tot seguit, el ponent es refereix a Directives europees i a la 
Llei Estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, dient que aquí s'estableix el principi 
que qui contamina paga i també s'estableix una determinada jerarquia que s'ha de respectar quant a la 
gestió dels residus, i en la qual el primer és prevenir la producció de residus, després la preparació per a 
la reutilització, en tercer lloc el reciclatge i solament en últim lloc apareix l'eliminació dels residus, que 
seria, segons explica Bartomeu, l'última baula de la cadena. El defensor de la moció del PSM considera 
que als petrers se'ls hauria de bonificar per afavorir el reciclatge i en canvi, segueix dient el regidor Gual, 
la tarifa plana que podrien aplicar-los podria ser d'uns 90 euros; encara que Bartomeu reconeix que no 
coneixem quin serà el seu import. Resumint la seva postura, el regidor ponent afirma que el que està 
proposant el seu grup és pagar pels residus que produïm i seguidament dóna lectura en veu alta a la 
proposta d'acord plenari continguda en la moció que ha defensat el portaveu de l'equip de govern per a 
aquest punt de l'ordre del dia i que diu textualment el que segueix: 
 
“Que la taxa de tractament de residus s’apliqui en funció de la quantitat de residus de rebuig 
generats per cada municipi de manera que es compleixin els principis de les directrius 
europees i de les lleis estatals, amb la finalitat de seguir incentivant  la ciutadania perquè dugui 
a terme mesures de reducció, reutilització i reciclatge de residus.  
 
Transmetre questa moció a Hble. Sra. Catalina Soler Torres Consellera executiva de medi 
ambient C/ General Riera, 111 07010 Palma de Mallorca” 
 
 Ara és el torn per a l'oposició, inaugurat per la portaveu del grup socialista, Maria-Antònia 
Alzamora, la qual comença la seva intervenció admetent que no sabem com es concretarà la taxa en 
qüestió, però que segons sembla va a ser un pas enrere en la gestió dels residus, per la qual cosa aquesta 
regidora anuncia el seu suport a la moció defensada pel regidor de Medi ambient. De manera similar es 
pronuncia el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, qui considera que seria no solament un pas enrere, sinó que 
no seria just passar a cobrar la taxa en la forma que s'ha plantejat, després del treball que ve fent la 
població de Petra en favor del reciclatge, havent de pagar més; per la qual cosa aquest regidor també 
anuncia el seu suport a la moció defensada pel ponent de l'equip de govern. Després intervé com 
portaveu del PP, Miquel Santandreu, qui diu que el seu grup en principi està a favor del reciclatge i del 
treball de separació de residus que vénen fent els veïns de Petra. No obstant això, aquest regidor opina 
que la moció presentada es basa en conjectures sobre el que es va a fer o no fer, però que no se sap com 
es farà. Comenta Miquel Santandreu que s'està intentant arribar a un consens que li vagi bé a tots i 
considera que no és el moment per a aquesta moció, doncs el propi equip de govern ha reconegut que no 
té clar com es farà el de la taxa. Per altra banda, apunta el regidor popular, que el fet que es pagui una 
tarifa plana, no té per què perjudicar als pobles on s'afavoreixi més el reciclatge, ja que segons aquest 
regidor es podrien establir mecanismes de compensació econòmica o implantar-se un dipòsit per a alguns 
materials, com el vidre, compensant la tornada. Més endavant, el portaveu del grup popular es refereix al 
principi que qui contamina paga i diu que està bé, però es pregunta: On es posa el límit? Per Illa, per 
poble, per casa, per veí….? Afegint aquest regidor que si per exemple una casa està buida, no és just que 
pagui el mateix que altra ocupada, des del punt de vista del principi de que qui contamina paga. Finalitza 
la seva intervenció el portaveu del PP, demanant a l'equip de govern que s'esperi i que no dinamiti la 
negociació que segons diu Santandreu s'està portant a terme. Finalment, al·ludeix Miquel Santandreu a 
una tal Consellera Tugores que pertanyia a grups com EU i PSM que s'encadenaven al forn de son Reus 
abans de les eleccions i després aprovaven el tercer o el quart forn quan entraven en el govern. En el 
segon torn per al ponent, Bartomeu Gual replica que la Tugores no va aprovar l'obra del forn que diu 
Miquel Santandreu, sinó que va rebre una obra que ja estava feta perquè la va aprovar un govern 
anterior, com era obligat, perquè si no, un jutge ho imposaria; i afegeix Bartomeu que tot el de Son Reus 
ho van aprovar PP i UM quan varen governar en el Govern i en el Consell. Afirma el regidor de Medi 
Ambient que el seu grup no està d'acord amb el d'incinerar i recorda que el PP va votar en contra del de 
la bossa vermella, però ara el portaveu popular li dóna la raó referent a qui contamina que pagui per 



famílies i no per cases buides. Després el ponent va replicant alguns aspectes de la intervenció del 
portaveu del PP, dient coses com que la recollida d'envasos i de vidre la realitzen ECOENVES i 
ECOVIDRIO respectivament o que ara la Mancomunitat prestaria el servei mitjançant una addenda de 
Conveni i que la qui no té les coses clares és la Consellera Soler. Per al regidor ponent la millor opció és 
cobrar per cada tona que pesin els residus. Per a aquest portaveu de l'equip de govern, el criteri del pes és 
la millor solució i així com la Consellera en qüestió no fa cap proposta, el seu grup municipal sí la fa i és 
que es pagui per pes: tants camions, tant es paga, així de clar. Utilitza llavors un segon torn el portaveu 
del PP, dient Miquel Santandreu als de l'equip de govern que ells estan mal acostumats, perquè quan 
tenen majoria absoluta presenten una proposta i la volen aprovar sense més. El regidor popular afirma 
que Catalina Soler té altra forma de governar amb majoria absoluta i és que es reuneix per a escoltar als 
pobles i arribar a un consens. En el torn final per al ponent, el regidor portaveu de l'equip de govern 
anuncia que manté la moció tal com està i que la Mancomunitat del Pla presentarà una en termes 
similars. Acaba dient el regidor Gual que està demostrat que l'opció seguida per l'Ajuntament fins ara 
funciona. Esgotada aquesta última intervenció, es vota sobre la moció del PSM abans transcrita, 
obtenint-se el resultat següent:  

 
Vots emesos:  10.  
Vots a favor:   6 (4 del PSM, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   4 del PP. 
Abstencions:   0.  

 
S'aprova doncs, per majoria absoluta del número de regidors presents, la moció del PSM amb 

número de registre d'entrada 222 i data 2-3-2012, sobre la taxa pel tractament de residus urbans a 
Mallorca. 
  
1ª Moció del PSOE, amb número de registre d'entrada 238 i data 5-3-2012 proposant una bonificació en 
la taxa per recollida de residus. La portaveu d'aquest grup anuncia que retira aquesta moció a causa del 
informe desfavorable del Secretari, no obstant això informa del seu contingut, dient que pretenia que es 
bonifiqués a les cases de fora vila, ja que l'Ajuntament hauria obtingut un benefici, segons la regidora 
Alzamora, gràcies a l'esforç dels petrers en favor del reciclatge. No obstant això, continua comentant la 
portaveu socialista, ens va dir el Secretari que si s'aprovés la moció es vulnerava l'article 9.1 de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals; encara que també estableix aquesta Llei que no pot resultar un 
benefici per a l'Ajuntament en la fixació de l'import de les taxes. En qualsevol cas, afegeix Mª Antònia 
que ara sabem que l'Ajuntament no pot bonificar en la taxa, però que intentaran fer les coses d'altra 
manera, modificant Ordenances Fiscals, per exemple. Pren la paraula després la Sra. Batlessa i respon a 
la portaveu del PSOE dient que va haver un moment que es van poder proposar modificacions en les 
Ordenances i no solament votar-ne en contra. La proposta de retirar la moció abans comentada que va 
formular inicialment la regidora socialista és aprovada per unanimitat dels membres del Plenari presents, 
de conformitat amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre; i 
seguidament es tracta la següent moció. 
 
2ª Moció del PSOE amb número de registre d'entrada 238 i data 5-3-2012, sobre el Dia Internacional de 
la Dona i que seguidament es transcriu de forma literal: 
 
“Maria Antònia Alzamora Torrens, com a portaveu del Grup Socialista,  presenta per a la seva 
consideració a la propera sessió ordinària del Ple de  l’Ajuntament de Petra la següent 

 
 

MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. 
 
 



Commemorem el Dia Internacional de les dones en un moment molt complex i difícil. La crisi 
global i la seva gestió estan augmentant les desigualtats en el nostre país mentre creix la 
inquietud sobre el futur de les polítiques d’igualtat i el seu abast en la vida quotidiana d’homes i 
dones. 
 
Un dels canvis més importants que s’ha produït en la nostra societat en les darreres dècades 
ha estat l’evolució de la situació de les dones i l’avanç en el tema de  la igualtat, un fet que ha 
situat Espanya en l’avantguarda europea i ha format part fonamental de la nostra 
modernització com a país. Avui les dones tenen una major presència en la vida econòmica 
social i política, gràcies a l’esforç individual i col·lectiu, que ha estat compartit per la societat i 
acompanyat per les polítiques desenvolupades per les diferents Administracions Públiques. 
 
En els darrers anys hem vist avançar la legislació sobre la igualtat. Realitzacions com la Llei 
de protecció integral contra la violència de gènere, la Llei per a la igualtat, la Llei de salut 
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE), el Pla integral de lluita 
contra la tracta d’éssers humans, etc... han estat acompanyats d’importants avanços en drets 
socials plasmats en la Llei de promoció de l’autonomia personal i  atenció a les  persones  en 
situació de dependència i en  l’impuls de Plans, programes i recursos d’atenció integral a les 
dones. Les polítiques d’atenció social i rendes per a combatre la pobresa han tingut com a 
destinatàries a les dones, principals víctimes de l’exclusió social i l’increment de les pensions 
mínimes en els darrers anys han millorat la qualitat de vida de moltes dones majors. A 
l’incrementar les pensions mínimes, hem vist reduïda la vulnerabilitat i la pobresa dels qui 
compten amb ingressos més escassos. 
 
En definitiva, l'avanç en drets individuals i el desenvolupament de l'Estat del Benestar han 
acompanyat a les dones i els homes del nostre país en el seu projecte vital. Malgrat les 
dificultats no podem permetre que aquest procés d'avanç, que és positiu per a la societat en 
conjunt, pateixi retrocessos ni es paralitzi. Creiem necessari defensar i mantenir conquestes 
adquirides i seguir impulsant actuacions que facin efectiu el dret a decidir, la protecció eficaç 
enfront de la violència de gènere, la igualtat en l'ocupació, la igualtat salarial, i el dret a la 
conciliació, en definitiva la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
A més, hem de reforçar els serveis de l'Estat del Benestar, l'educació, la sanitat, els serveis 
socials, les pensions, que han estat fonamentals per a millorar la vida de les dones. No només 
han impulsat la seva participació social sinó que a més,  han convertit en dret de ciutadania la 
cura de les persones. Tradicionalment les dones s'han ocupat en exclusiva de la cura, i ho han 
fet a costa de les seves expectatives i el seu desenvolupament personal, social i professional. 
 
La igualtat és un dret de ciutadania que a més de reforçar la cohesió social garanteix eficiència 
econòmica, ja que l'aprofitament de totes les capacitats proporciona resultats positius per a 
tota la societat. Només podrem avançar en una societat eficient des d'un model que reconegui 
totes les capacitats, que aprofiti el coneixement i els recursos de totes les dones i homes del 
nostre país i que afronti la crisi de manera activa. 
 
Només ens recuperarem de forma sostenible d'aquesta crisi si les propostes són capaces 
d'integrar la participació laboral i econòmica de les dones des de la normalitat i si les polítiques 
socials s'enfoquen des de la integralitat dels itineraris de vida i les necessitats reals i 
quotidianes de les persones. Els drets individuals són la millor estructura institucional per a 
una societat lliure i forta, capaç d'afrontar des de la capacitat i la responsabilitat compartida els 
reptes del futur. 
 



Avui a més podem assegurar que l'Estat del Benestar és més necessari que mai per garantir 
l'efectivitat dels drets a les persones i per donar suport als qui estan en situació de major 
vulnerabilitat, un espai on les dones són majoria. Per això al costat de la garantia de drets és 
fonamental reforçar el dret a l'educació des dels 0 anys, la sanitat pública, l'atenció a les 
persones en situació de dependència, els serveis de cura, en definitiva una xarxa que faciliti la 
vida de les persones amb opcions i oportunitats. 
 
Amb aquesta ambició per a  la conquesta d’una societat que incorpori la igualtat efectiva en 
totes les seves actuacions, i amb el compromís de fer de la igualtat un  principi rector de totes 
les nostres polítiques, aquest Ajuntament de Petra aprovi la següent declaració institucional 
aquest dia 8 de març  per: 
 
Valorar l'important impuls de la igualtat durant els últims anys a la nostra societat, el que ha 
permès incrementar la presència d'homes i dones, aportant amb això un potencial fonamental 
per al desenvolupament social, econòmic, polític i democràtic del nostre país. 
 
Impulsar la presència de les dones en l’ocupació i el mercat de treball garantint la igualtat en 
l’accés i en el salari, conscients que la igualtat és imprescindible per a rellançar la nostra 
economia, i comptant  per això amb un instrument com la Llei per a la Igualtat. Donar suport a 
més a les iniciatives emprenedores de les dones. 
 
Apostar per polítiques que garanteixin el dret a la conciliació de la vida professional, familiar i 
personal d'homes i dones, amb mesures que promoguin la flexibilitat dels horaris d'acord a les 
necessitats de conciliació de les persones, o que permetin temps dedicats a la cura, 
complementades amb recursos socials i educatius que apostin per un model de serveis 
professionals d'acord a les necessitats de cura de persones en situació de dependència en 
totes les edats. 
 
Reconèixer i comprometre’ns amb les iniciatives de les dones en l’àmbit rural i en el 
desenvolupament local. 
 
Seguir treballant pels drets de les dones, que incloguin el dret a elegir sobre tot allò que 
pertoca a la salut sexual i reproductiva. 
 
Ampliar la xarxa de serveis i de suport per garantir el desenvolupament de la llei integral contra 
la violència de gènere, comprometent-nos, un cop més en la lluita contra totes les formes 
d'abús, atac a la dignitat i a la llibertat de les dones, especialment el tràfic d'éssers humans 
amb fins d'explotació sexual. 
 
Lluitar contra la feminització de la pobresa i l'exclusió social donant suport a les dones en 
situació de vulnerabilitat, especialment a les dones majors i les que són responsables de 
famílies monomarentals. 
 
 
Apostar per una ciutadania compromesa amb la igualtat i el desenvolupament d’un nou 
contracte social que afavoreixi el ple desenvolupament de les dones i els homes com a millor 
forma per afrontar la sortida col·lectiva a la difícil situació econòmica per la qual avui travessa 
el nostre país. 
 
 
Reclamam al Govern de la Nació: 



 
 Que mantingui el dret de les dones a decidir sobre la seva salut sexual i reproductiva, 

d’acord amb la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la IVE, fent-ho efectiu a totes 
les Comunitats Autònomes. 

 Que modifiqui el decret de mesures urgents per a la reforma laboral, amb la finalitat de 
garantir de manera efectiva el dret a la conciliació així com les mesures que facin 
possible la igualtat en l’ocupació, la incorporació de les dones a tots els llocs de 
responsabilitat i la igualtat salarial, tal com estableix la llei per a la igualtat. 

 Que impulsi els serveis de l’Estat del Benestar relacionats amb la cura i l’atenció a totes 
les persones que ho necessitin, especialment menors, persones majors i en situació de 
dependència. 

 Que promogui la igualtat real i efectiva en totes les polítiques públiques i en la societat. 
 
I demanam als partits políltics que es presentin a les eleccions municipals al nostre poble de 
Petra respectin la paritat home/dona i així aquest Ajuntament es vegi enriquit per la feina de 
més dones. 
 
Petra a 2 de març de 2012 
 
Maria Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 
 
 Després que la portaveu del grup esmentat hagi llegit en veu alta la moció abans transcrita, el 
regidor de CxI n’anuncia el seu suport. Després té lloc la intervenció del regidor popular, Pedro Quetglas 
Enseñat, qui diu que en principi pot estar d'acord amb coses que es diuen dins de la moció, ja que és 
difícil posar-se en contra d'elles, quan es parla de drets, i que fins i tot el seu grup estaria a favor 
d'algunes coses; però que no obstant això, els regidors del PP no poden votar a favor de determinats 
aspectes de la moció. En el torn per al PSM, pren la paraula com a portaveu el regidor Bartomeu Gual, 
dient que està d'acord tret en el de les llistes paritàries al 100%, ja que ens podem trobar amb problemes 
al fer les llistes si és obligatori fer-les d'aquesta manera. Aquest regidor de l'equip de govern tampoc creu 
que puguem impedir que es presentin tot dones en una llista o que calgui posar forçosament a algú en el 
2º lloc d'una llista. Per altra banda, afegeix Bartomeu que a ell li encantaria que en aquest Plenari anessin 
totes dones. En qualsevol cas, el portaveu de l'equip de govern proposa una modificació en el text que ha 
llegit la regidora del PSOE i que consisteix a posar dins del seu paràgraf final i després de la frase 
“respectin la paritat home/dona”, l'expressió: en la mesura del possible, ja que segons el regidor Gual la 
Llei no deixa que s'imposi una paritat obligatòria. La portaveu socialista consulta al Secretari sobre 
aquesta última afirmació de Gual i el funcionari explica que una norma municipal no pot contravenir una 
norma de superior jerarquia, ja que això la convertiria en nul·la de ple dret. Per altra banda, Bartomeu 
pregunta al Secretari com es faria ara pel que fa a la proposta de modificació que s’acaba de fer. 
Francisco González localitza l'article 8.10 del ROM i diu que un portaveu de grup municipal (Bartomeu 
en aquest cas), ha demanat la modificació d'una proposta sotmesa al Plenari, per la qual cosa, aquesta 
petició ha de ser votada prèviament, abans que es voti sobre el fons de l'assumpte, i que basta amb que 
s'obtingui majoria simple perquè surti endavant aquesta modificació. Seguidament, té lloc primer la 
votació sobre la modificació proposada pel regidor Gual i es produeix el següent resultat:  

 
Vots emesos:  10.  
Vots a favor:   6 (4 del PSM, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   4 del PP. 
Abstencions:   0.  

 
S'aprova per majoria absoluta del número de regidors presents, introduir l'expressió: en la 

mesura del possible, després de la frase “respectin la paritat home/dona”, al final de la proposta d'acord 



plenari defensada per la portaveu socialista. I ja amb aquest afegit, se sotmet a votació el text complet de 
la ponència que va llegir Mª Antònia Alzamora, obtenint-se el resultat següent: 

 
Vots emesos:  10.  
Vots a favor:   6 (4 del PSM, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   4 del PP. 
Abstencions:   0.  

 
S'aprova igualment, per majoria absoluta del número de regidors presents, la 2ª Moció del PSOE 

amb número de registre d'entrada 238 i data 5-3-2012, sobre el Dia Internacional de la Dona, 
anteriorment transcrita. 
 
 3ª Moció del PSOE amb número de registre d'entrada 240 i data 6-3-2012, sobre la reforma 
laboral i que seguidament es transcriu de forma literal: 
 
“Maria Antònia Alzamora Torrens, com a portaveu del Grup Socialista, presenta per a la seva 
consideració a la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Petra la següent 

 
Moció 

 
El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Petra sol·licita al Ple de l’Ajuntament de 
Petra que insti el Govern de l’Estat a la retirada del Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de 
febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i presenti una reforma 
laboral pactada amb els agents socials. 
 

Exposició de Motius 
 

Les disposicions contingudes en el Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures 
urgents per a la reforma del mercat laboral, aprovat pel Govern de l’Estat tindran, en el cas de 
que siguin aprovades per les Corts Generals, conseqüències molt negatives sobre els drets 
dels treballadors. 

 

1.- La Reforma  pretén que l’acomiadament sigui l’opció més fàcil perquè una 
empresa millori la seva competitivitat.  La reforma durà més atur: en un moment de 
recessió com el que estam vivint una  reforma laboral com aquesta només serveix per 
facilitar i abaratir l’acomiadament, per facilitar encara més la destrucció de llocs de feina, 
però no per incentivar la contractació. A més està pensada per un Govern que no té cap 
agenda de reformes per impulsar el creixement. El Govern només té una agenda 
d’ajustament, de triple ajustament. Ajustament pressupostari, ajustament de les rendes de 
treball (pujada de l’IRPF) i ajustament en els drets dels treballadors. 

 

2.- La reforma suposa un retrocés dels drets dels treballadors perquè: 

 

Generalitza l’abaratiment de l’acomiadament a 20 dies, al vincular-la a una 
situació habitual en el cicle recessiu de l’economia, com és la caiguda durant 3 
trimestres dels ingressos (independentment de que els beneficis augmentin). 



Obre la porta a una rebaixa general dels sous sense necessitat d’acord. La 
reforma laboral reforçarà el poder dels empresaris en les relacions de treball. 
Tindran més fàcil modificar les condicions laborals fins al punt que podran baixar 
el sou als treballadors sense necessitat d’acord, simplement per raons de 
competitivitat o productivitat. 

Crea un nou contracte amb bonificacions que permet l’acomiadament  lliure i 
gratuït durant el primer any. Aquest contracte desvirtua completament el període 
de prova i pot provocar una generalització de contractes formalment indefinits 
però que, a la pràctica, no  durin més d’un any o que concloguin  als tres anys 
quan finalitzin les bonificacions.  

Obre el camí dels acomiadaments col·lectius en el sector públic. Aquesta 
reforma afecta a un milió d’empleats públics, perquè no sols incumbeix als qui 
treballen a les empreses públiques, sinó també al personal laboral contractat 
directament pels ajuntaments, les comunitats autònomes o els propis ministeris.  

3.- La Reforma anul·la la capacitat de negociació dels sindicats per defensar els 
drets dels treballadors.  

Una gran reforma laboral precisa del pacte dels agents socials per a ser garantia 
d’èxit. La que ha presentat el govern facilita la inaplicació del pactat en els 
convenis. S’estableix un procediment per a saltar-se el disposat en els convenis 
similar, però més fàcil, que el que se pot usar per a l’acomiadament per causes 
econòmiques. Suprimeix l’autorització de l’autoritat laboral dels expedients de 
regulació d’ocupació (ERE), amb el que es redueix seriosament la capacitat dels 
sindicats a l’hora de negociar i s’assumeix un risc afegit de judicialització de les 
relacions laborals. 

 
En definitiva, la Reforma laboral no vendrà  a resoldre la greu crisis que pateix ’economia 
espanyola i no rebaixarà tampoc l’alta taxa d’atur existent. El que sí suposarà certament 
és una degradació de les condicions de treball, un empobriment de la població i un atac a la 
cohesió social. 
 
La reforma proposada derivarà en un increment del número d’acomiadaments i rebaixes 
en els sous dels treballadors que afectarà molt negativament al consum de les famílies, 
deprimirà la demanda interna i, en conseqüència produirà disminucions del Producte Interior 
Brut que, a la vegada, suposarà més desocupació. 
 
La reforma és ineficaç des de la perspectiva de l’ocupació, perquà afavoreix 
l’acomiadament i, amb això, l’augment de la desocupació. És injusta, perquè els 
treballadors perden drets i perquè dona tot el poder als empresaris sobre els treballadors, 
creant a més inseguretat en aquests. 
 
 
En base a tot l’anterior, l’Ajuntament de Petra: 
 

 



1. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Petra insta el Govern de l’Estat a presentar en el 
Congrés dels Diputats un projecte de llei  alternatiu i pactat amb els agents socials i les 
forces polítiques que tingui com a objectiu la creació d’ocupació de qualitat i  l’estabilitat 
en l’ocupació.  

 
2. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Petra donarà trasllat de la present Moció al 

President del Govern, a la Ministra d’Ocupació, al President del Congrés dels Diputats, 
als/les Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i als/les 
representants dels agents socials. 

 
Petra a 5 de març de 2012 
 
Maria Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 
 
 
 Quan la portaveu del grup esmentat ha llegit en veu alta la moció abans transcrita, torna a ser el 
regidor de CxI, Lluís Grimalt, qui pren la paraula i anuncia en aquest cas també el seu suport a aquesta 
moció. Després ve la intervenció del regidor popular, Pedro Quetglas Enseñat, que farà de portaveu del 
seu grup en aquest cas i qui comença dient que pot comprendre que una reforma que afecta a tantes 
persones, provoqui debats i punts de vista diferents, però assenyala una sèrie d'aspectes recollits en la 
norma en qüestió, com els següents: el contracte indefinit de suport als emprenedors, l'extensió del 
permís de lactància, l'eliminació del concepte d'absentisme, etc. El regidor Quetglas diu que no va a 
concretar tota la Llei perquè no és el moment. Afirma després aquest regidor que donada la situació 
actual, seria una irresponsabilitat no fer res i recorda que l'anterior reforma laboral impulsada pel PSOE, 
tampoc va ser pactada. Després afegeix Pedro Quetglas que governar és prendre decisions. Continua la 
intervenció del portaveu popular, que ara posa com exemple el cas d'un taller amb 4 treballadors i 
comenta que si l'empresari no pot tenir suficient flexibilitat, es pot veure abocat a tancar, acomiadant als 
4 treballadors. Quetglas considera que al principi pot ser que es destrueixi ocupació amb la reforma, però 
que a mig termini pot resoldre la situació, si bé no de forma automàtica donant a un botó. Finalitza la 
seva intervenció el regidor popular, anunciant el vot en contra del seu grup amb respecte a la moció 
abans transcrita. El següent portaveu que pren la paraula és Bartomeu Gual de l'equip de govern, qui 
opina que aquesta reforma laboral no crearà ocupació i anuncia que el PSM “com grup progressista”, 
donarà suport la moció socialista. Per al regidor Gual, si no hi ha doblers en l’economia aquesta reforma 
laboral no arreglarà res. Per altra banda, reconeix Bartomeu que és veritat que la reforma laboral de 
l'anterior govern central socialista, com ha dit el portaveu popular, també es va fer sense acord amb els 
agents socials. Ve ara el segon torn per a la ponent i Mª Antònia Alzamora diu que ella no és experta en 
Dret Laboral, però que veu de sentit comú que augmentin els acomiadaments, que la gent consuma 
menys i que la bola segueixi augmentant. En el segon torn per al PP, el portaveu Quetglas recorda que el 
govern actual també es va reunir amb els Sindicats, però insisteix Pedro que cal governar i que cal fer 
alguna cosa. Fixades així les postures dels grups municipals, es vota sobre la moció abans llegida i el 
resultat és el següent:  

 
Vots emesos:  10.  
Vots a favor:   6 (4 del PSM, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   4 del PP. 
Abstencions:   0.  

 
S'aprova per tant, amb majoria absoluta del número de regidors presents, la 3ª Moció del PSOE 

que duu número de registre d'entrada 240 i data 6-3-2012, sobre la reforma laboral.  
 
 
 3.- DECRETS DE BATLIA. 



 
 És ara la portaveu del PSOE, Mª Antònia Alzamora, la qui intervé anunciant que pel que fa a la 
Resolució de Batlia 9/2012, farà una pregunta i una reflexió. Aquesta regidora pregunta llavors, en 
primer lloc, per què es prorroga el Pressupost Municipal i no s'aprova altre nou. Després d'aquesta 
pregunta, la regidora Alzamora comenta que l'equip de govern ha perdut una oportunitat per a fer un 
canvi d'actitud i per a escoltar. També diu als membres del ressenyat equip que encara que governin, no 
compten amb la majoria i que han tornat a mostrar el seu autoritarisme. Alzamora també els retreu que 
no hagin comptat amb el Consell de Vila. Per a contestar la intervenció anterior, pren la paraula com a 
portaveu de l'equip de govern, Sebastià Reixac, qui recorda que ja es va dir que no s'aprovaria el 
Pressupost Municipal fins que no estiguessin aprovats els de la CCAA i l'Estat. Continua dient el regidor 
d'Hisenda que ja estan aprovats els de la CCAA Balear, però no els de l'Estat, que curiosament, comenta 
Sebastià, no s'aprovaran fins a després de les Eleccions andaluses. Informa també l'esmentat regidor que 
entretant el Govern de Rajoy ha aprovat una pujada del valor cadastral a l'efecte de l'IBI per a 2012 i per 
a 2013, per la qual cosa, aquest regidor anuncia que manté la seva postura que no s'aprovi el Pressupost 
Municipal fins que no s'aprovin els Pressupostos Generals de l'Estat. Després el regidor Reixac es 
refereix a l'expressió “autoritarisme” utilitzada durant la seva anterior intervenció per la portaveu del 
grup municipal socialista. Per a Reixac tal paraula seria d'aplicació a qui s'imposa sense respectar les 
lleis i afegeix que autoritària ho serà Mª Antònia en l'Escola, ja que aquí, segons diu Sebastià, es 
respecten les lleis en el que feim, hi ha un Secretari-Interventor i unes bases d'execució del Pressupost 
que contemplen la seva pròrroga automàtica. El següent regidor a intervenir és Miquel Santandreu del 
PP, qui s'interessa per la Resolució de Batlia 14/2012, mitjançant la qual s'inicia un expedient 
sancionador pel que fa a una obra. Per a aquest regidor el normal és que quan es coneix l'existència d'una 
obra, l'Ajuntament iniciï urgentment l'expedient sancionador, però l'obra a la qual es refereix es va 
acabar fa 4 anys i era “vox populi” la seva condició d'il·legal, comentant Miquel Santandreu que a Petra 
tenim altres casos il·lustres en aquest sentit. Les preguntes del regidor popular són: Per què s'ha actuat 
ara en aquest cas així? Per què s'actua de cop ara perquè es necessiten doblers en l'Ajuntament i resultant 
més cara la sanció? En relació amb tals preguntes, torna a prendre la paraula Sebastià Reixac com a 
portaveu de l'equip de govern, negant que s'actuï així perquè faltin doblers, encara que reconeix que seria 
millor actuar abans que s'acabi una obra. Segueix dient Sebastià que no està d'acord amb la Llei Balear 
de Disciplina Urbanística, ja que segons diu tal regidor, les sancions que contempla són 
desproporcionades, i el termini de prescripció de les infraccions fixat en 8 anys és molt ampli. Continua 
la intervenció del portaveu del PSM dient que creu que a cap li interessa que es posin sancions, però que 
en ocasions s'ha d'iniciar la maquinària sancionadora, perquè ha passat el SEPRONA, denunciant els fets 
i encara no han passat els 8 anys perquè hagi prescrita la infracció. Pren la paraula altra vegada el 
portaveu del PP, Miquel Santandreu, i afirma que hi ha un zel especial per sancionar aquestes obres, pel 
que fa a les quals pregunta si això respon a denúncies de particulars o del SEPRONA. Torna a intervenir 
el portaveu Reixac de l'equip de govern, sobre aquesta altra qüestió, i comenta que encara que la 
Resolució la faci la Batlessa, no és qui va per fora vila i inicia l'expedient pel seu compte, sinó que hi ha 
uns agents que es dediquen a això per obligació de complir la Llei. Així mateix, afegeix Sebastià que hi 
ha particulars que denuncien. Segueix la intervenció del portaveu del PSM que ara diu que si Miquel 
Santandreu està insinuant que la Batlessa no compleix la Llei, és que no sap el que és governar, ja que 
segons diu el regidor de l'equip de govern, quan pren possessió del càrrec, jura o promet complir i fer 
complir la Llei.  
 
 4.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.  
 

Segons va anunciar en una sessió plenària anterior, la portaveu socialista informa del número de 
propostes presentades, xifrant en 8 les del seu grup. El regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac, per 
la seva banda al·ludeix a una afirmació de la regidora Alzamora, en el sentit que s'hauria de fer un major 
esforç a presentar més iniciatives en la situació actual, com va dir Mª Antònia en una anterior sessió 
plenària; Sebastià diu referent a això que aquesta regidora i ell tenen visions polítiques distintes. Tot 
seguit, el regidor Reixac parla d'una visió virtual de la política en gent que celebra el Dia Mundial del 



Medi Ambient i fa una festa, però sense aplicar en el dia a dia el que diu, quant al seu consum de gasoil, 
per exemple. En el mateix sentit, es refereix Sebastià al fet de venir a tractar aquí sobre la reforma 
laboral, quan això es discuteix en altre fòrum i ell té representants per a això, sense que aquí poguem 
arreglar res. Segueix la intervenció de l'esmentat regidor del PSM dient que ja s'alegra que la regidora 
socialista tengui temps per a dedicar-se a aquestes coses, però al final es pregunta Reixac: En què afecten 
a la vida de la gent de Petra? I al final Què passa perquè s'hagin presentat tantes mocions per un grup 
municipal? En què ajuda això a la vida quotidiana de la gent del poble? I respon dit regidor a les seves 
pròpies preguntes que a una o dues persones el del Conveni Laboral. Després segueix dient Sebastià que 
ell va veure un tros del debat de Rubalcaba amb Rajoy, en el qual el primer acusava al segon d'haver 
aprovat la reforma sense arribar a un acord previ; amb la qual cosa, segueix dient aquest regidor, va 
posar fàcil la resposta a Rajoy: vosaltres tampoc. En definitiva acaba dient Sebastià Reixac, que aquestes 
coses es discuteixen en altre àmbit, perquè aquí no afecten. Després ve una interpel·lació de la regidora 
socialista demanant a l'equip de govern que informi sobre la ubicació de l'antena de telefonia mòbil. Pren 
la paraula llavors la Sra. Batlessa informant que va venir a Petra un tècnic i una professora de la UIB per 
a aclarir dubtes i que no s'ha trobat una ubicació millor que la zona de serveis. Després intervé Martí 
Sansaloni del grup popular, en relació amb el que s'ha dit pel regidor del PSM Sebastià Reixac, sobre la 
falta d'interès municipal de les mocions que presenta el PSOE i apunta el següent sobre les mocions que 
presenta el PSM: 3 sobre llengües, una sobre el Sàhara i altra sobre funció pública autonòmica, afegint el 
regidor Sansaloni que tampoc es pot dir que tals mocions tinguin molta relació amb el local. Sebastià li 
dóna la raó al regidor popular i li diu que no té volta de fulla; després es dirigeix a la regidora socialista i 
li diu que ella va dir que calia fer més sessions plenàries per a coses com aquestes. A continuació pren la 
paraula el regidor popular Miquel Santandreu, i recorda com el seu grup municipal fa temps que va 
demanar el registre de les factures que es presentin en l'Ajuntament, a la qual cosa l'equip de govern va 
contestar, segons el regidor del PP, que no es registraven perquè no era costum. Segueix dient Miquel 
Santandreu que ara resulta que el recent Reial decret Llei sobre pagaments a proveïdors exigeix que les 
factures hagin estat registrades, amb la qual cosa ara els proveïdors de l'Ajuntament no es podran 
beneficiar del finançament previst. El regidor d'Hisenda li contesta que hi ha un registre oficial de 
factures en l'Ajuntament que ho duu la funcionària Margalida Font i que hi ha un Secretari-Interventor 
perquè el regidor del PP pugui dormir tranquil i perquè no es preocupi. Continua en l'ús de la paraula el 
regidor Miquel Santandreu i ara pregunta per la reforma del ROM. La resposta en aquest cas també 
procedeix del regidor de l'equip de govern Sebastià Reixac i és que s'està estudiant. Llavors, el mateix 
regidor popular que ha fet aquesta última pregunta, parla d'autoritarisme i de dictadura. El regidor Reixac 
li replica que pregunti al seu pare sobre això. Tal comentari provoca l'empipament del regidor del PP, el 
qual protesta per l'al·lusió a l'esmentat familiar seu. La Sra. Presidenta crida a l'ordre al regidor popular, 
però aquest segueix intervenint de forma irritada i vehement, afirmant que el primer Tinent de Batle no 
és digne d'estar en aquest Plenari i fins i tot li arriba a cridar “gitan” i “desgraciat”. Després de l'incident 
anterior, pren la paraula el regidor popular Pedro Quetglas, qui s'interessa per unes despeses efectuades 
en el pavelló esportiu i en el punt verd. Li informa llavors el regidor de l'equip de govern, Bartomeu 
Gual, comentant que es tracta d'un sistema d'estalvi energètic, de tal forma que no estigui tot encès, sinó 
que s'encengui només la pista del pavelló que sigui i que la llum del punt verd s'encengui sols quan ve el 
camió. Segueix intervenint després el mateix regidor popular i ara s'interessa pels dies de la setmana i 
hores que vénen a Petra els Policies Locals d'altres municipis. La resposta en aquest cas ve a càrrec de la 
Sra. Batlessa, dient que abans venien divendres i dissabtes, però que ara no obren els locals de Petra el 
divendres a la nit i ja sols vénen els dissabtes de 12 a 6 hores. Torna a prendre la paraula llavors el 
regidor Quetglas i diu que ha estat fent números per a veure el que costen aquests policies locals externs 
que vénen 4 vegades al mes i que ha arribat a la conclusió que pels doblers que es paguen es podria tenir 
altre policia més. Per a respondre a aquesta qüestió intervé el regidor d'Hisenda i contesta que si això 
fora tot l'any podria ser, però que sols és una part de l'any en la qual, segons aquest regidor, no n'hi ha 
prou amb tenir un policia més, sinó que es necessiten 4. Torna a ser el regidor Pedro Quetglas el qui pren 
ara la paraula i s'interessa pel pagament que s'ha fet per a tallar palmeres i serà el regidor de Medi 
ambient qui s'encarregui de la resposta. Bartomeu Gual es refereix a l'eruga vermella que va començar a 
estendre's pel puig de Bonany, provocant que s'haguessin de tallar, segons aquest regidor, 89 palmeres. 



Segueix dient Bartomeu que hi ha altres 18 afectades que han de rebre un tractament fitosanitari, que en 
paraules de Gual és com si prenguessin una aspirina. El regidor Quetglas afirma que es podia haver fet 
un tractament preventiu en comptes de tallar palmeres i a més tallar-les en llocs tan emblemàtics. 
Després d'aquesta última intervenció no es produeixen més i al no haver ja més assumptes en l'ordre del 
dia, la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent les 22,58 hores; i a continuació, oferix un torn de precs i 
preguntes per al públic present en la sala, sobre temes concrets d'interès municipal, en virtut del disposat 
en els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM. En aquest moment intervé el veí Miquel Monroig 
anunciant que vol fer un homenatge a les 3 dones que han passat per l'Ajuntament de Petra: Caterina 
Mas, Magdalena Oliver i Maria Antònia Alzamora i igualment a les dones que han integrat les llistes 
dels partits que s'han presentat a les Eleccions Municipals, sense oblidar aquest veí a les dones aturades i 
a les dependents. Després es refereix dit veí a una intervenció del regidor de Medi ambient, per a 
matisar-la en el sentit que a Petra fa molt que es fa reciclatge, segons Miquel Monroig. Aquest mateix 
veí pregunta a l'esmentat regidor qui cobra per la recollida del vidre i dels envasos. Bartomeu Gual li 
respon que abans era el Consell qui cobrava pels iglús i l'Ajuntament per la recollida de porta a porta, 
però que ara l'Ajuntament ha recuperat l'encomana de gestió que va fer a favor del Consell. Altre veí 
present en la sala, marit de la portaveu socialista, pregunta al regidor de l'equip de govern, Sebastià 
Reixac, quina és la diferència qualitativa que hi ha entre les mocions que presenta el PSM i les mocions 
que presenta el PSOE. La resposta del regidor preguntat a tal pregunta és “cap”. Després ja no intervé 
cap veí més, davant la qual cosa, la Sra. Batlessa dóna per finalitzada també la reunió, a les 23.03 hores, 
del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
 Vist i Plau      El Secretari 
 La Batlessa 

 
  

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

 


