ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 7 DE MAIG DE 2009.
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 7 de maig 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 a la resta de regidors, si volen dir qualque cosa en relació amb l'acta corresponent
a la sessió plenària celebrada en data 2-4-2009. Llavors intervé Antoni Gibert d'UM, per a referir-se a la pàgina
146, concretament dins el segon paràgraf d'aquesta pàgina, demanant aquest regidor que s'elimini la paraula
“milions” en la línia 3 d'aquest paràgraf. Després intervé el company de grup de Gibert, és a dir: Miquel Jaume,
per a referir-se a la pàgina 149, en el punt 5 de l'ordre del dia, i afirma aquest regidor que el que s'ha posat en el
tercer paràgraf va ser dit per ell mateix, Miquel Jaume, i no per Miquel Santandreu; i que per tant s'ha de posar
també UM, en comptes de PP, dins d'aquest paràgraf.
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
que componen el Plenari.
2.- ADJUDICACIÓ OBRA “AMPLIACIÓ I REFORMA CP FRA JUNIPER SERRA”.
Dins d'aquest punt actua com a portaveu el regidor d'Obres que comença recordant la xifra corresponent
al projecte d'aquesta obra que puja a 1.618.035 euros. També comenta Bartomeu Gual que es varen presentar a la
licitació 9 empreses, i que la Mesa de contractació va proposar adjudicar provisionalment l'obra a l'empresa
Ferrovial que va presentar una oferta econòmica per valor de 1.544.440, 52 euros, així com unes millores per
valor de 233.322,87 euros que incloïen tancar el pati i construcció d'una coberta, si bé adverteix Bartomeu que
això últim sembla que no seria possible urbanísticament i s'estudiarà la qüestió amb la Direcció d'obra i
l’IBISEC. En qualsevol cas anuncia el regidor Gual que sempre hi hauria una borsa de doblers per a millores. A
part de l'anterior, el regidor d'Obres informa de la baixa desproporcionada en l'oferta de l'empresa Pedro Siles
S.L; pel que fa a la qual cosa diu que aquesta empresa ha justificat la seva baixa en la seva oferta, però de totes
maneres això no altera la classificació, doncs l'empresa citada es queda amb els mateixos punts i en el cinquè
lloc.
Finalitza la intervenció del regidor d'Obres sotmetent al Plenari la proposta dictaminada favorablement
en la Comissió Informativa General de Control que seria la següent:
L'adjudicació provisional de l'obra anomenada “Reforma i ampliació de l'escola de primària Fra
Juníper Serra de Petra” a FERROVIAL, per un preu de 1.544.440,52, IVA apart, i amb els millores oferides per
aquesta empresa en la seva proposició, amb la condició que en quant a la part dels millores a determinar per la
Direcció Tècnica, s'estarà als llibres de preus de la construcció vigents, en cas de controvèrsia
En el torn per a l'oposició, intervé només el regidor popular Martí Sansaloni, per a demanar a l'equip de
govern que faci una reflexió sobre si no seria convenient considerar dins de la baixa temerària, l'oferta econòmica
i les millores. Continua dient Martí que en la Mesa de contractació es va dir que les millores de l'empresa

adjudicatària, quedarien a la discrecionalitat de la Direcció d'obra, i afegeix que si se junta l'oferta econòmica
amb el preu de les millores, a ell li surt que FERROVIAL estaria incursa en baixa temerària. El regidor Sansaloni
comenta que això que diu no és per a ara, però demana que es tengui en compte per a altres obres.
En el segon torn per al ponent, Bartomeu Gual reitera la seva opinió que no serà possible realitzar
sencera la coberta proposada per FERROVIAL com a millora i que ja es decidirà el que es fa amb els doblers
corresponents a aquesta millora. Tot seguit el regidor d'Obres dóna unes explicacions, sobre el quadre de
classificació de les empreses, on apareixen els resultats que han obtingut amb punts i percentatges, en funció del
que han oferit. Aquest regidor afegeix que s'està fent una proposta d'adjudicació i que encara que ell no és
legalista, quan la Llei de Contractes parla de baixa desproporcionada, s'està referint a l'oferta econòmica. No
obstant això, Bartomeu es mostra disposat a demanar un informe jurídic sobre aquesta qüestió si així s'estima. En
qualsevol cas afirma Bartomeu que això no altera el resultat de la licitació, ja que segons Bartomeu guanya la
mateixa empresa i igualment queda en baixa desproporcionada l'empresa Pedro Siles S.L.
En el torn final el Batle substitueix al ponent, dient que ens podem felicitar tot el Consistori, ja que la
preocupació de tots era que amb les millores es pogués adecentar el pati i amb aquesta adjudicació això queda
garantit, ja que es farà el tancat i anivellat del pati, i encara queda una borsa de doblers per a coses que puguin
sorgir i que la direcció d'obra consideri necessari fer. A continuació, el Sr. Batle obre pas a la votació, i amb el
vot favorable unànime de tots els membres del Plenari, s'aprova el següent acord plenari, dictaminat
favorablement en Comissió:
“L'adjudicació provisional de l'obra anomenada “Reforma i ampliació de l'escola de primària Fra
Juníper Serra de Petra” a FERROVIAL, per un preu de 1.544.440,52, IVA apart, i amb els millores oferides per
aquesta empresa en la seva proposició, amb la condició que en quant a la part dels millores a determinar per la
Direcció Tècnica, s'estarà als llibres de preus de la construcció vigents, en cas de controvèrsia”
3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS .
En aquest punt de l'ordre del dia actua com portaveu el regidor d'Hisenda que comença per dir que ja
s'han posat en marxa, segons creu, les targetes del Punt Verd. Informa aquest regidor que la 1ª serà gratuïta i n’hi
haurà una per família d'acord amb el cens de la taxa de fems. No obstant això, continua dient Sebastià Reixac, la
seva proposta és que la 2ª targeta ja no sigui gratuïta i que costi 9 euros. Tot seguit Sebastià llegeix les dades de
l'estudi econòmic que obra en l'expedient i que s'incorpora en acta seguidament:
ESTUDI ECONÒMIC PUNT VERD
COST NET
TARGETA

6,37

IVA

TOTAL

DESPESA OFICINA

TOTAL

1,02

7,39

1,66
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1 Hora personal oficina:
10 euros.
Cada targeta:
10 minuts.
10 minuts del funcionari equival a 1.66 euros.

Després el regidor Reixac diu que es tractaria d'afegir en l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per
expedició de documents, un nou preu per la targeta del Punt Verd. Segons explica el regidor d'Hisenda, aquesta
proposta val la pena, ja que s'ha vingut parlant en el Plenari que molta gent que tirava coses en el Punt Verd no
era de Petra, i ara que està adecentat, quedarà tancat per a ells.
En el torn de l'oposició, intervé el regidor M.Jaume d'UM, dient que se suposa que la 2ª targeta serà en
cas de pèrdua de la 1ª, però se suposa també, afegeix M.Jaume, que té una vida determinada la banda magnètica
de la targeta, per la qual cosa considera aquest regidor d’UM que s'hauria de donar una informació sobre com
funciona i com s'utilitza l'esmentada targeta. En tot cas el regidor Jaume diu que en el seu grup estan encantats
amb aquesta targeta i que benvinguda sigui, ja que per a aquest regidor s'han posat moltes sancions que s'haurien
evitat amb això.
En el torn per al PP intervé el regidor popular Martí Sansaloni, qui se suma a la petició d'informació
efectuada pel portaveu d’UM. Concretament s'interessa Martí per l'edat a partir de la qual es pot obtenir la targeta
i també vol saber que passa quan es desmagnetitzi la targeta.

En el segon torn per al ponent, Sebastià Reixac explica que aquestes coses s'han de pagar d'una manera
o d'una altra, ja que no venen subvencionades per cap Administració. També és una forma, segueix dient
Sebastià, que el ciutadà tingui coneixement que això costa i s'ha de pagar de forma directa o indirecta. Continua
dient el regidor d'Hisenda que de vegades sembla que prediquem que les coses no ens han de costar, però hem de
ser conscients, afegeix Reixac, que si es volen tenir serveis, s’han de pagar.
En el 2on torn per a UM, M.Jaume creu que anem malament si creiem que això dels fems ens ha de
costar més. Aquest portaveu entén que s'hauria de pagar poble per poble, ja que entén que a Petra es farà un
esforç per reciclar més, per a pagar menys a la Mancomunitat en la taxa de fems. En aquest sentit, considera
M.Jaume que s'hauria de proposar que cada poble pagui pel fems en funció del seu pes i d'aquesta manera no
s'hauria de pagar per les borses d'altres pobles que es duen a incinerar. Conclou dient aquest regidor que per
aquesta via s'acabarà pagant menys pels fems i que a l'Ajuntament, a partir d'ara, li sortirà la cosa més barata; per
tant, afirma aquest regidor d’UM, que no està ben argumentat el que ha dit el regidor d'Hisenda, perquè
l'Ajuntament haurà estalviat i això ens estalviarà doblers; i si no, és que això no s'ha organitzat bé.
En el 2on torn per al PP, el portaveu popular afirma que el que no es pot fer, és canviar l'argumentació
segons convingui. Si la taxa d'incineració ara és més baixa, creu Martí Sansaloni que s'hauria de pagar menys i
no més. Segons afirma el regidor Sansaloni, això també es va dir per Sebastià en el seu moment, però ara
argumenta en sentit contrari. Finalitza la seva intervenció el portaveu del PP parlant d'afany recaptatori en l'acord
proposat.
En el torn final per al ponent, Sebastià Reixac diu que és cert que quan es posa en marxa la recollida
selectiva, es posarà més barat el rebut del Consell per la recollida de fems. Però a part de l'anterior, segueix dient
Reixac, està la taxa per incineració de TIRME que cobra per tona. El regidor Reixac aclareix que l'Ajuntament no
paga res a TIRME, sinó que és la Mancomunitat la que paga a TIRME i després repercuteix el preu als ciutadans.
Recorda també el regidor d'Hisenda que qui té ara la Presidència de la Mancomunitat és UM i s'ha de demanar
que baixi el preu a la Mancomunitat, perquè ens surti més barat als ciutadans. Conclou la seva intervenció el
regidor ponent, dient que es fa una targeta nova per al Punt Verd i això costa 9 euros. Demana la paraula en
aquest moment la Tinent d'Batle, Caterina Mas Bennassar, per a afegir alguna explicació però el Sr. President no
permet la seva intervenció. Abans de donar pas a la votació, el Sr. Batle aclareix que la 1ª targeta és totalment
gratuïta i que solament en cas de pèrdua s'hauria de pagar la taxa plantejada. Després se sotmet a votació la
proposta d'acord plenari, consistent a introduir a les tarifes de l'article 7 de l'Ordenança Fiscal reguladora de la
taxa per expedició de documents, el nou epígraf següent: Targeta del Punt Verd: 9 euros.
El resultat que s'obté en la votació és el següent:
Vots emesos:
11.
Vots a favor:
6 del PSM.
Vots en contra:
2 d'UM.
Abstencions:
3 del PP.
Per tant, s'aprova amb majoria absoluta dels membres que componen el Ple, l'acord provisional de
modificació de la citada Ordenança Fiscal.
4.- ORDENANÇA TELEFONIA MÒBIL.Pel que fa a aquest punt de l'ordre del dia, el Sr.President afirma que la Comissió Informativa
corresponent va dictaminar deixar aquest assumpte “sobre la mesa” i que per tant, això mateix proposa ara; la
qual cosa s'aprova per unanimitat dels regidors que componen el Plenari.
5.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.Dins d'aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle presenta una moció d'UM, registrada amb data 4-52009 i número de registre d'entrada 714, de la qual diu que prèviament va ser presentada en forma d'al·legació,
durant l'exposició pública del Reglament del Teatre Municipal. Continua dient Joan Font que el Secretari va
informar que aquesta al·legació s'havia presentat fora de termini, per la qual cosa no es va admetre, i ara es
presenta en forma de moció.
En el torn per al ponent que defensarà la moció, M.Jaume confirma el que s'ha dit pel Batle i afirma que
el que vol el seu grup amb aquesta moció és proposar altra manera de gestionar el Teatre. En relació amb el text
que ha presentat UM, el regidor Jaume diu que han “xuclat” molt de la forma que es duu el Teatre d’Artà. Segons
diu aquest regidor ponent, la idea és que puguin participar les entitats de Petra d'una forma regulada. Igualment
afegeix M.Jaume que no és una cosa per a ara, sinó per a parlar sobre això i que el Teatre de Manacor també

funciona de forma semblant, per la qual cosa també han “xuclat” d'aquí. A continuació, el portaveu d'UM
comenta com entén el que és una fundació, que segons M.Jaume seria una figura jurídica semblada a una
associació, però que en comptes de socis té patrons, i així el President seria el Batle, els Vocals serien els
regidors i les seves finalitats serien a les següents:
a) La gestió, administració, conservació, millora, ampliació i aprofitament integral dels béns,
instal·lacions i serveis afectes a la Fundació.
b) Promoure, organitzar, gestionar, patrocinar i celebrar tot tipus d'actes, exhibicions i activitats
tendents al desenvolupament i foment de la cultura i dels arts escèniques en general.
c) Promoure, organitzar, fomentar els coneixements tècnics o d'altre tipus referits al desenvolupament
i foment de la cultura i els arts escèniques en general, organitzant cursets i seminaris per impartir
ensenyaments i difondre coneixements relacionats amb els esmentades matèries.
d) Coordinar amb altres organismes, entitats i particulars iniciatives i esforços tendents a potenciar i
fomentar tot allò que és relacioni amb la cultura, els arts i l'ocupació de l'oci per part dels
personis, individualment o col·lectivament considerades.
Prossegueix la intervenció del ponent que ara es refereix a l'existència d'un gerent i un Consell assessor,
en el qual estarien representades cadascuna de les entitats cíviques de Petra i que tindria els següents funcions:






La determinació dels prioritats a establir en relació als finalitats de la Fundació i la fixació dels línies
generals i criteris que regiran els activitats de la Fundació.
La programació i organització d'actuacions, activitats, cursets i seminaris a l'àmbit dels finalitats de la
Fundació.
La programació i normes d'us dels instal·lacions de la Fundació per part dels diferents entitats.
Els accions de la Fundació encaminades al patrocini d'activitats a l'àmbit dels seves finalitats.
Seguiment i avaluació de tota l'activitat de la Fundació.

Finalitza la intervenció del regidor ponent dient que creu que és una figura jurídica interessant, clara,
neta i que s'ha provat que funciona en altres pobles.
En el torn per al PP, intervé el regidor Martí Sansaloni, donant el seu suport a la moció presentada per
UM, ja que segons aquest regidor el Teatre Municipal ens costava “un pico” cada mes i ara no hi ha una forma
clara de dur-lo. Insisteix Martí Sansaloni que ara no hi ha res, assenyalant que quan el regidor va parlar d'aquest
tema, solament es va referir a una persona triada de forma “digital”. Afirma el regidor Sansaloni que una
Administració Pública ha d'actuar conforme a les Lleis, perquè després s'exigeix això mateix als ciutadans, per
exemple en el Punt Verd. Pel prèviament exposat, anuncia Sansaloni que el seu grup municipal se suma a la
moció i afegeix que no els sembla bé com s'està duent el Teatre Municipal ara. Per a aquest regidor popular, si el
Teatre comporta unes despeses, s'ha de dur bé, perquè si no Que es faria? Pregunta el regidor del PP: Un
pagament a compte que se l'hi duu cada vegada un i ja està?
Per a contestar a les intervencions de UM i PP, pren la paraula el regidor de l'equip de govern, Sebastià
Reixac, qui afirma que ells no estan d'acord amb la forma de gestió proposada en la moció. Segons diu Sebastià
Reixac, el Teatre Municipal és duit per l'Ajuntament i la gestió l'ha de fer l'equip de govern i no ha de nomenar
un gerent l'oposició. Aquest regidor del PSM admet que ara el nomenament del que duu el Teatre es fa a dit i a
més ho reitera. Parla també aquest regidor d'una programació fantàstica per a un poble com Petra. Quant als
motius pels quals està en contra de la moció presentada, el grup municipal PSM, Sebastià Reixac diu que PP i
UM estan a favor de la moció perquè no volen pagar pel teatre. Per altra banda diu Sebastià que a ells la
participació els va bé i que el que es proposa en la moció és una càrrega.
En el 2on torn per al ponent, el portaveu d’UM, M.Jaume, diu no entendre la postura del PSM i afegeix
que en el seu grup de vegades dubten si presentar alguna proposta o no, perquè basta que proposin una cosa
perquè l'equip de govern s'oposi. Comenta M.Jaume que potser sigui millor per al poble no proposar res i esperar
que se li ocorri a l'equip de govern. Afirma el regidor Jaume que al PSM li va bé un funcionament fosc del Teatre
Municipal, però que ells (UM) volen un funcionament més clar. Continua dient el ponent que en aquest cas, els
d’UM creuen que l'equip de govern s'equivoca, que s'està obstinant i que la proposta d’UM és neta i no té cap
rerefons. Prossegueix M.Jaume amb l'ús de la paraula i afirma que ara com ara els d’UM no tenen res que dir
sobre el funcionament del Teatre Municipal, però creu que és solament per sort. Altra cosa que diu el ponent és
que el seu grup vol assegurar que hagi una estructura determinada i que el Teatre no es dugui directament per
l'Ajuntament. Accepta el representant d’UM que si hi ha més activitats, segons es proposa en la moció, es poden
generar més despeses, però creu també que el Teatre seria més participatiu. Aclareix el regidor Jaume que per al

proposat en la moció, no està parlant que sigui la setmana que ve, sinó que pot ser a partir de gener de 2010.
Considera finalment el ponent que la forma de fundació que està proposant el seu grup és més transparent i que si
no van bé les coses, es pot destituir al gerent.
En el 2on torn per al PP, torna a l'ús de la paraula el regidor Martí Sansaloni, qui acusa a l'equip de
govern de no haver actuat amb claredat, ja que han reconegut haver nomenat a un càrrec de confiança de forma
“digital”, però poc més. Segons el regidor Sansaloni amb la forma de fundació plantejada, els càrrecs poden
cobrar o no i seria una forma de gestió més clara i transparent. Fora de l'assumpte tractat, Sansaloni retreu al
regidor Reixac que no li hagi cridat en tot el mes, per a un debat públic que va oferir celebrar aquest últim
regidor, en l'última sessió plenària. Diu Martí Sansaloni que serà per problemes d'Agenda, però que ell (regidor
Sansaloni) està a la disposició del regidor Reixac.
En el 2on. torn per al PSM, el regidor de l'equip de govern Sebastià Reixac diu que està clar que l'equip
de govern s'equivoca, però que espera que se segueixi equivocant com en aquests 14 anys. Després diu als
portaveus de l'oposició que si volen veure on van els doblers municipals i on es gasten, que vagin a les oficines
de l'Ajuntament i que ho demanin tot. Després afegeix Sebastià que tan legítima és la visió de l'equip de govern,
com la de l'oposició, però que no els demani l'oposició que tinguin la mateixa idea que ells, i demana Reixac
respecte per a la visió de l'equip de govern. Tot seguit, el regidor Reixac dóna lectura en veu alta, a una part de
l'article 16 de la proposta d'estatuts que s'adjunta amb la moció d’UM, on es diu que el càrrec de gerent serà
remunerat, i afegeix Sebastià que la persona que ocupi aquest càrrec no farà la seva tasca per amor a l'art. També
parla aquest regidor del PSM que es planteja en la moció que es dugui una comptabilitat i conclou dient que el
que pretén l'oposició és burocratitzar el Teatre i que ells (PSM) no són partidaris d'això, sinó de seguir fent la
seva gestió com han vingut fent-la fins a ara i que propostes que no incrementin el cost els van bé.
En el torn final per al ponent, M.Jaume diu que el càrrec de gerent és remunerat, però que en la proposta
d'estatuts no posa amb quina quantitat. Finalment, indica el regidor d'UM, que no coneixen bé com funciona el
sistema emprat ara per l'equip de govern, per a gestionar el Teatre Municipal, però que ho plantejaran com
pregunta en el següent punt de l'ordre del dia. Acaba el regidor Jaume agraint al grup popular el seu suport a la
moció d’UM i demanant als del grup PSM que almenys s'abstinguin i que no entenguin que els d’UM vénen al
Plenari amb exigències, sinó amb propostes.
Acabats els torns reglamentaris, el Sr. Batle obre pas a la votació i el resultat que s'obté en la mateixa és
el següent:
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

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

En conseqüència, queda rebutjada per majoria absoluta dels membres que componen el Plenari, la moció
d'UM, amb número de registre d'entrada 714 data 4-5-2009.

6.- DECRETS DE BATLIA.En aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle ofereix als altres regidors del Plenari, la possibilitat de
prendre la paraula en relació amb les Resolucions de Batlia, prèviament repartides entre aquests regidors. No
obstant això, l'única intervenció que té lloc és la del regidor d’UM, M.Jaume, lamentant que se segueixin
imposant sancions per lo del Punt Verd i que no s'hagi posat en marxa abans el nou.
7.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.Com va anunciar anteriorment, el regidor d’UM, M.Jaume, ara formula una interpel·lació a la regidora
de Cultura, sobre el funcionament del Teatre Municipal. Caterina passa la interpel·lació al seu company de grup
municipal Sebastià Reixac, a la qual cosa dóna la seva conformitat el regidor interpel·lant. Sebastià recorda que
abans del present any la gestió la duia la companyia “Teatre de Butxaca” i que a partir de l’1-01-2009, es va
decidir gestionar directament el Teatre per l'equip de govern i altra gent interessada en dur-lo. A propòsit d’això,
aquest regidor aprofita per a dir que es tracta d'una cosa oberta a la gent del poble. El regidor Reixac diu que va
haver una reunió amb persones interessades i que hi ha un economista ficat en això i parla també del “Maig
Musical” en el qual actuarien: “Menage a trois”, Fermín Muguruza i Xeremiers contractats directament per
l'Ajuntament. L'autor de la interpel·lació, M.Jaume, pregunta ara a Sebastià si hi ha una empresa creada per a

això, i la resposta del regidor del PSM és que si, i que es diu “Tramuntana 2008”. Repregunta el regidor d’UM si
l'empresa esmentada per Reixac està formada per persones que van estar en la reunió a la qual s'ha referit
prèviament i si això no necessita un acord plenari. La contestació que dóna el regidor de l'equip de govern a això
últim és que no, perquè es tracta d'un contracte menor.
La següent interpel·lació prové del grup popular, corre a càrrec del regidor Miquel Santandreu i es
refereix al cost econòmic dels processos judicials haguts per l'assumpte de son Canals. El regidor popular recorda
com en una sessió plenària el Batle va dir que el cost total havia estat 4.000 euros; però malgrat això afirma
Miquel Santandreu que una sola factura que varen veure els del seu grup, ja arribava gairebé a aquesta quantitat,
que ells volien veure les de tots els processos i que hi havia una simple factura pro forma entre la documentació
que se'ls va proporcionar als regidors populars. El Batle li diu al representant del PP que les factures que s'han
presentat en l'Ajuntament són les que s'han entregat al grup popular. El regidor Miquel Santandreu insisteix que
solament se li ha donat una part de la informació que va sol·licitar. El Batle replica que si falta alguna cosa és
perquè no ha estat presentada en l'Ajuntament i demana als regidors populars que no vagin a insinuar que no els
hem donat tota la informació. Miquel Santandreu li contesta que els regidors populars tenen una informació molt
més parcial que la de l'equip de govern i està claríssim que els falten coses. El Batle tanca la discussió dient que
el que els falti se'ls facilitarà. No obstant això, el company de grup de Miquel Santandreu, el regidor Martí
Sansaloni, prossegueix amb aquest mateix assumpte, i diu que ell va demanar per escrit 3 coses i que està clar
que no se li han donat totes. El Batle acaba amb aquest assumpte dient que quan una persona fa un treball, el
primer que fa és presentar factura.
Continuen les intervencions per part del grup popular, en aquest punt de l'ordre del dia, i ara es tracta
d'un prec de Miquel Santandreu referent al Botelló que presenta de la següent manera: recorda aquest regidor del
PP que es va dir en la sessió plenària anterior que havia millorat la situació i que al veure això per TV
determinats veïns, han anat a dir-los als regidors del PP que lluny de millorar la situació, havia empitjorat, i que
ara ve gent de tota Mallorca, fins i tot de Sóller, per a fer el botelló a Petra, perquè aquí estaven més tranquils,
segons deien, i que fins i tot venia directament a fer el botelló sense entrar en els bars, gent “externa” que ve a
molestar als petrers.
Pel que fa a la intervenció anterior, el Sr. Batle anuncia que en la pròxima sessió plenària se li donarà
una informació al regidor del PP, Miquel Santandreu, sobre l'estat del Botelló, a partir de l'informe que faci la
policia local sobre aquest assumpte; afegint Joan Font que en l'Ajuntament no s'han rebut queixes i que no sap si
l'oposició les ha rebut.
Una última pregunta es formula en aquesta sessió plenària i prové també del grup popular, en aquest cas,
del regidor Martí Sansaloni que s'interessa per qui està darrere de “ Tramuntana 2008” i per qui posa els doblers.
La resposta ve del regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac i és la següent: Aquesta empresa gestiona una
actuació determinada i això és el que se li paga, i la persona que està darrera és Biel Bauça Bibiloni.
Dit l'anterior, el President concedeix l'ús de la paraula al regidor de Medi Ambient, perquè doni
informació als presents sobre el funcionament del Punt Verd, definit per Bartomeu Gual com un complement de
la recollida selectiva que es fa casa per casa, per dies, segons la classe de residus i a part de la recollida
domiciliària de trastos i estris. El regidor Gual afegeix que en el Punt Verd també es dipositen algunes coses que
no es recullen domiciliàriament com per exemple: tóners, qualificats pel regidor de Medi ambient com a residus
altament perillosos que no es reciclen, fluorescents, qualificats pel mateix regidor com altament contaminants,
bateries fora d'ús, ferro, piles i residus de poda, que segons aquest regidor es recolliran del Punt Verd i es duran a
una planta per a fer compost. En relació amb les targetes del Punt Verd, Bartomeu Gual assegura que no
s’espenyen i que no hi ha contacte físic. Després de la intervenció del regidor Gual, el regidor d'UM, M.Jaume,
diu que ha estat molt bé l'explicació del de Medi ambient, i tot seguit el Sr. President aixeca la sessió, essent les
23.04 hores. Després el Batle ofereix un torn de precs i preguntes per al públic assistent, sobre temes concrets
d'interès municipal, en virtut del disposat en els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM, sense que ningú del
públic present aprofiti tal torn; per això, finalitza també la reunió a la mateixa hora ja indicada, de tot el qual don
fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific.
Vist i Plau
El Batle

Signat: Joan Font Massot.

El Secretari

Signat: Francisco González Benito.

