
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 11 
D’ABRIL DE 2012.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores de dia 11 d’abril 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: 

 
 Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 

  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo. 
Sr. Miquel Santandreu i Bestard. 

  Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 
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 del Sr. Sebastià Reixac i Genovard, com a primer Tinent de Batle, per 
absència de la Batlessa, conforme al disposat a l’article 23.3 de la LBRL, qui declara oberta la sessió 
amb l’ordre del dia següent.  
 

1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR. 
 
 Abans de començar amb aquest primer punt, el Sr. President excusa la inassistència de la 
Batlessa dient que no ha pogut venir perquè té a la seva mare ingressada en l'hospital. Quan Sebastià 
Reixac es refereix a l'acta de la sessió anterior, el seu company de grup Bartomeu Gual li fa saber que 
l'acta no ha estat repartida prèviament entre els regidors perquè no estava preparada en el seu moment. A 
continuació, el Sr. President obre pas al següent assumpte inclòs en l'ordre del dia. 
 
 2.- MOCIONS.  
 
a) Proposta del PSOE (Núm. de registre d'entrada 237 i data 5-3-2012), relativa a la creació d'un 
Consell municipal econòmic i social, la qual és llegida de viva veu per la portaveu socialista que diu 
textualment el següent: 
 
“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 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
CREACIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 

Antecedents 
Donada la necessitat de que la petita, mitjana i gran empresa sigui un dels motors econòmics del 
municipi. 
Donat que el grup socialista, en un dels seus apartats del programa electoral, es va comprometre a 
activar i dinamitzar la competitivitat i la rendibilitat de les empreses del municipi. 
Donat que el Reglament de Participació Ciutadana aprovat per aquest Ajuntament de Petra proclama 
que “el bon funcionament del municipi no és una responsabilitat exclusiva de l’administració 
municipal.” ( Preàmbul del Reglament de Participació ciutadana). 
Entenent que els principals interessats, en establir un clima i un futur més positiu són els titulars de les 
empreses. 



Entenent que d’aquesta millora en l’activitat empresarial se’n beneficien directa i indirectament els 
treballadors i treballadores del Poble de Petra. 
Entenent, també, que aquestes persones, els empresaris, són les més indicades per assessorar i opinar 
del que és el millor per a la reactivació econòmica. 
Donat, per tant, que pel grup socialista és una prioritat la reactivació econòmica  i la recuperació de 
l’atur.  
Donat que cal una empenta a aquests sectors aprofitant les sinergies d’un turisme de qualitat, sostenible 
i interessat per la cultura i tradicions mallorquines. 
Proposam a la vista del que s’ha exposat s’aprovi la següent RESOLUCIÓ: 
L’Ajuntament de Petra en Ple acorda:  
La creació del consell econòmic i social, a semblança del ja creat “consell de la Vila”, amb 
representació de tots els sectors productius del municipi, amb la finalitat de que reunit de manera 
periòdica, facin un anàlisi de la situació actual del poble en matèria de promoció i d’activitat 
econòmica, per tal de remetre al Plenari les actuacions que creuen més adients a aquest fí, amb el 
compromís de l’Ajuntament de posar en marxa totes les propostes que es presentin sempre que no 
suposin despeses inassolibles per l’Ajuntament. 
Així creiem que es compliria un dels objectius proclamats i alhora oblidats tantes vegades  per l’actual 
equip de govern  de “recollir i donar resposta a les opinions o demandes que li arribin per qualsevol 
mitjà.”( Preàmbul Reglament de Participació ciutadana) 
Petra a 2 de març de 2012 
Maria Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 
 
 El primer portaveu que intervé després la regidora ponent, és Lluís Grimalt de CxI, recordant que 
a Petra hi ha una associació d'empresaris amb més de 100 associats i que considera bo que tenguin una 
representació els sectors productius, per la qual cosa anuncia que donarà el seu suport a la proposta del 
PSOE. En el mateix sentit es pronuncia el portaveu popular Martí Sansaloni, dient per la seva banda que 
és bo que es doni suport als sectors productius i que l'Ajuntament ha de liderar això i ser sensible a les 
seves reclamacions. El regidor Sansaloni afegeix que caldrà concretar la participació dels representants 
perquè el Consell esmentat sigui un valor afegit. En el torn per al PSM, el regidor Bartomeu Gual diu 
que el que no li agrada en el text llegit per la portaveu socialista, és que es doni a entendre que l'equip de 
govern ha oblidat tantes vegades les demandes dels empresaris, perquè resulta evident que hi ha un 
treball fet referent a això i posa com exemple la Mostra de Art i Empresa. D'altra banda, el regidor Gual 
recorda que hi ha un Consell de la Vila amb un Reglament que regula les seves reunions i considera 
aquest regidor que podria fer-se una separata en aquest Reglament, essent l’esmentat Consell de la Vila 
el que determini qui participarà en els assumptes econòmico-socials; d'aquesta manera, prossegueix 
Bartomeu, el vot del PSM seria favorable a la proposta presentada, ja que en cas contrari el cost de la 
iniciativa seria diferent. Dins ja de la segona ronda d'intervencions per als grups municipals, la portaveu 
del PSOE indica que en el Consell de la Vila ja hi ha un representant per a tot el sector productiu i el 
portaveu Sansaloni del PP assenyala que el cost serà el mateix si la reunió es fa en el Consell de la Vila o 
en reunió a part, considerant aquest regidor que en el primer cas la iniciativa del Consell econòmic i 
social quedaria diluïda i que seria una equivocació no fer un buit per al sector productiu. En el 2on torn 
per al PSM, Bartomeu Gual adverteix que ell no ha demanat que el Consell econòmic i social estigui 
dins del Consell de la Vila, sinó que participi aquest últim i que no sigui obviat, ja que es tracta de 
l'òrgan de participació ciutadana en el municipi i si li llevam competències perdrà el seu sentit, conclou 
Gual. En el torn final per a la regidora ponent, Maria Antònia Alzamora indica que manté el text que ha 
defensat tal com està redactat. El Sr. President dóna pas llavors a la votació de la proposta del grup 
socialista, la qual resulta aprovada per unanimitat dels regidors presents (10). 
 
  



b) Escrit del PSM (Núm. de registre d'entrada 290 i data 16-3-2009), relatiu a l'adhesió a la plataforma 
“Moviment per la llengua”, i que diu literalment el següent: 

 
“Bartomeu Gual Riutort, major d’edat, titular del DNI número 43.002.756-R, en la seva condició de 
regidor/a i portaveu del grup municipal PSM, de conformitat a les disposicions vigents i a petició de la 
plataforma Moviment per la Llengua, present la següent moció que s’ha d’incloure a l’ordre del dia de 
la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Petra, per a debat i aprovació, o, en el seu cas, 
tractar-se i aprovar-se com a moció d’urgència, de conformitat amb l’exposició justificativa i següents 
FONAMENTS 
Primer- Fonaments de la moció 
L’article 4.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears defineix la llengua catalana com a llengua 
pròpia i cooficial de les Illes Balears. A més, l’article 4.3 preveu que les institucions de les Illes Balears 
han de garantir l’ús normal i oficial del català, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-
ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la plena igualtat amb la llengua 
castellana quant als drets dels ciutadans de les Illes. 
En desenvolupament d’aquest article s’han anat duent a terme al llarg dels anys tota una sèrie de 
mesures per garantir l’ús i el coneixement del català, que tot i ser la llengua pròpia de les Illes es troba 
en una situació de feblesa respecte l’altra llengua oficial d’aquesta Comunitat Autònoma, el castellà. 
Dins aquestes accions té una especial rellevància la Llei de Normalització lingüística aprovada el 29 
d’abril de 1986 amb la unanimitat de tots els partits polítics de balears. Totes aquestes mesures han 
permès col·locar la llengua catalana en una situació de normalització creixent en quant al seu ús oficial 
i quotidià dins les Illes. 
Aquestes mesures en favor del català es justifiquen per l’evident situació d’inferioritat en que es trobava 
i es troba aquesta llengua dins el nostre entorn, especialment en certs àmbits. Com a llengua feble 
necessita ser protegida per a poder situar-se en condicions de major igualtat possible vers l’altra 
llengua oficial, el castellà, la força de la qual és evident. Avui en dia aquesta situació no s’ha 
normalitzat, absolutament tots els balears saben parlar i escriure en castellà, però una gran part 
d’aquests no ho saben fer en català. Per això és necessari que la llengua catalana continuï essent 
objecte de protecció. La llengua d’un poble és una part vital d’allò que el defineix com a tal, de les seves 
arrels i cultura, si la llengua desapareix també ho farà el poble, per tant, no ha de ser acceptada cap 
actuació que pugui perjudicar una expressió cultural tan forta com un idioma. 
És per això que no es pot acceptar de cap manera l’avantprojecte de Llei de modificació de la Llei de la 
Funció pública que el Govern Balear vol presentar davant el Parlament. Aquesta llei clarament atempta 
contra la normalització del català dins les Illes. No es pot considerar com a normalitzada una llengua si 
l’Administració del seu territori no l’empra o si un ciutadà no té reconegut el seu dret a ser atès pels 
empleats públics de casa seva en la llengua pròpia de la Comunitat. A més, no es pot considerar 
jurídicament desitjable que una Llei com la de Normalització Lingüística, aprovada per unanimitat al 
1986, sigui ara retallada per una sola opció política sense comptar amb les sensibilitats de les demés 
opcions ideològiques existents. 
Per tot això, ha sorgit el moviment ciutadà “Moviment per la Llengua”, el qual pretén representar a tots 
els ciutadans de les Illes que pensen que l’aprovació d’aquestes mesures legislatives suposarà un agravi 
comparatiu de la situació del català vers el castellà i provocarà una situació de marginació de llengua 
catalana a les Illes que a llarg termini podria arribar a suposar la seva desaparició. Per evitar tot això 
“Moviment per la Llengua” exercirà davant el Parlament de les Illes Balears el dret fonamental de 
petició reconegut a l’article 29 de la Constitució Espanyola de 1978 i desenvolupat per la Llei Orgànica 
4/2001 reguladora del dret de Petició per demanar la retirada o derogació de l’avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes 
Balears.  
El citat article 29 de la Constitució, al seu apartat primer, estableix que “Tots els espanyols tindran el 
dret de petició individual i col·lectiva, per escrit, en la forma i amb els efectes que determini la Llei”. 
Per tant, s’atorga als ciutadans, amb caràcter general, el dret a dirigir-se als òrgans públics per 
realitzar davant aquests qualsevol sol·licitud. Aquest dret també comporta l’obligació, per part de 
l’òrgan públic que ha estat objecte de la petició, de respondre al peticionari, ja sigui per atendre o per 



desestimar la sol·licitud que aquest ha efectuat. El dret de petició pot ser exercit per tot ciutadà, 
nacional o estranger, persona física o jurídica, a més aquest exercici es pot dur a terme individual o 
col·lectivament.  
Això s’ha de posar en relació amb l’article 9.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, que estableix que “El municipi té personalitat jurídica i, com a tal, 
plena capacitat d’obrar en la defensa i la gestió dels interessos que li són propis”. Per tant, un 
Ajuntament, com a persona jurídica que és, pot exercir el dret de petició o signar una petició col·lectiva. 
En virtut d’això des de Moviment per la Llengua es pretén ara que els Ajuntaments dels diferents pobles 
de les Illes Balears s’adhereixin a aquesta campanya en defensa de la nostra llengua. Acollint d’aquesta 
manera el clamor popular manifestat pels ciutadans de les Illes, als quals representen els citats 
Ajuntaments, en contra de les mesures legislatives en matèria lingüística que pretén aprovar el Govern/ 
Parlament i a les quals fem referència en aquest escrit. 
Concretament la petició, que Moviment per la Llengua presentarà davant el Parlament de les Illes 
Balears, és la següent:  

Per tot l'exposat al Manifest, des del Moviment per la Llengua manifestam la nostra voluntat d'exercir el 
dret de petició regulat a l'article 29 de la Constitució espanyola de 1978 i desenvolupat a la Llei 
orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició, per tal de demanar al Parlament de 
les Illes Balears: 

1. Que retiri de la seva tramitació l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de 
març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, o 

2. Si aquest ja ha estat aprovat, que es derogui la Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, 
de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i; 

3. Que el Parlament de les Illes Balears, a través dels mitjans pertinents, es comprometi públicament a 
respectar la Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització lingüística, i a no adoptar cap mesura 
legislativa que retalli els drets que hi ha reconeguts. 

Declaram que hem actuat complint tots els requisits legals previstos en les citades normes jurídiques. 
Per això, interpel·lam el Parlament de les Illes Balears a donar una resposta expressa a la nostra 
petició. 

 
Per tot l’exposat, SOL·LICIT: Que tingui per presentat aquest escrit, l’admeti, tingui per formulada la 
moció i es procedeixi a la seva inclusió a l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Petra, per al seu 
debat i aprovació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
Acord 

1- L’Ajuntament de Petra, com a persona jurídica i en virtut del dret atorgat per l’article 29 de la 
Constitució Espanyola de 1978 i per la Llei Orgànica 4/2001 reguladora del dret de Petició, 
s’adhereix a la campanya Moviment per la Llengua i per fer constar el seu suport, autoritza i 
dóna permís a la citada plataforma per a publicar-ho a la seva pàgina web 
(www.movimentperlallengua.cat) a la secció “Qui ens dóna suport” . 

2- L’Ajuntament de Petra, com a persona jurídica, a través del Batle com a representant legal del 
mateix, signarà la petició per a demanar la retirada o, en el seu cas, derogació de 
l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de 
la Comunitat de les Illes Balears, en harmonia a la campanya del moviment ciutadà “Moviment 
per la Llengua”. 



3- L’Ajuntament de Petra es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a donar suport 
institucional a la plataforma “Moviment per la Llengua”. 

Petra, 16 de març de 2012 
Bartomeu Gual Riutort.” 
 

És en aquest cas el regidor nacionalista Miquel Ensenyat qui pren la paraula i anuncia que al ser 
molt extens l'escrit que farà un resum del seu contingut, dins del com destaca la proposta d'acord plenari 
que sotmet a consideració dels regidors presents i que consta dels 3 punts següents: 

 
1.- L’Ajuntament de Petra, com a persona jurídica i en virtut del dret atorgat per l’article 29 de la 
Constitució Espanyola de 1978 i per la Llei Orgànica 4/2001 reguladora del dret de Petició, 
s’adhereix a la campanya Moviment per la Llengua i per fer constar el seu suport, autoritza i dóna 
permís a la citada plataforma per a publicar-ho a la seva pàgina web 
(www.movimentperlallengua.cat) a la secció “Qui ens dóna suport” . 
 
2.- L’Ajuntament de Petra, com a persona jurídica, a través del Batle com a representant legal del 
mateix, signarà la petició per a demanar la retirada o, en el seu cas, derogació de l’Avantprojecte 
de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat de les 
Illes Balears, en harmonia a la campanya del moviment ciutadà “Moviment per la Llengua”. 
 
3.- L’Ajuntament de Petra es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a donar suport 
institucional a la plataforma “Moviment per la Llengua”. 

 
 Acabada la intervenció inicial del ponent, la portaveu socialista comença la primera ronda per als 
altres grups, recordant que el PSOE ja va donar suport a la presentació d'al·legacions municipals contra 
la modificació de la Llei Balear de Funció Pública i a altres iniciatives similars en relació amb el català i 
que també ho farà en aquesta ocasió; si bé apunta que hi ha un informe desfavorable del Secretari en 
aquest cas, i que en comparteix alguns aspectes encara que no alguns altres. En el torn per a CxI, el seu 
portaveu Lluís Grimalt, diu que sembla mentida que una cosa tan senzilla com poder parlar en la nostra 
llengua hagi de defensar-se i fa al·lusió a una metgessa que treballa a Petra, comentant que no s'entén 
amb la gent. En el torn per al PP, el seu portaveu Martí Sansaloni considera que el text defensat pel 
ponent del PSM, ve a ser una repetició de les al·legacions municipals contra la modificació de la Llei 
Balear de Funció Pública i entén que dit partit utilitza aquest assumpte com una eina per a fer política, 
dividint a la gent. D'altra banda, el regidor Sansaloni troba fora de lloc que el grup municipal del PSM 
doni cobertura a una Plataforma de la qual diu no saber l'arrelament que pugui tenir en aquest municipi. 
Afegeix Sansaloni que la Llei permetria que aquest Ajuntament exigís com a requisit d'accés el català, en 
les bases que aprovi per a qualsevol lloc de treball. En el 2on torn per al ponent, Miquel Ensenyat nega 
que la seva proposta estigui fora de lloc i agraeix el suport que han manifestat tant el grup socialista com 
el grup CxI. S'inicia després la 2ª ronda d'intervencions amb la del portaveu popular Sansaloni, qui es 
refereix a l'assumpte de la metgessa que exerceix a Petra, plantejat pel regidor Grimalt. Martí Sansaloni 
afirma que la disfunció apuntada s'ha produït amb la regulació actual i no amb la que es pretén aprovar; 
deduint Sansaloni que aquesta situació es podria seguir reproduint amb la normativa que PSM, PSOE i 
CxI volen que es mantingui, la qual cosa demostra en opinió d'aquest regidor, que aquests grups utilitzen 
aquest tema sol per a fer política. El portaveu del PP diu comprendre que els regidors d'aquests grups 
pels seus arrels, siguin capaços de defensar l'anterior, però que una persona de fora i independent com el 
Secretari, ha dit en el seu informe que això és una cosa que no té peus ni cap; si bé el regidor Sansaloni 
afegeix que no està d'acord amb algunes afirmacions abocades en aquest informe i que segons el citat 
regidor, serien més pròpies d'un filòleg que d'un Secretari. En el torn final per al ponent, Miquel 
Ensenyat manté com està redactat el text que ha defensat i el Sr. President obre pas a la votació de la 
proposta d'acord plenari formulada pel PSM, obtenint-se 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.  

 
Per tant, s'aprova per majoria absoluta del número de regidors presents, la proposta d'acord 

plenari presentada pel PSM, amb número de registre d'entrada 290 i data 16-3-2012, per a l'adhesió a la 
plataforma “Moviment per la llengua”. 
 
 3.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

No es produeix cap intervenció en relació amb les Resolucions de Batlia prèviament repartides 
entre els regidors, per la qual cosa es passa al següent punt de l'ordre del dia. 
 
 4.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 

És ara la portaveu del PSOE, Mª Antònia Alzamora, la qui intervé preguntant com afecta la 
declaració de Bé Cultural que s'ha publicat en el BOIB. La resposta per a tal pregunta ve a càrrec del 
regidor d'Obres, Bartomeu Gual, contestant que en no res, després d'això comenta aquest mateix regidor 
que en el Consell Insular es van adonar que l'expedient estava oblidat en un calaix. El regidor Gual 
afegeix també que la declaració de Bé Cultural, hauria de quedar integrada en les NNSS i que afectarà 
aquesta Declaració el mateix que ara afecten les NNSS. Després és el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, qui 
pren la paraula i interpel·la a l'equip de govern per l'assumpte dels robatoris produïts a Petra, volent saber 
aquest regidor si s'ha fet algun conveni amb la Policia o amb la Guàrdia Civil referent a això. El Tinent 
de Batle, Sebastià Reixac, li respon que tal assumpte ho duu la Batlessa i que ara no li pot contestar, 
acordant amb el regidor Grimalt que li sigui resposta la seva interpel·lació en la pròxima sessió plenària. 
Aquest mateix regidor de CxI, s'interessa més endavant per la neteja dels camins i la resposta del Tinent 
de Batle, en aquest cas, és que no hi ha res previst. Després també és el portaveu de CxI qui pregunta pel 
pressupost Municipal i el mateix Sebastià Reixac, com a regidor d'Hisenda, li contesta que quan estiguin 
aprovats els de l'Estat i els de la CCAA. El següent regidor a intervenir és el popular Miquel Santandreu 
qui demana informació sobre com influeix la declaració de Bé d'Interès cultural i sobre la reunió que va 
haver en relació amb l'antena instal·lada per l'empresa France Telecom en la Zona de Serveis. Pren la 
paraula llavors el regidor d'Obres Bartomeu Gual qui fa primer una observació sobre la zona afectada per 
l'esmentada declaració i quant a l'altre assumpte li informa que assistiren a aquesta reunió 4 veïns, així 
com un professor de la UIB i un Tècnic. Segons comenta Bartomeu, es va arribar a la conclusió que la 
referida antena produïa una emissió molt petita i aquest regidor diu creure que l'esmentada reunió va ser 
molt positiva. El regidor Gual afegeix a instància del seu company de grup, Miquel Ensenyat, que a 
aquesta reunió va estar convidat tothom. Després d'aquest últim comentari i al no haver ja més assumptes 
en l'ordre del dia, el Sr. President aixeca la sessió, sent les 22,02 hores; i a continuació, ofereix 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, però no intervé ningú, davant la qual cosa, el 
Sr. President dóna per finalitzada també la reunió, a la mateixa hora ja indicada, del qual don fe i estenc 
la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
 Vist i plau      El Secretari 
 El Tinent de Batle 

 
 
  

Signat: Sr. Sebastià Reixac i Genovard.  Signat: Francisco González Benito.  
   
 
 


