
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 7 

D’ABRIL DE 2011. - 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 7 d’abril de 
dos mil onze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió ordinària i pública 
de l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
  Sr.  Sebastià Reixac i Genovard.  
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 

  Sr. Biel Alomar i Bauzá.  
  Sr. Miquel Santandreu i Bestard. 

Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
  Sr. Bartomeu Martorell i Alzamora. 
 Sr. Miquel Jaume i Horrach. 
 Sr. Antoni Gibert Rosselló. 

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

 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
 La Sra. Presidenta permet als altres Regidors del Ple, la possibilitat de que puguin formular 
observacions sobre l'acta plenària de l'última sessió; els quals donen la seva conformitat a dita acta 
mitjançant dels seus respectius portaveus. Queda doncs aprovada per unanimitat dels regidors que 
composen el Plenari, l'acta corresponent a la sessió plenària ordinària celebrada el dia 24-3-2011, 
d'acord amb el disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre; i tot seguit, 
la Sra. Presidenta dóna pas al següent assumpte de l'ordre del dia. 
 
 2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL RESCAT DE LA CONCESSIÓ DEL BAR-
RESTAURANT DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL I L’APROVACIÓ DE LA DESPESA 
CORRESPONENT A 2011.- 
 

 Actua el regidor d'Hisenda com a ponent, i comenta que segons es va explicar ahir en 
Comissió, es tracta tant d'aprovar definitivament el rescat com de comprometre la despesa plurianual 
per pagar la indemnització corresponent al mateix, d'acord amb el quadre que figura en l'expedient, en 
el qual es contemplen una sèrie de quantitats a desemborsar entre els anys 2011 i 2019, essent 32.935.-
euros la xifra que es pagarà a càrrec del Pressupost en vigor. En conseqüència, els acords que es 
sotmeten a aprovació serien els 3 següents: 

  
1.- Aprovació definitiva del rescat de la concessió del Bar-Restaurant del Poliesportiu 

Municipal “Na Capitana”. 
  
2.- Compromís de despesa plurianual fins a 2019, segons el quadre indemnitzatori de 

desemborsament que obra a l'expedient.  
  
3.- Autorització i disposició del primer pagament, corresponent a 2011, per valor de 32.935 

euros, a favor de l'anterior concessionari. 
  



No es produeixen intervencions per part dels grups de l'oposició i per això, la Sra. Presidenta 
sotmet a votació aquest assumpte de l'ordre del dia que comprèn les tres propostes d'acord dalt 
indicades, i s'obté el següent resultat:  

  
 Vots emesos:  11.  
 Vots a favor:  6 del PSM.  
 Vots en contra:  3 del PP.  
 Abstencions:  2 del Grup Nou. 
  
 Per tant, s'aprova per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari, la proposta de 
l'equip de Govern, comprensiva dels 3 acords abans esmentats. 
 
 3.- APROVACIÓ ORDENANÇA PUBLICITAT DINÀMICA.- 
 

 També és el regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac, qui actua com a ponent per a 
aquest punt de l'ordre del dia. Aquest portaveu del PSM recorda que l'Ordenança que ara es presenta, 
ja va obtenir en el seu moment dictamen favorable de Comissió, i avisa que no s'aprovarà l'Ordenança 
Fiscal corresponent, ja que es va decidir que quedarien separades la part administrativa i la part 
econòmica. Ara com ara, es tractaria de posar un poc d'ordre en aquesta matèria, acaba dient el ponent. 

 En el torn per a l'oposició, comença intervenint el portaveu del Grup Nou, Miquel Jaume, el 
qual es mostra satisfet amb la iniciativa de l'equip de govern i recorda que tot va partir d'una proposta 
del seu grup. La següent intervenció és del portaveu popular Miquel Santandreu, qui afirma que els del 
seu grup estan contents que s'hagin separat els aspectes administratiu i fiscal, anunciant aquest regidor 
el vot favorable del seu partit en aquest assumpte. 

 Fixades així les postures dels grups polítics municipals, es passa directament a la votació i 
s'aprova inicialment per unanimitat dels regidors que componen el Plenari, l'Ordenança Municipal de 
Publicitat Dinàmica, que es transcriu literalment a continuació: 

 
“ORDENANÇA MUNICIPAL DE PUBLICITAT DINÀMICA 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
 
 L’ impacte ambiental derivat  de les activitats a les vies i espais públics municipals, fa 
necessària l’aprovació d’una Ordenança que reguli aquest àmbit  de competència  municipal. 
 Aquestes normes pretenen  regular l’exercici  de  l’activitat  de promoció i publicitat, des d’una 
doble òptica: 
 1.- Considerar els efectes negatius  que concorren  a l’exercici de l’activitat  que es regula: 
molèsties al ciutadans i efectes negatius per a l’ambient (residus, contaminació acústica, etc.) . 
 2.- Aquest mitjà de promoció, considerat en abstracte,  és una via legitima per fer arribar als 
potencials consumidors l’oferta dels seus  serveis i/o productes. 
 Per altra part,  també es pretenen  defensar els drets dels ciutadans:  a no rebre aquest tipus de 
publicitat a la seva casa, si no volen, i evitar les afeccions el seu descans que pot generar aquesta 
activitat per renous, fums, etc. Així com que el cost ambiental ocasionat per aquestes activitats  ho 
paguin les empreses responsables de la publicitat i no els ciutadans en general. 
 Tots aquests aspectes fan necessari l’adopció de mesures preventives, correctores i 
sancionadores davant les infraccions comeses,  assegurant que preval  l’interès general sobre els 
interessos particulars. 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides per l’article 3 de la Llei 5/1997 de 8 de juliol, Reguladora de 

la publicitat dinàmica de les Illes Balears, l’Ajuntament de Petra estableix una Ordenança Municipal 
relativa al control administratiu de les activitats de publicitat comercial directa dins el terme municipal. 
 



Article 2. Objectius i àmbit d’aplicació d’aquesta norma 
La present ordenança té per objecte regular i controlar la distribució o difusió de la publicitat 

comercial directa a propietaris d’habitatges, establiments, oficines i despatxos o entre veïnats i 
vianants, així com el seu dipòsit en les bústies, porteries, patis, entrades i espais similars  dels 
immobles del terme municipal de Petra.  
 
Els objectius principals que es  pretenen assolir són: 

 Regular la publicitat comercial directa a diferents indrets, amb la finalitat de reduir al màxim la 
producció de residus  que genera aquesta activitat i sufragar els costos de la seva eliminació. 

 Introduir les mesures  necessàries per disminuir les perjudicis  i molèsties que aquesta activitat 
provoca a la ciutadania. 

 Millorar la neteja, la imatge del municipi i la seva sostenibilitat ambiental. 

Article 3. Concepte 
 

La Llei 5/1997 de 8 de juliol, Reguladora de la publicitat dinàmica de les Illes Balears, 
defineix la publicitat dinàmica com aquella forma de comunicació duita a terme per persones físiques o 
jurídiques, ja siguin públiques o privades, en l’exercici d’una activitat comercial, industrial, artesanal, 
social o professional, encaminada a la finalitat de promoure la contractació de béns o serveis de tota 
classe, o a la difusió de missatges de naturalesa social, cultural, política o de qualsevol altra naturalesa; 
realitzada per mitjà del contacte directe dels agents publicitaris amb els possibles usuaris o clients i 
amb la utilització preferent, per a la seva pràctica, de zones de domini públic, vies i espais lliures 
públics i zones privades de concurrència pública. 
 

A efectes d’aquesta ordenança, s’entén per publicitat comercial directa, aquella modalitat de 
publicitat dinàmica que difon missatges  en qualsevol  tipus de suport material, exercida mitjançant 
repartiment manual,  domiciliari, difusió oral, telefònica, telemàtica o mitjançant l’ús de vehicles. 
 

Article 4. Responsabilitat de la publicitat comercial directa 
Són responsables del compliment d’aquesta Ordenança les persones físiques i jurídiques 

titulars de l’activitat de publicitat comercial directa i els repartidors o difusors de la mateixa,  que 
podran ser  objecte de les sancions administratives municipals, en seu cas, mitjançant un previ  
procediment sancionador.  
 

Article 5. Normes i obligacions 

1) Les activitats de publicitat comercial directa estan subjectes a la presentació d’una  declaració 
responsable per al començament de l’exercici de l’activitat. subscrita per l’interessat i en la que 
manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la normativa 
vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita  i que es compromet a mantenir  el 
seu compliment durant el període de temps inherent a l’activitat, sense perjudici de la posterior 
activitat inspectora i de comprovació per part de l’ajuntament. 

2) La publicitat s’ha de dipositar a l’interior de les bústies particulars i/o en aquells espais 
establerts a aquest efecte. Es prohibeix deixar la publicitat als immobles tancats i també  fora 
dels vestíbuls i portals de les finques.  

3) És obligatori respectar la voluntat de no rebre publicitat, quan aquesta és expressa, abstenint-se 
en aquest cas, d’entrar a les finques o de dipositar-la a les bústies o indrets de l’immoble 
corresponent. Per no voler publicitat basta deixar un paper visible al portal, bústia o lloc 
corresponent que així ho indiqui. 



4) A fi d’evitar molèsties a la ciutadania, el material publicitari s’ha de plegar adientment, tenint 
en compte la grandària habitual de la boca de les bústies.  

 
5) Tot el material imprès utilitzat en la publicitat serà reciclat. Els suports publicitaris en paper 

hauran de dur obligatòriament una llegenda que aconselli el dipòsit de paper en contenidors de 
recollida selectiva. 

6) Tot el material publicitari, al que fa referència aquesta Ordenança, ha de dur en lloc visible una 
identificació de l’empresa anunciant. En aquesta ha de constar com a mínim: nom de l’empresa, 
el seu NIF, l’adreça del domicili i el telèfon.  

7) Els agents publicitaris hauran de dur enganxat en un lloc visible de la vestimenta, durant 
l’exercici de l’activitat de publicitat comercial directa, un identificador amb el nom de la 
persona que reparteix i l’empresa per la qual reparteix la publicitat. 

8) Les empreses o titulars que exerceixen l’activitat de publicitat dinàmica i els seus agents estan 
obligats a adoptar les mesures correctores per  tal d’evitar la brutícia en la zona d’actuació 
publicitària.  

9) Les empreses anunciades seran responsables del compliment d’aquesta Ordenança. En cas 
d’incompliment s’aplicarà el procediment sancionador corresponent. 

 
10) Només es podrà repartir o fer difusió mitjançant  publicitat manual, domiciliaria, oral i de 

vehicles a motor, els dimarts  de 8 a 12 hores. 
 

11) L’empresa anunciant haurà de concertar una assegurança de responsabilitat civil, a l’efecte de 
sufragar possibles despeses de Neteja i reparació, així com danys a tercers, al Domini Públic o 
al Patrimoni Municipal. 
 

                Article 6.  
La distribució o difusió de publicitat comercial directa en les modalitats manual, domiciliaria, 

oral i de vehicles a motor, queda limitada  al casc urbà, quedant prohibida  en zona rústica.  
 

CAPÍTOL II. EXERCICI DE L’ACTIVITAT. 
 
Article 7.- De la documentació preceptiva.- 
 Les persones i empreses que desenvolupin activitats de publicitat dinàmica  al municipi de 

Petra han de disposar  i, a requeriment de l’ajuntament, acreditar: 
 

1.   DNI o NIF del sol∙licitant. 

2.  Alta de l’Impost d’activitats econòmiques amb àmbit d’actuació al terme municipal de Petra, si 
escau 

3. Empreses i/o persones que proposen com a agents de publicitat dinàmica, amb indicació del seu 
DNI o NIF i domicili. 

4. En els supòsits d’entitats, agrupacions, associacions sense ànim de lucre amb interès general o els 
col∙lectius, serà suficient l’acreditació de la documentació a què es refereixen l’apartat 1 i 3. 

5. Liquidació de la taxa corresponent per a la concessió de la llicència per l’exercici de l’activitat 
publicitària comercial directa.  

6.  Resguard acreditatiu d’haver concertat assegurança de responsabilitat civil, esmentada a l’article 
5.11 de la present Ordenança. 

 



Article 8.-Prohibicions.- 
Queda prohibit: 
 
a) Situar o fixar qualsevol tipus de material imprès o grafiat, de qualsevol  naturalesa, en el mobiliari 
urbà (arbolat, semàfors, senyalització vial, postes d’enllumenat i altres  elements de Server i bens 
similars); en las façanes, zaguans o elements externs, com caràtules de porters automàtics, exterior de 
los bústies, portes, jambes o parts laterals de les portes, tancats i parets de tancament de finques, solars 
i terrenys, excepte en aquells llocs expressament reservats a l ‘efecte. 
 
b) El llançament de material de propaganda, de qualsevol naturalesa, des d’aeronaus o aeròstats. 
 
c) Situar expositors o altres elements en la via pública ja siguin essencials o auxiliars de la promoció 
publicitària comercial.  
 
d) Situar material de propaganda en parabrises o altres elements dels vehicles.  
 
e)  Obstaculitzar la circulació de vianants. 
 
f) Invadir la calçada de circulació de vehicles. 

g) La col·locació o fixació mitjançant suports autoadhesius. 

 

CAPÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS 
 

Article 9. Consideracions generals 
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions que es descriuen en la Llei 

5/1997 de 8 de juliol, Reguladora de la publicitat dinàmica de les Illes Balears, i les que, en 
desenvolupament d’aquesta, s’estableixen en la present Ordenança. 

2. Les infraccions a què fa referència l’apartat anterior es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus. 

 

Article 10.  Infraccions lleus 
Són infraccions lleus: 
 

a) L’incompliment de les normes sobre exhibició del carnet d’agent publicitari. 
b) L’incompliment de les normes sobre el material publicitari dels apartats 5 i 6 de l’article 5. 

Article 11.  Infraccions greus 
Són infraccions greus: 

a) L’exercici de les activitats publicitàries regulades en aquesta Ordenança sense prèvia 
presentació de declaració responsable. 

b) La contravenció de les obligacions establertes en els apartats  3, 7 , 8  i 10 de l’article 5. 
c) La manca d’adopció de les mesures correctores a què fan referència els apartats 2 i 4, de 

l’article 5. 
d) La comissió d’una infracció lleu quan concorri la circumstància de reincidència. 
e) Qualsevol incompliment d’obligacions establertes en la present Ordenança no qualificat com 

a infracció lleu  o molt greu. 
 



Article 12. Infraccions molt greus 
 
1. Són infraccions molt greus: 
 

a) La distribució de material publicitari o la difusió de missatges publicitaris que 
atemptin contra la dignitat de la persona o en vulnerin els valors i drets reconeguts en 
la Constitució. 

b) La falsedat o l’ocultació dels documents o de les dades declarades en la declaració 
responsable. 

c) La comissió d’una infracció greu quan concorri la circumstància de reincidència. 
 
              d) L’ús d’animals com a reclam o complement de l’activitat. 
 
2. A l’efecte del present article i de l’anterior, hi ha reincidència quan el responsable hagi estat 
sancionat per la comissió de més d’una infracció lleu, greu o molt greu de la mateixa naturalesa 
(publicitat dinàmica) en el termini d’un any i les sancions corresponents siguin fermes. 

Article 13. Quantificació de les sancions 
1. Les infraccions regulades en aquest capítol es castigaran amb les següents sancions: 
 

a) Infraccions lleus: multa de  150  fins a 600 euros. 
b) Infraccions greus: multa fins  de 601 a  3.000 euros. Quan la sanció sigui per haver repartit 
material sense pagar la taxa preceptiva, la sanció serà com a mínim del doble del que s’ha deixat de 
pagar, malament superi l’import estipulat com a  màxim en aquest apart, fins a un límit de  6.010.12 
euros. 
c) Infraccions molt greus: multa fins a 3001 a 6.000’- euros. 

 
2. A les empreses que exerceixen l’activitat regulada a aquesta ordenança se’ls hi podrà imposar  
també, com a sanció accessòria, la següent mesura: 
 

a) Suspensió de l’exercici de l’activitat  per un període no superior a un any dins el terme municipal 
de Petra.. 
b) Inhabilitació per a exercir en el municipi una activitat de naturalesa similar, per un període 
màxim de fins a tres anys. 

 

Article 14. Procediment sancionador 
 
Els expedients sancionadors es sotmetran als principis de la potestat sancionadora establerts 

per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  

 
El procediment sancionador es regirà pel que estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 

qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears en l’exercici de la potestat sancionadora i, supletòriament, pel previst en el Reial 
decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la 
potestat sancionadora.   

 
Abans  d’incoar un expedient sancionador, es podrà adoptar per la Batlia una mesura cautelar, 

emparada per la Llei Balear de referència, i consistent en el comis del material de promoció publicitat, 
si es tracta d’ una activitat no permesa o de la qual no s’ ha presentat declaració responsable a 
l’Ajuntament, o si se considera que aquesta mesura resulta necessària, amb la  finalitat d’ impedir el 
exercici o la continuació de l’ activitat, en cas de que se hagi detectat una infracció. 



DISPOSICIÓ FINAL 
  

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la data de publicació del text íntegre en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Petra  a        de                            de  2011. 

ANNEX 1 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE. 
 

1. Dades del sol·licitant 

- Nom i llinatges 

- DNI 

- Domicili 

- Telèfon contacte 

 

2. Dades de l’empresa sol·licitant 

- Nom de l’empresa: 

- CIF 

- Activitat: 

- Domicili, CP, Localitat 

- Telèfon 

- Fax, mail 

 

3. Característiques de l’activitat publicitària 

- Format publicitat: 

- Tipus de paper: blanc /reciclat 

- Inici activitat publicitària: 

- Nombre d’agents publicitaris 

- Mitjà de distribució 

- Pes unitat imprès publicitari: 

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

- Que les dades contingudes en aquest document  son certes. 

- Que compleixo amb els requisits establerts a la normativa vigent d’aplicació per accedir a 
l’activitat/servei de ............ 

- Que disposo de tota la documentació que així ho acredita. 

- Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període de temps inherent a 
l’activitat. 

I per tal  que consti davant l’ajuntament a l’efecte de prestar l’activitat/servei ....................... 
realitzo la present declaració responsable. 



 Totes les dades queden protegides d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, especialment, l’article 10 (“el responsable del fitxer i els 
que intervinguin en qualsevol fase de tractament de les dades de caràcter personal  estan obligats al 
secret professional respecte a dites dades i al deure de conservar-les, obligacions que subsistiran encara 
després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, en el seu cas, amb el responsable del 
mateix”). 

 
 4.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.- 
 

En aquest punt de l'Ordre del Dia es tracta una moció presentada pel regidor M.Jaume del 
Grup Nou, amb núm. de registre d'entrada 1748 i data 9-11-2009, referida a la Ràdio i TV de 
Mallorca. Aquest mateix regidor és qui actua com a ponent i en la seva introducció sobre aquest 
assumpte, comenta que Serra Mamerra fa de corresponsal local de “Ràdio i TV de Mallorca”, emetent 
sobre la vida local, amb entrevistes a batles, per exemple. Tot seguit, M.Jaume procedeix a la lectura 
en veu alta de la moció que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
“Miquel Jaume Horrach amb DNI 42986668, com a president de l’Associació Serra Mamerra 

que actua en representació de la Xarxa Audiovisual de Corresponsals de Televisió de Mallorca, 
amb domicili al carrer Guillem Santandreu nº 46 de 07360 Lloseta i CIF G57624595 inscrita al 
registre d’associacions del Govern Balear amb el número 311000006794. 

 
SOL·LICITA: 
A la Senyora Batlessa Presidenta de l’Ajuntament de Petra tengui a bé presentar a la propera 

sessió plenària, la moció que es detalla a continuació per a la seva consideració. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Fa 25 anys, uns mallorquins varen iniciar el camí de la televisió local. Obriren finestres al nostre 
entorn més pròxim, a l’actualitat quotidiana del dia a dia de cada poble, dels veïnats, de les festes 
populars, culturals i esportives; en definitiva, de la tradició mallorquina,i la varen convertir en 
protagonista d’unes emissions televisives marcades pel caràcter de la proximitat, moltes vegades amb 
pocs mitjans tècnics i econòmics, però amb molta il·lusió i vocació de servei cap a la seva gent. 
La reordenació del panorama televisiu als inicis de la dècada del 2000 impulsada, primer pel Govern 
Central, i després per l’autonòmic, deixava sense possibilitat d’emetre a les dotze televisions locals de 
Mallorca que aleshores encara funcionaven. La reordenació, sense haver-hi hagut cap debat previ 
sobre el model audiovisual que haurien de tenir les Illes Balears, sense saber ni tan sols quin era el 
model que es volia, va provocar que les televisions locals veiessin abocades al tancament el desembre 
del 2005. 
La voluntat del Consell de Mallorca de donar cobertura a les iniciatives de televisió local de Mallorca i 
la defensa de la necessitat d’una televisió pública d’àmbit mallorquí, va provocar que el 7 de novembre 
de 2005, tots els partits polítics representants al Consell de Mallorca, aprovessin per UNANIMITAT 
els estatuts de l’actual Ràdio i Televisió de Mallorca. 
Avui, el projecte és una realitat en la qual les antigues televisions locals s’han convertit en 
corresponsalies de l’ens públic, donant cobertura als serveis informatius de la televisió i de la ràdio 
Ona Mallorca, amb informació local i de proximitat, alhora que coprodueixen programes. Després de 
cinc anys s’ha aconseguit retornar a aquell lloc de referència en la informació de proximitat que tenien 
en les televisions locals. 
Les declaracions públiques d’alguns polítics en el sentit de tancar Ràdio i Televisió de Mallorca, han 
creat una situació insostenible d’incertesa i preocupació entre el més d’un centenar de treballadors que 
desenvolupen la seva tasca a aquesta casa; així mateix han causat sorpresa en amplis sectors de la 
societat mallorquina que no entén perquè s’ha de suprimir un mitjà públic barat i sense dèficit que ha 
consolidat un model de ràdio i televisió original. 
Si es produís, el tancament tornaria arribar sense cap projecte definit de model audiovisual per a les 
Illes Balears i provocaria la desaparició definitiva de les televisions locals i del concepte de proximitat 



ara al marc de la Ràdio i Televisió de Mallorca, que no es pot oblidar va ser creada per unanimitat dels 
partits polítics. 
 
MOCIÓ: 
 
1-L’Ajuntament de Petra constata la labor de Ràdio i Televisió de Mallorca com un mitjà de 
comunicació públic amb la nostra llengua, que no té dèficit i assoleix un model de televisió que 
destaca dins l’àmbit audiovisual de la nostra Comunitat, que crea llocs de feina entre les petites 
productores de Mallorca i que dóna feina a més de cent professionals directament. Tot això amb un 
pressupost auster i aconseguint presentar diàriament una programació seriosa i responsable. 
 
2-El ple d’aquesta corporació es pronuncia a favor del NO TANCAMENT de la Ràdio i Televisió de 
Mallorca, i demanarà al Consell de Mallorca la seva continuïtat amb l’actual model de proximitat que 
ve desenvolupant l’ens. 
 
Petra a 21 de Març de 2011. 
Il·legible 
Signat: Miquel Jaume i Horrach.” 

 
 En la ronda d'intervencions a favor dels altres grups polítics municipals, ara és Miquel 
Santandreu qui pren la paraula, comentant que bàsicament està d'acord amb l'exposició de motius de la 
moció, per no dir que ho està totalment. Però no obstant això succeeix, continua dient aquest portaveu 
popular, que aquesta Ràdio i TV pública, costa 70.000.000 d'euros a les arques del Consell i de la 
CCAA. Per a aquest regidor es pot discutir sobre si està sobredimensionada aquella entitat o no, però 
el que no és discutible és que cal retallar despeses en l'administració pública. Altra dada aportada pel 
regidor que intervé, és que a la Radio i TV en qüestió, es dediquen 1.000.000 d'euros més que al POS. 
Resumint la seva posició sobre la moció presentada, Miquel Santandreu afirma que els del seu grup 
municipal estan d'acord, però que s'ha de redefinir el model audiovisual, que moltes vegades s'estan 
duplicant continguts, i que això es paga amb els doblers de tots els mallorquins; o sigui que sí a 
l'exposat en la moció, però que s'han de retallar despeses. 
 Després ve la intervenció corresponent a l'equip de govern i és el portaveu del PSM, Sebastià 
Reixac, qui s'encarrega de dir que els del seu grup estan d'acord amb la moció llegida pel regidor 
M.Jaume i també amb l'exposició del representant popular, si bé recorda el regidor Reixac que la TV 
autonòmica IB3 la va crear el PP i la insular la van crear UM i el PP, la passada legislatura. Per a 
Sebastià, la pregunta que cal fer, és si és necessari tenir uns mitjans audiovisuals públics aquí a 
Mallorca; i malgrat reconèixer aquest regidor que costen 70.000.000 d'euros, la seva pròpia resposta és 
que sí, perquè per al seu grup, cal tenir uns mitjans públics que fomentin la indústria audiovisual 
d'aquí i “la nostra” llengua, que sigui plural, però amb menys doblers. A propòsit de l'anterior, el 
portaveu del PSM apunta la possibilitat de tenir TV autonòmica i insular per 10.000.000 d'euros i 
afegeix que per a ells són més importants altres prioritats com la dependència. Insisteix Reixac que 
amb menys doblers es poden sostenir tant la Ràdio com la TV i diu també que seria millor un sol mitjà 
Audiovisual per a la CCAA. Pel que fa a això últim, comenta aquest regidor del PSM que aquí a 
Mallorca ens creiem els Reis del Mambo, però que també estan Menorca, Eivissa, Formentera i 
Cabrera. Després d'anunciar el vot a favor del seu grup, adverteix Sebastià Reixac que estem en una 
situació molt fotuda i que això s'ha de tenir en compte. Altra cosa que comenta el portaveu del PSM és 
que no és perquè estiguin aquí, però que tota la gent de Petra, estarà agraïda a la labor dels qui estan 
gravant amb càmera la sessió, sobretot els polítics.  
 
 La següent intervenció prové del Grup Nou i és el ponent M.Jaume qui torna a prendre la 
paraula, dient que accepta la postura del PSM i que comprèn la del PP. Després de mostrar-se d'acord 
amb el que s'ha dit per Sebastià sobre la pluralitat d'un mitjà audiovisual públic, el regidor que ara 
intervé insisteix en el tema de la llengua i afegeix que la TV autonòmica hauria de mantenir el model 
de  “proximitat” que hi ha ara, segons M.Jaume. Sobre la qüestió de la crisi, el regidor Jaume diu que 
està absolutament d'acord que s'han de retallar despeses de tots els llocs; si bé afirma el ponent M. 
Jaume, que per al seu grup això no són coses supèrflues, perquè segons aquest regidor, serveixen per a 



promocionar-nos i per a sentir-nos orgullosos d'ésser de poble i això no és superflu, diu el regidor 
Jaume. 
 En el 2º torn per al PP, el regidor Miquel Santandreu afirma que les postures dels grups 
polítics municipals no estan tan allunyades i que considera positiu que hagi una sola TV pública i molt 
més barata. Per al portaveu popular, ara que hi ha tantes cadenes de TV privada donant esports, potser 
no mereix la pena que una TV pública es posi a competir amb elles. Acaba la seva intervenció aquest 
regidor del PP, dient que els del seu grup municipal no votaran en contra de la moció, per deferència, 
però que s'abstindran. 
 Una vegada que els diferents grups polítics han fixat així les seves postures, pel que fa a la 
moció del Grup Nou, la Sra. Presidenta demana vots sobre la mateixa i s'obté el resultat següent:  

 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:  8 (6 del PSM i 2 del Grup Nou).  
Vots en contra:  3 del PP.  
Abstencions:  0 

  
 Per tant, s'aprova per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, la 
moció abans transcrita. 

 
 5.- DECRETS DE BATLIA.- 
 
 És el regidor popular Miquel Santandreu, qui intervé dins d'aquest punt de l'ordre del dia, per 
a interessar-se per la primera de les Resolucions de Batlia distribuïdes entre els membres del Plenari 
prèviament, més en concret pels pagaments aprovats en la Resolució 24/2011 a favor de Policies 
Locals d'altres Ajuntaments, corresponents al mes de gener i que pugen a 4.000 euros, segons el 
regidor Miquel Santandreu. Per a respondre a l'anterior, pren la paraula el regidor d'Hisenda i diu que 
segons creu aquí s'ha inclòs el de desembre de 2010, si bé no té la informació a mà; afegint aquest 
regidor de l'equip de govern que la hi farà arribar al portaveu del PP. 

 
 6. - INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 

 Ja dins d'aquest següent punt de l'ordre de dia, és ara, M.Jaume del Grup Nou qui es refereix a 
la pregunta que va formular al regidor d'Obres en l'anterior sessió plenària ordinària, això és: si el 
Consell tenia permís per a abocar. La contestació de Bartomeu Gual és que ho ha preguntat, però que 
no li han contestat. De totes maneres, prossegueix dient Bartomeu: “m'he assabentat que es poden 
llençar abocaments a la capa freàtica sota certes condicions” i esmenta el regidor Gual el supòsit d'una 
arqueta amb decantació de greixos. Replica el regidor Jaume que aquestes condicions no es donen i 
que l’hauria de saber com regidor d'Obres. Altre assumpte pel qual s'interessa M.Jaume ve relacionat 
amb el tren i el regidor de l'equip de govern que també és Subgerent de SFM, li parla que s'han fet 3 
projectes ja supervisats i tots a punt de licitar-se i es refereix per exemple a una rotonda amb pas 
elevat per a la gent, després que s'hagi descartat el pas subterrani; i a una estació a Petra de 100 m2 
amb banys i un petit bar. El regidor Jaume pregunta al d'obres, si això es licitaria abans de les 
Eleccions. La resposta del Regidor Gual és que no, perquè ara estem en període electoral i el PP ens 
podria denunciar com està fent en casos similars. Per altra banda Gual vincula aquest assumpte al que 
ell denomina “inversions estatutàries de Madrid”. 

 El següent regidor que intervé és el popular Miquel Santandreu que s'interessa per les obres en 
el Camí de Son Fogó. La resposta per a la qüestió plantejada també és a càrrec del regidor d'Obres. 
Bartomeu comenta que tot això ve arran de l'accident ferroviari de Sineu i com a conseqüència 
d'aquell, es va veure que algunes aletes tenien problemes. Continua explicant Gual que les empreses 
constructores van a haver d'assumir uns costos per haver fet unes obres que no corresponien. Acaba 
dient el regidor del PSM que s'han mantingut unes negociacions en les quals es discutia a qui li tocava 
pagar i que ja s'està avançant cap a una solució. Finalment pregunta el regidor del PP quan es reobrirà 
el pont de Son Fogó? I la resposta del regidor d'Obres és que en 15 dies o 3 setmanes.  



No es produeixen ja més intervencions dins d'aquest punt i al no haver més assumptes dintre 
de l'ordre del dia, és per això que la Sra. Presidenta aixeca la sessió, sent les 22.09 hores; i 
seguidament 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 
sense que ningú intervingui tampoc; davant la qual cosa 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 
 La Batlessa 

 
 
  

Signat: Caterina Mes Bennassar.  Signat: Francisco González Benito.  
 


