
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 2 D'ABRIL DE 2009. 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 2 d'abril 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.- 

 
 El President pregunta als altres regidors, si volen fer alguna observació sobre l'acta corresponent a 
la sessió plenària celebrada en data 4-3-2009. Intervé Antoni Gibert d'UM, dubtant si s'ha posat 
correctament la puntuació que correspon a les millores, dins dels punts 2 i 3 de l'ordre del dia. Després de 
comprovar-ho amb els altres regidors presents, el Sr. Batle li diu que estan ben reflectides en acta, les 
puntuacions que es van acordar, tant per a l'oferta econòmica, com per a les millores, i tant per a l'obra dels 
carrers, com per a l'obra de l'Escola. No es produeixen més observacions en relació amb l'acta esmentada, 
amb la qual cosa i d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de 
desembre, s'aprova per unanimitat dels regidors del Plenari presents en aquest moment que són 9, la 
referida acta. 
 
 2.- CONSTITUCIÓ CONSELL DE LA VILA.-  
 

 Per a tractar aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. President concedeix l'ús de la paraula al regidor de 
l'equip de govern, Sebastià Reixac. Aquest regidor diu que en aquest punt es pretén adoptar un acord 
mitjançant el qual es constituesqui el Consell de la Vila i seguidament procedeix a la lectura dels dos 
primers apartats de l'article 23 del Reglament de Participació Ciutadana que literalment diu el que es 
transcriu a continuació: 

 
Article 23. El Consell de la Vila. 
 
1.És l'òrgan de participació que és podrà crear per tal que els representants de la ciutadania debatin amb 
responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat. 
 
2.La seva creació serà acordada pel Plenari de l'Ajuntament, a proposta de la Batlia o a través de 
qualsevol mitjà de participació dels previstos en aquest Reglament. 
 

Prossegueix el regidor Reixac en l'ús de la paraula, dient que encara queden alguns assumptes 
pendents en relació amb el Reglament de Participació Ciutadana, i cita com exemples: el Síndic de 



Greuges i la publicació de totes les Ordenances Municipals. Sobre això últim diu que ja s'està treballant i 
que el tema del Síndic es veurà en una pròxima sessió plenària.  

En el torn per a l'oposició, intervé primer el representant d'UM, Antoni Gibert, qui es mostra 
totalment d'acord pel que fa a l'aprovació d'aquest punt, afegint que espera que pugui nomenar-se al Síndic 
de Greuges Municipal el mes que ve. El representant del PP, Miquel Santandreu, considera que això és un 
simple tràmit i es mostra igualment a favor de la constitució del Consell de la Vila, aquest regidor popular. 
Així fixades les postures dels diferents grups municipals, té lloc la votació i com resultat d’aquesta queda 
constituït el Consell de la Vila de Petra (d'acord amb el disposat en l'article 23.2 del Reglament de 
Participació Ciutadana), amb el vot favorable unànime de tots els membres del Plenari presents (9). 
 
 3.- ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE TEATRES I AUDITORIS PÚBLICS.-  
 

 També per a aquest punt de l'ordre del dia, intervé com a ponent el regidor de l'equip de govern, 
Sebastià Reixac, qui comença recordant que com ja es va avisar, l'Ajuntament es faria càrrec del Teatre, a 
partir de l’1 de gener d'aquest any. S'incorpora a la sessió plenària el regidor d'UM, Miquel Jaume, essent 
les 21,40; i el regidor ponent continua la seva intervenció dient ara que s'ha constituït una espècie de 
coordinadora d'entitats culturals que associa a tots els Teatres públics de la Illes Balears. També parla 
aquest regidor d'una espècie de borsa de finançament que permet rebre 100.600 euros del Consell Insular i 
abaratir costos per diferents desplaçaments entre Mallorca i altres Illes i entre Mallorca i la Península, fent 
més rendibles els programes, segons comenta Sebastià. El regidor ponent indica després les propostes 
d'acord plenari que pretén sotmetre als presents per a la seva aprovació i que serien les següents: 

 
1ª) Adherir-se a l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears. 
2ª) Autoritzar al Sr. Batle perquè faci efectiva l'esmentada adhesió.  
  

Seguidament el regidor Reixac procedeix a la lectura dels articles dels Estatuts de l'Associació de 
Teatres i Auditoris Públics dels Illes Balears que més baix es transcriuen: 
 
Article 1. L'Associació de Teatres i Auditoris Públics dels Illes Balears (en endavant, Teatres Públics), 
regulada per aquests estatuts, és una associació sense ànim de lucre d'espais escènics i musicals de 
titularitat i de gestió públiques, acollida a la legislació estatal i autonòmica. 
 
Article 2. Teatres Públics tindrà personalitat pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar i, per tant, podrà a 
títol enunciatiu i no limitador, adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar i 
permutar béns de tot tipus. Així mateix, podrà contreure obligacions i incloure contractes de qualsevol 
casta, renunciar i transigir béns i drets i promoure els procediments que siguin oportuns, oposar-s'hi, 
seguir-els i desistir-els, exercitant lliurement tota mena de drets, accions i excepcions, davant els jutjats i 
tribunals, ordinaris i especials, organismes i dependències de l'administració pública, i qualssevol altres 
de l'estat, província, municipi, i altres corporacions o entitats. 
 
Article 3. Teatres Públics és regirà per la voluntat dels fundadors, manifestada en aquests estatuts, i en 
l'acta fundacional i per els disposicions que a interpretar i desenvolupar aquesta voluntat estableixi 
l'Assemblea General. 
 
Article 4. Teatres Públics realitzarà els seves activitats principalment en l'àmbit dels Illes Balears. L'àmbit 
territorial de Teatres Públics és circumscriu a aquesta comunitat autònoma sense perjudici que pugui 
realitzar activitats a d'altres indrets. 
 
Article 5. L'Associació te, en el moment de la seva constitució, el domicili a l'Auditori de Sa Màniga, c.Són 
Galta, 4, 07560. Cala Millor. 
 



TÍTOL II 
 

OBJECTE DE L'ASSOCIACIÓ 
 
Article 6. Els objectius de Teatres Públics són els següents: 
 

1. Fomentar els activitats escèniques i musicals dels Illes Balears, pel que fa a la creació, la 
producció, la difusió, la formació o la recerca, o qualsevol altra activitat que els beneficiï. 

2. Potenciar els espectacles produïts en llengua catalana, pròpia dels Illes Balears. 
3. Potenciar la creació i formació de públics en l'àmbit dels arts escèniques i musicals. 
4. Impulsar, entre els membres de Teatres Públics, la coordinació de la programació dels arts 

escèniques i musicals. 
5. Establir vies de comunicació entre els diferents agents que intervenen en el desenvolupament 

dels arts escèniques i musicals i esdevenir un lloc d'intercanvi i d'aproximació entre 
programadors. 

6. Establir mecanismes de comunicació i col·laboració amb el sector escènic i musical. 
7. Col·laborar amb els diferents entitats, públiques i privades, en el desenvolupament tècnic de la 

intervenció i gestió en l'àmbit dels arts escèniques i musicals. 
8. Desenvolupar accions i iniciatives que tenguin per objecte la reducció dels costos derivats de la 

insularitat. 
9. Afavorir qualsevol iniciativa, projecte o activitat que redundi en benefici dels arts escèniques i 

musicals en general. 
 
Article 7. Amb la finalitat de difondre el coneixement dels seves activitats, Teatres Públics podrà produir 
per si mateixa o en col·laboració materials relacionats amb els seus objectius. 
 
Article 8. Els objectius de Teatres Públics, exposats en l'article 6, no tenen caràcter limitador, ni 
comportin obligatorietat d'atendre'ls tots, ni un ordre de prelació entre si. Els òrgans de govern de Teatres 
Públics tindran plena llibertat per seleccionar d'entre els objectius aquells que considerin més oportuns o 
adequats als circumstàncies. 
 

TÍTOL III  
ASSOCIATS 

 
Article 9. Podran formar part de Teatres Públics, amb veu i vot, tots els teatres i auditoris públics dels 
Illes Balears que reuneixin els requisits establerts en l'article 10 d'aquests estatuts. Per altra banda, els 
associats podran ésser: 
 

1. Socis fundadors: seran aquells que subscriguin l'acta fundacional. 
2. Socis adscrits: seran aquells que passin a formar part de Teatres Públics, un cop hagi estat 

creada, sempre que l'Assemblea General en doni el vistiplau. 
3. Socis d'honor: seran aquelles personis, entitats o institucions que, pel seu interès, col·laboració 

o representativitat, aportin a Teatres Públics valors afegits, sempre que l'Assemblea General en 
doni el vistiplau. 

4. Socis protectors: seran aquells que facin una aportació econòmica especial a Teatres Públics, 
sempre que l'Assemblea General en doni el vistiplau. 

 
Els socis d'honor i els protectors podran participar activament a Teatres Públics amb veu i sense vot. 
 
Article 10. Podran ser membres d'aquesta associació els administracions públiques dels Illes Balears que 
gestionin directament espais escènics i/o musicals, o els entitats que aquestes administracions hagin creat 
amb aquesta finalitat, que així ho sol·licitin. Tendran un màxim de dos representants que comptin amb el 



vistiplau dels seus òrgans de govern. D'aquests representants, un serà el tècnic responsable dels propostes 
de programació de cada un dels espais. En qualsevol cas, cada espai només comptarà amb un sol vot. 
 
Requisits mínims per formar part de l'associació: 
 

1. Comptar amb una sala amb els condicions mínimes i l'equipament necessari aprovades per 
l'Assemblea d'aquesta associació.  

2. Comptar amb la figura d'un tècnic programador, per tal de garantir la continuïtat de l'espai 
escènic i/o musical com associat. 

3. Tenir una programació regular anual, amb un mínim d'onze espectacles l'any, dels quals un 
60% seran de caire professional, fora de la programació de festes patronals. 

 
Article 11. Els associats podran ser donats de baixa per alguna dels raons següents: 
 

1. En primer lloc, per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva. 
2. En segon lloc, per incompliment dels seves obligacions, previstes en aquests estatuts o en els 

acords de l'Assemblea que, en el marc dels seves competències, els desenvolupin. 
 
Article 12. Els socis, fundadors i adscrits, tindran, entre d'altres, els drets següents: 
 

1. Prendre part en aquelles activitats que organitzi l'associació. En qualsevol cas, cada espai 
escènic o musical membre de Teatres Públics tindrà plena autonomia en matèria de selecció i 
contractació d'espectacles. 

2. Gaudir de tots els avantatges i els beneficis que Teatres Públics pugui obtenir. 
3. Participar en els assemblees amb veu i vot. 
4. Ser electors i elegibles per als càrrecs directius. 
5. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de Teatres Públics. 
6. Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva per tal de millorar els finalitats de Teatres 

Públics. 
 
Article 13. Els socis fundadors i adscrits tindran els obligacions següents: 
 

1. Complir els presents estatuts i els acords vàlids de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 
2. Abonar els quotes que és determinin. 
3. Assistir als assemblees. 
4. Desenvolupar, si escau, els obligacions inherents al càrrec que ocupin. 
5. Contribuir al desenvolupament dels finalitats de Teatres Públics i també al seu correcte 

funcionament. 
 
 Conclou la seva intervenció el regidor ponent dient que això és una forma que ens surti més barat 
el del Teatre i que puguem accedir a les obres de l'esmentada Associació. Després precisa aquest regidor, 
la proposta d'acord plenari que sotmet al Plenari, en aquests termes:  

 
 1ª) Adherir-se a l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears com a soci adscrit. 
 2ª) Facultar al Sr. Batle perquè faci efectiva l'esmentada adhesió, mitjançant les gestions 
necessàries.  
 

En el torn per a l'oposició, els portaveus d'UM i del PP, en aquest punt de l'ordre del dia, Miquel 
Jaume i Miquel Santandreu, diuen que els semblen bé els acords que es pretenen aprovar, encara que 
aquest últim regidor planteja una qüestió al regidor ponent, sobre com es gestiona la borsa de 100.600 
euros per a finançament a la qual s'ha referit Sebastià Reixac durant la seva intervenció. El regidor de 
l'equip de govern comenta que el Consell dóna aquesta quantitat i quan està la companyia en qüestió, dins 



d'una espècie de circuit que es diu ESCAE, solament es paga el 50% i l'altre 50% surt de la borsa 
esmentada. Finalment, el regidor ponent informa que ara es cuida d'això el ex regidor del PSM, Josep 
Riera Genovard que és el qui té més relació i que s'ha convidat a entitats culturals. Seguidament el Sr. 
Batle sotmet a votació aquest assumpte i amb el vot favorable unànime de tots els membres del Plenari 
presents (10) s'aproven els següents acords:  
  
 
 1ª) Adherir-se a l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears com a soci adscrit. 
 2ª) Facultar al Sr. Batle perquè faci efectiva l'esmentada adhesió, mitjançant les gestions 
necessàries.  
  
 
 4.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.- 

 
Abans de començar a tractar el contingut propi d'aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle disculpa 

la inassistència del regidor Bartomeu Gual, per una operació d'apendicitis. Ja dins de la matèria pròpia del 
punt 4, el Batle informa que s'ha consensuat una moció conjunta sobre finançament autonòmic pels 3 grups 
municipals. Després parla Joan Font que la finalitat d'aquesta moció és atendre els serveis i el “deute 
històric” que té segons Font, el Govern Central amb aquestes Illes. 

En el torn per a l'oposició, torna a intervenir primer M. Jaume, qui comença donant les gràcies pel 
suport dels grups municipals a la moció d’UM. Després comenta aquest regidor que el tema del 
finançament autonòmic surt sempre en totes les eleccions i que en les últimes eleccions estatals que va 
guanyar Rodríguez Zapatero, es va formar una coalició en les Illes, sobre la base de reclamar finançament. 
Com en altres sessions plenàries, aquest regidor d’UM diu que des de les Illes Balears s'envien més doblers 
dels que tornen i també diu que hi ha altres regions espanyoles que envien menys doblers del que els 
tornen. Després diu el regidor Jaume que mai s'ha aconseguit enviar des de les Illes Balears a les Corts 
Generals, un diputat que no fos del PP o del PSOE. Segons aquest regidor, això motiva el que no s'hagi 
defensat adequadament, en la seva opinió, la reclamació de més doblers. Continua dient M.Jaume que en 
les últimes eleccions generals celebrades, sí que es va a parlar de finançament i segons el regidor Jaume, es 
va veure la posició d'aquesta CCAA quant als doblers que s'enviaven i el que es rebien. Però el cas, diu 
M.Jaume, és que cap CCAA volia amollar el que estaven rebent, i així, a Extremadura per exemple, 
continua comentant aquest regidor, deien que els anava bé que Balears demanés més doblers, però ells no 
volien rebre menys. Després parla aquest regidor de “deute acumulat” per aquesta CCAA i afirma que té 
gairebé, els pitjors serveis públics d'Espanya, per la qual cosa, conclou aquest regidor que necessitam 
finançament en aquesta CCAA, per a tot el que sigui públic. 

En el torn per al PP, actua com portaveu en aquest punt, el regidor Martí Sansaloni Oliver, el qual 
parla de finançament inadequat en aquesta CCAA, des de la “Democràcia”. Aquest regidor accepta la 
solidaritat, però tenint coberts els serveis bàsics i posa com a exemple la sanitat, dient que no cal treure a la 
gent de les Illes en helicòpter, en determinades situacions. Aquest regidor popular diu als regidors dels 
altres grups que trobaran al PP al seu costat, per a no ser ciutadans de 2ª. També parla aquest regidor de 
pressionar al Govern Central de Zapatero i de balances fiscals. Després es refereix a una visita del 
President autonòmic Antich al President del Govern espanyol, en la qual va parlar el primer, segons 
Sansaloni, que havia aconseguit 100 milions d'euros més per a les Illes. No obstant això, el portaveu 
popular diu que aquesta xifra no arriba a la quantitat que s'està reclamant des d'una plataforma de gent que 
s'ha format a aquest efecte, i que se situaria, segons el regidor Sansaloni, en els 350 milions d'euros. 
Finalitza la seva intervenció Martí Sansaloni, dient que creu molt desorbitada la xifra de 3.000 euros per 
habitant i any, que es planteja en la moció, i es mostra partidari aquest regidor, de saber el que es demana, 
abans de demanar-lo. 

Intervé després el Batle com a portaveu del PSM, parlant de 30 anys de Democràcia en els quals 
les Illes Balears haurien sofert, segons Joan Font, un espoli de doblers que s'haurien anat a Madrid. 
Després diu el portaveu del PSM que ara és un moment complicat per la crisi, però també oportú, en la 
seva opinió, per la renegociació del finançament autonòmic. Seguidament parla Font de “deute històric 



comparatiu”, de dèficit en els serveis públics i de problema sense resoldre. Tot seguit recorda Joan Font 
que el PSM sempre ha reivindicat aquest tema al costat d'uns altres com “la identitat cultural”, perquè 
segons afirma, també són importants les idees i els plantejaments ideològics. 

En el 2on torn per a UM, el regidor Jaume reconeix que no sap com es calcula la xifra que s'ha 
posat en la moció; el seu company de grup, Antoni Gibert , li ajuda dient que es reben actualment 2.400 
milions d'euros per habitant i any i es demana que arribin als 3.000 milions d'euros; després d'això el 
regidor Gibert parla de 30 anys d'espoli, d'alumnes que han d'anar a classe a aules prefabricades i 
d'hospitals saturats. Després continua en l'ús de la paraula el regidor d'UM que havia començat el torn i 
afirma M.Jaume que li consta que Antich ha fet “els seus deures” i que li costa dur doblers de “Madrid”. 
Tot seguit, aquest mateix regidor d’UM procedeix a la lectura en veu alta de la moció conjunta 
consensuada pels grups PSM i UM que diu textualment el que segueix: 

 
PER UN FINANÇAMENT JUST I DIGNI PER A LES ILLES BALEARS 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Als darrers mesos s'ha fet palès, amb tota contundència, el deficient i injust tracte a la Comunitat 
Autònoma dels Illes Balears per part del Govern Central. 
Totes els discussions per un nou model de finançament, amb els xifres que s'han manejat com a arguments, 
han posat de manifest que la nostra societat aporta un 14% del nostre PIB (gairebé el doble més que 
qualsevol altra) i, a més a més, rep un 21% menys de recursos per càpita que la mitjana de la resta de 
territoris. 
 
En definitiva, i com a conseqüència directa, només un 48% dels nostres impostos són reinvertits per l'Estat 
als Illes Balears. La resta, un 52%, s'inverteix, emparat per un dubtós concepte de solidaritat 
interterritorial, a altres Comunitats Autònomes, els quals veuen assolides totes els seves aspiracions de 
serveis i d'infrastructures i que, paradoxalment, any rere any van fent que els Illes Balears s'allunyin de la 
mitjana estatal. 
 
La solidaritat, com a principi, és positiva i permet el creixement social de manera harmonitzada i sense 
conflictes. Sempre i quan, això sí, aquesta solidaritat sigui ben entesa. En cas contrari, quan la solidaritat 
és imposada i sense capacitat de negociació, és pot crear un sentiment d'espoli que resultaria 
contraproduent per a totes els parts implicades. 
 
L'evolució dels dades tampoc no ajuden gaire a ser solidaris forçats: hem perdut 4 posicions al rànquing 
de Renda per Càpita, hem incrementat la nostra població un 30%, els competències transferides –
especialment sanitat i educació- són molt deficitàries i els ajuntaments és troben en una situació 
econòmica molt preocupant. 
 
I davant aquesta realitat tot són entrebancs per part del Govern Central per transferir-nos més recursos 
per dotar-nos de més hospitals, escoles, carreteres, trens, tramvies, depuradors, netejar els torrents i 
platges, establir més serveis socials, tenir més recursos per promoció turística, etc. Infraestructures i 
serveis, tots ells, necessaris pel benestar i qualitat de vida del nostre poble i als que tenim dret per l'esforç 
i productivitat de la nostra gent emprenedora. 
 
Els reclamacions fetes pels diferents Governs autonòmics, recolzats en moltes ocasions per la societat 
civil, no han servit de cap de bestiar. Pitjor encara, constatar que malgrat un Estatut d'Autonomia o un 
Règim Econòmic Especial –ambdues, Lleis Generals de l'Estat- cap de bestiar no s'ha avançat, fos qui fos 
qui governava a Madrid. 
 
No és tracta d'almoina, és una qüestió de justícia i dignitat. 
 



Per tot això, el Grup Municipal d'Unió Mallorquina, eleva a la consideració del Ple de l'Ajuntament de 
Petra els següents propostes d'acord: 
 
1ª) L'Ajuntament de Petra insta el Govern Central a tenir en compte en els seus plantejaments la realitat 
del fet insular, computar la població real actual i tenir també en compte la població flotant (visitants i 
turistes). 
 
2ª) Que s'instarà el Govern dels Illes Balears i els diputats i senadors illencs als Corts Generals que no 
admetin un sistema que no faci justícia als Illes Balears. 
 
3ª) Que s'exigirà al Govern de l'Estat que el nou finançament situï a Balears com a mínim en la mitja de la 
despesa per càpita, mai inferior a 3.000 euros per habitant i any i que permeti dur a terme dignament els 
serveis públics autonòmics. 
 
4º) Aquests acords és remetran a la Delegació del Govern als Illes Balears, a la Presidència del Govern 
dels Illes Balears i als diputats als Corts i senadors que representin els ciutadans dels Illes Balears. 
 

Acabada la lectura ve el 2on torn per al PP i el seu portaveu Martí Sansaloni, afirma que el que ha 
deduït de la moció anterior, és que s'està demanant arribar fins als 600 milions, la qual cosa a aquest 
regidor ja li sembla més raonable. A més comenta el regidor Sansaloni que es tracta d'un moment oportú 
per a demanar, ja que rares vegades hi ha coincidència de color polític entre el Govern de les Illes i el 
Govern espanyol. Aquest regidor demana que “es moguin els fils” ara que governa UM amb el PSOE. 
Martí Sansaloni diu que al seu grup li va bé que venguin doblers i acaba la seva intervenció referint-se a la 
necessitat de contar la “població flotant” a l'hora de reclamar i a la necessitat que cadascun posi “la carne 
en el asador”.  

En el 2on torn per al PSM, torna a prendre la paraula, el Batle, el qual afirma que el paper assignat 
pel portaveu popular a PSM i a UM, en aquesta reivindicació, ja ho ve realitzant sempre el PSM i que el 
PP ha de fer també el seu paper, i més encara, afegeix Joan Font, en la situació en la qual es troba el 
Govern Central. El Batle demana un “cos comú” i assenyala també que la responsabilitat en aquest 
assumpte no és tota del Govern Central, ja que la CCAA va cometre la imprudència de reclamar i rebre 
competències mal dotades econòmicament. 

En el torn final per al ponent, tanca les intervencions el portaveu d'UM, M. Jaume, dient que el 
problema és haver d'anar a demanar doblers a “Madrid” contínuament. Després afirma aquest regidor que 
hem de tenir el que toca i després diu que si cal fer una cosa grossa, com per exemple: un Hospital, una 
Escola o una Via nova, s'ha d'anar a demanar a “Madrid”, però per al manteniment, hem de poder-lo fer 
amb els doblers que es rebi del finançament, conclou dient el regidor Jaume. Per a acabar diu M.Jaume que 
el tema és “Madrid” i que el PP té un grup important a Madrid i UM no. A continuació té lloc la votació 
sobre la moció consensuada, prèviament transcrita, i resulta aprovada per unanimitat dels 10 membres del 
Plenari presents. 

 
*Moció amb data de registre d'entrada a l’Ajuntament de Petra en data 2-3-2009 i amb número 506.  
 
 En la presentació que fa el Batle com a ponent, pel que fa a la moció indicada, comenta que 
l'assumpte ve arran d'una normativa europea, que segons diu Joan Font, limita moltíssim les activitats 
pirotècniques. Després diu el Batle que com això forma part de “la nostra cultura”, proposa donar suport a 
aquesta moció perquè el Govern Central faci el que pugui, perquè es puguin seguir fent les activitats 
esmentades. Dita la qual cosa procedeix a la lectura íntegra de la moció que a continuació es transcriu:  
 
 “Moció que presenta la federació de dimonis, diables i bèsties de foc de les Illes Balears, al ple de 
l’Ajuntament de Sineu en suport al manifest per la defensa dels grups de cultura popular de les Illes Balears amb 
ús de materials pirotècnics. 

 



Exposició de motius. 
 
Els grups de Cultura Popular relacionats amb l’ús del foc i materials pirotècnics, estan promovent accions 

de suport al següent manifest: 
“La Federació de Dimonis, diables i bèsties de foc de les Illes Balears es manifesta en contra de la 

Directiva 2007/23/CE del Parlament Europeu sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics que afecta a les colles 
de dimonis i al bestiari de foc i que entrarà en vigor el 2010. 

Aquesta Directiva suposaria: 
- La desaparició de les colles infantils de dimonis i bestiari de foc ja que no es podrà fer servir material 

pirotècnic fins els 12 anys i amb moltes restriccions (Article 7/Punt 1.a). 
- Que el públic no podrà participar activament als correfocs perquè s’augmenten les distàncies de seguretat 

de forma desmesurada (8 metres per a les carretilles i 15 metres pels sortidors)(Annex 1 /Punt 5.A.1). 
- Fer desaparèixer una festa cultural arrelada al nostre poble i a la nostra comunitat autònoma. 
- Un menyspreu a la cultura mediterrània on el simbolisme del dimoni i del foc són protagonistes de la 

nostre identitat. 
 
Per això demanam i reivindicam: 
 
- Al Govern de les Illes Balears, al Govern Espanyol i als nostres ajuntaments i institucions que ens recolzin 

en aquesta tasca de reconeixement a totes les Colles de Dimonis, diables i bèsties de foc de les Illes Balears. 
- Que el Govern Espanyol publiqui les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per 

tenir una exempció de l’esmentada Directiva i poder seguir realitzant les nostres manifestacions de cultura popular”. 
L’ajuntament de PETRA aprova la següent resolució. 
 
ACORDS 
 
1.-  Donar suport i adherir-se al manifest, sol·licitant al Govern de les Illes Balears i al Govern Espanyol 

com a òrgans competents, estableixin el caràcter singular dels elements festius de cultura popular de les Illes 
Balears, mitjançant una regulació especifica en l’ús dels materials pirotècnics,  que garanteixin el correcte 
desenvolupament de les diferents representacions festives dels grups de foc i de les corresponents colles infantils.” 

 
2.- Trametre aquest acord, per tal que en tinguin coneixement a les següents institucions i entitats: 
Presidència del Govern de les Illes Balears 
Presidència del Consell de Mallorca Menorca i Eivissa 
Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears 
Delegació del Govern a les Illes Balears 
Federació de Dimonis, diables i bèsties de foc de les Illes. 

 Febrer de 2009.-“ 
 

En el torn per a l'oposició, comença intervenint el representant d'UM, M.Jaume que anticipa el 
suport del seu grup a aquesta moció, sense perjudici de la qual cosa, comenta el següent: Que els regidors 
del seu grup se senten liberals i que ja està bé de tant intervenir i tant regular. Afirma el regidor Jaume que 
cadascun ha de fer el que vulgui sota la seva responsabilitat. Altra cosa diferent, continua dient M.Jaume, 
és que a les activitats pirotècniques calgui considerar-les cultura popular de les Illes Balears. No obstant 
això, aquest regidor diu que és igual, perquè també han vingut a les Balears gents d'altres zones arrossegant 
amb elles les seves “cultures” i tots compartim un poc tot. Afegeix M.Jaume que si a partir d'ara això es 
considera popular i cultural, perquè les coses canvien, diu el regidor Jaume, doncs s'adopta i ens adaptem. 
Acaba el seu primer torn el portaveu d’UM, M.Jaume, insistint en el que ha dit prèviament sobre la 
responsabilitat individual. 

En el primer torn del PP, amb Miquel Santandreu com a portaveu, aquest regidor anuncia també el 
suport del seu grup a la moció que ara es tracta, però diu que no comparteix una cosa i és que siguin les 
activitats en qüestió, una mostra cultural de les Illes Balears. En aquest sentit afirma el regidor popular que 
els foguerons sí, però els correfocs no, com tampoc són una mostra cultural de Balears els castellets de 
Catalunya. No obstant l'anterior, afegeix el portaveu del PP que per solidaritat amb els valencians li sembla 
bé aquesta moció. 



En el 2on torn per al PSM, el Batle, diu que cadascun pot tenir l'opinió que vulgui, però que ells 
(PSM) entenen que les colles de dimonis són part de la cultura. En el 2on torn per a UM, el regidor 
M.Jaume diu que encara que no ho siguin, és una cosa que ha arrelat i demana aquest regidor que es deixi 
que flueixi la cultura. Finalitza el seva 2on torn el representant d’UM dient que a altres regions se les fa 
una barbaritat amb la regulació europea que s'ha esmentat. En el 2on torn per al grup popular, el regidor 
Miquel Santandreu afirma que aquesta activitat pirotècnica duu poc temps fent-se i que és “importada”.  

Una vegada que els grups han manifestat les seves postures mitjançant dels seus portaveus i sense 
més intervencions referent a això, es procedeix a votar la moció abans transcrita i resulta aprovada per 
unanimitat dels 10 membres del Plenari presents. 
 
 5.- DECRETS DE BATLIA.- 
 
  Aquest punt de l'ordre del dia comença amb una intervenció del Batle, per a informar que en 
relació amb l'assumpte de son Canals, ha dictat una Resolució ordenant la demolició, a l'haver rebut un 
parell d'informes favorables a la competència del Batle per dictar tal ordre. Després d'això el Sr. Batle 
permet que els membres dels grups de l'oposició puguin intervenir. Ho fa primer el regidor M.Jaume que 
es refereix a la Resolució de Batlia 30/2009, mitjançant la qual s'adjudiquen determinades superfícies per a 
ocupació de la via pública, per part de titulars de bars. El representant d'UM demana que no es faci aquesta 
Resolució per a “tocar els nassos” a la gent que té aquest negoci en una època de crisi. A més de l'anterior, 
afegeix M.Jaume, que ara vénen molts ciclistes que deixen doblers directament en el poble, cosa que 
succeeix amb poques activitats. Per a aquest regidor d’UM, la gent entén que els bars han de treballar i que 
en un moment donat poden necessitar ampliar la seva terrassa per a atendre a uns clients i després tornar a 
col·locar les coses en el seu lloc, quan es vagin aquests clients. Seguint amb aquest mateix tema, el regidor 
que intervé d’UM, diu també que per cert seria bo que els ciclistes poguessin deixar les seves bicis amb 
tranquil·litat, sense que ningú les hi llenci i així tornin altre dia i la temporada que ve, ja que aquesta gent 
genera riquesa. 
 Per a contestar la intervenció del regidor M. Jaume, pren la paraula el Sr. Batle i diu que per a 
situacions de molta afluència, el plantejat pel regidor d’UM, ja està parlat amb tots i cadascun dels 
propietaris de tots els bars amb terrassa. Quant a la segona cosa proposada pel representant d’UM, el Batle 
afirma que ja li agradaria trobar als ciclistes un lloc perquè situïn les seves bicis, però afegeix Joan Font 
que no les volen perdre de vista. En qualsevol cas, el Batle es mostra obert a qualsevol solució tècnica si 
algú l'aporta. 
 El següent regidor que intervé és el popular Miquel Santandreu, i ho fa pel que fa a la Resolució de 
Batlia 86/2009, mitjançant la qual es sanciona a Maria Capó Cladera, per infracció en matèria de residus. 
El regidor del PP diu que en l'informe jurídic incorporat a la Resolució, es reconeix falta d'intencionalitat i 
que la Senyora va cometre un error, però encara així se la sanciona amb 500 euros de multa. En opinió 
d'aquest regidor, si hagués estat arreglat el Punt Verd, la referida sanció no s'hauria imposat. Aprofita 
Miquel Santandreu el que està dient, per a afegir també que els membres del seu grup desitgen la 
recuperació del regidor de Medi Ambient Bartomeu Gual, i finalitza la seva intervenció aquest regidor del 
PP dient que en aquest cas hi ha hagut un error i que no es paga quan hi ha un error i menys entre petrers.  
 Per a contestar la intervenció anterior, intervé el Sr.Batle afirmant que si tenim una Ordenança s'ha 
de complir i que en aquest cas el que s'ha fet és complir el que diu l'informe jurídic. 
 Torna a prendre la paraula el regidor d’UM, M.Jaume, que ara es refereix a la Resolució de Batlia 
43/2009, relacionada amb l'assumpte de son Canals. El regidor Jaume diu que els del seu grup tenien raó i 
que encara que els ha costat, després de dos informes jurídics del Consell i del Govern respectivament, els 
han donat la raó. 
 Altra vegada pren la paraula el regidor del PP Miquel Santandreu i ara ho fa per a referir-se en 
general a una sèrie de resolucions sancionadores en matèria de residus. Afirma aquest regidor que una 
sessió plenària després d'una altra, des del seu grup vénen dient que troben desproporcionades les multes i 
que s'haurien de llevar perquè responen a una dolenta senyalització en el Punt Verd. Així mateix el regidor 
popular anima a la gent que presenti al·legacions referent a això. El Sr. Batle respon al que s'ha dit pel 
representant del PP, dient que es remet a la seva intervenció anterior. Miquel Santandreu li replica que 



unes vegades es fa cas als informes jurídics i unes altres no. El regidor d’UM, Miquel Jaume, dóna la raó al 
regidor popular quant a aquesta última afirmació i posa com exemple que s'aprovés una normativa sobre el 
botelló, en contra de l'informe jurídic. A propòsit d'això últim, el regidor M.Jaume pregunta com està això 
del botelló i quins resultats ha donat la normativa que es va aprovar. Amb la formulació d'aquesta 
pregunta, podem entendre que hem passat al següent punt de l'ordre del dia.  
  
 
 6.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 

Contestant a la interpel·lació del regidor de UM, M.Jaume, sobre l'estat del botelló a Petra, després 
de l'entrada en vigor de la normativa municipal en la matèria, el regidor de l'equip de govern Sebastià 
Reixac, li respon que totes les nits ha pogut dormir, menys una que la policia local s'havia “retirat”. Aquest 
regidor del PSM afegeix que la gent amb la qual ha parlat, li ha dit que la cosa ha millorat. A més de 
l'anterior, Sebastià Reixac diu que és molt fàcil venir aquí i dir que es fan coses en contra dels informes 
jurídics. Dit això, el regidor Reixac repta als regidors de l'oposició, a un debat públic per a confrontar: 
quantes resolucions s'han dictat seguint els informes jurídics emesos i quantes no. El regidor de l'equip de 
govern afirma que pot assegurar-los als membres de l'oposició que el 99% de les Resolucions que es 
dicten, segueixen el que posa en els informes jurídics. D'altra banda, Sebastià diu que li ha cridat l'atenció 
que un Llicenciat en Dret, com Miquel Santandreu, s'estranyi de que hagi discrepàncies entre informes 
jurídics i que molts resultin equivocats. En aquest sentit, Reixac posa com exemple les nombroses 
discrepàncies que es produeixen entre el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional i entre aquests i el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Finalitza la seva intervenció el regidor de l'equip de govern, dient 
que cal ser més seriós per a dedicar-se a la política. 

La següent pregunta que es fa en aquest punt de l'ordre del dia, procedeix del representant d’UM, 
M.Jaume, i es refereix a les obres que s'estan fent en el Cementiri. Aquest regidor comenta que li donava la 
sensació que l'aigua s'anava cap a les voreres, però que més tard va veure que s'anava cap al centre. En 
qualsevol cas, el regidor Jaume demana com a prec que s'asseguri que l'aigua va cap al centre. El Sr. Batle 
afirma que sí que l'aigua va cap al centre. Segueix intervenint el regidor d’UM citat i ara diu que el camí 
dels Rentadors està en males condicions, la seva pregunta és: fins a quan estarà en aquestes condicions. El 
Sr. Batle li contesta que no hi ha una previsió referent a això i que s'arreglarà quan es pugui. En el mateix 
sentit que abans, el regidor Jaume es refereix al camí que va des del de son Bosquer a les cases de sa Font. 
Igualment aquesta pregunta, rep la resposta del Batle, que no hi ha previsió referent a això. La següent 
intervenció és del regidor popular Martí Sansaloni, el qual recorda que Sebastià Reixac ha reptat als 
regidors de l'oposició, a un debat públic sobre els informes jurídics. No obstant això, per al regidor 
Sansaloni el que ha fet Sebastià és llançar una “cortina de fum” i embullar la troca, que segons el 
representant popular, serien les especialitats del regidor Reixac. De totes maneres, Martí Sansaloni diu que 
accepta el repte formulat, doncs ha estat una proposta que els ha fet el propi Sebastià Reixac, afegint 
Sansaloni: que participi també UM, si vol. Intervé per un moment el regidor Miquel Santandreu, per a dir 
que quan s'ha referit a resoldre en contra d'informes jurídics, s'estava referint a assumptes importants. 
Continua després altra vegada el regidor popular Martí Sansaloni, preguntant ara quin criteri s'ha seguit per 
a triar al ex regidor Josep Riera Genovard, per al treball en relació amb el Teatre de Petra. La contestació a 
aquesta pregunta la dóna el regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac, que respon dient que la voluntat, 
per ser la persona citada de confiança, i que criteri: “el digital”. Afegeix Sebastià que en altres 
Administracions hi ha 30 persones agafades d'aquesta forma i que ojalà les tinguessin ells (equip de govern 
de Petra). Després pren el relleu Miquel Santandreu al seu company de grup, per a preguntar al regidor 
Reixac, per l'assumpte del conveni amb el personal laboral de l'Ajuntament de Petra. Com estan les 
relacions? pregunta aquest altre regidor popular. Sebastià Reixac contesta que les relacions estan normals i 
que el conveni segueix aturat, pendent dels treballadors municipals. Per altra banda, afegeix aquest regidor 
d'Hisenda, que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat veta la possibilitat que hagi pujades salarials, per 
als empleats públics, per sobre dels percentatges fixats per a l'any corresponent. Acabada la resposta de 
Sebastià Reixac, el regidor Santandreu li repregunta si les relacions estan normals o cordials. El regidor 
repreguntat li demana a Miquel Santandreu que no canviï les paraules que ha dit. Prossegueix la 



intervenció d'aquest últim regidor que ara s'interessa pel polígon industrial. En relació amb aquest 
assumpte el regidor Sebastià Reixac diu 3 coses: que està pendent de GESA, que la gestió del polígon és de 
GESTUR i que l'únic govern municipal de Petra que ha estat capaç de fer un polígon industrial, ha estat 
l'actual. La repregunta que li fa Miquel Santandreu a Reixac és la següent: Ens pots dir quin problema hi 
ha amb GESA? La resposta del regidor Reixac és que es tracta de passar uns fils per sota de la terra. La 
conclusió que diu treure el regidor popular de la intervenció de Sebastià, és que no sabem que passa. En 
aquest sentit, Miquel Santandreu, demana al regidor de l'equip de govern que digui terminis pel que fa a 
això. Continua la intervenció del regidor del PP, dient que altre assumpte que “dorm el somni dels justs”, 
és l'estudi sobre les aceres i pregunta com està això. La contestació que dóna el Batle és que l'estudi està fet 
i que s'està cercant finançament. El regidor del PP repregunta si es pot demanar aquest estudi. El Batle 
respon que sí. L'última qüestió que planteja el regidor popular en aquest punt de l'ordre del dia, es refereix 
a l'assumpte de son Canals i diu que els del seu grup han demanat informació sobre els plets i no se'ls ha 
contestat. La resposta del Batle és que tindran aquesta informació ràpidament. Dita la qual cosa, el 
President aixeca la sessió, essent les 23,07 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 Secretari 
 El Batle. 

 
 

 
Signat: Joan Font Massot.     Signat: Francisco González Benito.  

 
 


