
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE 
DIA 12 DE SETEMBRE DE 2013.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores de dia 12 de 

setembre de dos mil tretze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió 
extraordinària i pública del Plenari de l'Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es 
relacionen: 
  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 

Sr. Biel Alomar i Bauzà  
Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 
Sr. Gabriel Nadal i Mas. 
Sr. Lluís Grimalt i Gual. 
Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  

 
 Actua com a Secretari Habilitat Miquel Febrer i Roca, i la sessió es celebra sota la 
presidència de la Sra. Caterina Mas Bennasar, qui declara oberta la sessió amb el següent ordre del 
dia.  
 

1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

Per part de la Sra. Presidenta, demana als regidors assistents si volen fer algun comentari 
sobre l’acta objecte d’aquest punt de l’ordre del dia; sense que cap d’ells en faci cap observació al 
respecte, és per la qual cosa i d'acord al disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Municipal i de 
Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, s'aprova l'acta corresponent a la sessió celebrada el 
6.06.2013, per unanimitat dels membres del Plenari. 

 
 
2.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2012.- 
 
La Sra. Presidenta torna donar la paraula als portaveus dels grups polítics per si volem fer 

cap intervenció pel que fa al Compte General de 2012. Pren la paraula en primer lloc la Sra.Maria 
Antònia Alzamora, portaveu del PSOE, qui demana a l’equip de Govern que es doni una explicació 
d’una manera intel·ligible i planera del que és el Compte General, ja que per ells és difícil entendre 
tot el totxo que se’ls ha tramès. 

Per part de l’equip de Govern pren la paraula el Sr. Sebastià Reixac, qui comença dient que 
el Compte General comprèn també la Liquidació del Pressupost. I com a resum general, també diu 
que tot s’inicia quan s’elabora i s’aprova el Pressupost General de Despeses i d’Ingressos per 
capítols i dins cada capítol per partides, i que no sempre s’encerten les quantitats, aposta es diu que 
es un pressupost; que durant l’exercici econòmic es van comptabilitzant les factures i els ingressos 
d’un exercici en concret i el resultat de tot això és la liquidació pressupostària que la seva aprovació 
és competència de la Batlia. Afegeix que les partides pressupostàries que no es gasten passen a una 
partida de superàvit dins del mateix capítol. El resultat de tot l’exercici comptable es regularitza al 
Compte General. A continuació fa referència al problema que té aquest Ajuntament en els comptes 
555 i 444 que són conseqüència de quantitats pendents d’aplicació que es van arrastrant des de fa 
bastants d’anys i que seria molt necessari posar-lo al dia. Que tot això és objecte d’un expedient que 
no li correspon a l’equip de Govern sinó al tècnic municipal i que està pendent de fer-se; afegint 



que aquest es va comprometre a regularitzar-lo enguany, així com també l’Inventari de Béns, i que 
si s’aconseguia això, la comptabilitat quedaria molt més simplificada. 

Acabada la intervenció del regidor d’Hisenda, torna prendre la paraula la Sra.Maria 
Antònia Alzamora qui demana ara si les partides pressupostades que no s’han gastat i que han 
passat a aquest superàvit que ha ressenyat el Sr.Reixac, s’han destinades al pagament de factures.  

El Sr. Sebastià Reixac contesta afirmativament. 
Ara la Sra. Alzamora afegeix que el compte 555 creix cada any i que s’hauria de donar una 

solució al respecte. 
El Sr. Reixac contesta que es vera que creix, però molt poc. També afegeix que durant el 

període d’exposició del Compte General no s’ha presentat cap tipus d’objecció ni al·legació i que 
ha estat degudament dictaminat favorablement per part de la Comissió de Comptes. 

Sense que per part dels altres grups polítics facin cap comentari més al respecte, la Sra. 
Batlessa passa a votació amb el resultat següent: 

 
Vots emesos:   11 
Vots a favor:   5 (PSM) 
Vots en contra:  0 
Abstencions.  6 (PP, PSOE I CxI) 
 
Atès el resultat de la votació, s’aprova per majoria simple (més vots a favor que en contra), 

dels regidors presents, el Compte General de l’exercici de 2012. 
 
3.- APROVACIÓ MEMÒRIA PLA D’AJUST RD 8/2013.- 
 
Per mi, faig una introducció a aquest punt de l’ordre del dia, dient que per part del Govern 

Estatal s’ha posat en marxa una nova fase per al pagament de factures de proveïdors de les Entitats 
Locals. Que així com l’Ajuntament de Petra ha reconegut factures pendent de pagament per un 
import de 138.351,20.-€, el Govern de la CAIB ha reconegut a favor d’aquest Ajuntament un deute 
de 541.210,26.-€ referent a subvencions i convenis. I que abans de dia 27 de setembre s’ha de 
trametre el Pla d’Ajust elaborat de com pagar aquestes factures o justificar mitjançant memòria que 
no és necessari fer-lo, tot això a través de la Plataforma Virtual de les Administracions Territorials. 
En aquest cas només es tractaria d’aprovar la present memòria de justificació que no és necessari 
fer cap operació d’endeutament, ja que l’import reconegut que deu la CAIB a l’Ajuntament és 
superior a l’import de les factures reconegudes per l’Ajuntament als proveïdors. 

Acabada aquesta exposició, la Sra. Presidenta dóna la paraula als diferents grups polítics, i 
ho fa la representant del PSOE, la Sra. Maria Antònia Alzamora, qui demana una explicació de les 
factures pagades i pendents de pagaments que es varen incloure dins de la 1ª fase del Pla d’Ajust i 
que pujava la seva quantitat a 1.669.156,48.-€. 

El portaveu del grup popular Miquel Santandreu, també diu en primer lloc, que s’ha mirat 
el Reial Decret que és objecte de tractament d’aquest punt de l’ordre del dia, i recorda a l’equip de 
Govern que a la 1ª fase del Pla d’Ajust, l’Ajuntament tenia factures per un total d’1.669.156,48.-€ i 
que sols va concertar una operació de crèdit per la quantitat de 348.532,82.-€, per tant, ha de 
suposar que la diferència d’una quantitat a l’altra, corresponen a factures que encara es troben 
pendents de pagament; demana a l’equip de Govern si aquest deute encara hi és, i si és així demana 
que s’incloguin les factures, que varen ser objecte de discrepància amb el Secretari, dins d’aquest 
nou Pla d’Ajust i així el proveïdors podran cobrar. També diu que segons li consta, aquesta fase 
seria la darrera que fa el Govern Estatal per tal que sanejar el deute dels ajuntaments, i que s’hauria 
d’aprofitar.  

El Sr.Bartomeu Gual de l’equip de Govern respon als dos portaveus abans ressenyats, dient 
que en aquesta fase només es podien incloure factures de data entre l’1 de gener a 31 de maig de 
2013 i d’anteriors que estiguin reconegudes. També diu que aquest Ajuntament ha fet un gran 
esforç pagant factures als proveïdors; i que el deute que té la CAIB amb l’Ajuntament és molt més 
gros que el reconegut, ja que hi ha moltes certificacions d’obra d’empreses que encara estan 



pendent de ser reconegudes per la Intervenció de la Conselleria pertinent. Recalca que es deu molt 
poc a les empreses grosses i que les factures pendents són de proveïdors petits. 

El Sr.Santandreu afegeix que l’art.3 del Reial Decret 8/2013 només es refereix a la data 
màxima de les factures que ha de ser el 31 de maig de 2013, i que les factures poden ser d’abans de 
l’1 de gener de 2013, i torna a insistir en que es faci un pla d’ajust amb les factures que es troben 
pendent de pagament i que pels motius ressenyats no s’hi varen incloure. 

El Sr.Gual li contesta que no hi ha factures pendents i que totes estan comptabilitzades i que 
l’Ajuntament es troba sanejat. 

El Sr. Santandreu demana una relació de les factures que es troben pendent de pagament de 
la llista que va aprovar l’Ajuntament per la quantitat d’1.669.156,48.-€ dins del primer Pla d’Ajust. 

Contesta el Sr. Sebastià Reixac que en el pròxim plenari ordinari li contestarà. 
A continuació es produeix una petita discussió entre els dos regidors ressenyats darrerament 

que atura la Batlesa i demana vots per aquest punt de l’ordre del dia amb el resultat següent: 
 
Vots emesos:   11 
Vots a favor:   5 (PSM) 
Vots en contra:  4 (PP) 
Abstencions.  2 (PSOE i CxI) 
 
Atès el resultat de la votació, s’aprova per majoria simple (més vots a favor que en contra), 

dels regidors presents, la memòria justificativa sobre el Pla d’Ajust d’aquest Ajuntament com a 
conseqüència del RD 8/2013 pel que fa a la no necessitat d’haver d’aprovar nous ajustaments, i que 
s’ha de trametre a la Plataforma Virtual de les Administracions Públiques, la qual es transcriu 
literalment a continuació: 

 

“MEMORIA: MODIFICACIONES PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAM IENTO DE PETRA A 

CONSECUENCIA DEL RD 8/2013. 

CONSIDERACIONES PREVIAS:  
 
El RD 8/2013 articula la tercera fase del mecanismo de pagos a proveedores de las 

entidades locales. Dentro de este plan de pagos del Ayuntamiento de Petra se han 
reconocido facturas pendientes de pago con distintos proveedores que cumplían las 
condiciones del RD decreto por importe de 138.351,20.- €. Las entidades locales que hayan 
de formalizar una operación de crédito para hacer frente a estas obligaciones deben elaborar 
un plan de ajuste o modificar el anterior plan de ajuste, que se ha de aprobar por el pleno de 
la corporación para que pueda ser enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas antes de día 27 de septiembre de 2013. 

  
En el caso del Ayuntamiento de Petra, aparte de tener un listado de proveedores a 

los que se les debe pagar a través de este mecanismo, el propio ayuntamiento tiene la 
condición de proveedor ante la CAIB por las subvenciones y convenios que ésta le adeuda. 
La CAIB ha reconocido deudas con el ayuntamiento que se pueden acoger a este 
mecanismo por importe de 541.210,26. - €. 

  
Teóricamente la operación de endeudamiento que debería concertar el ayuntamiento 

sería por la diferencia entre el importe que debe a los proveedores y lo que le debe la CAIB. 
En este caso no sería necesaria la concertación de ninguna operación de endeudamiento 
porque el importe reconocido por la CAIB que adeuda al ayuntamiento es superior  al 
importe de las facturas reconocidas  por el ayuntamiento de Petra en esta tercera fase del 
mecanismo de pago a proveedores. Aparte el ayuntamiento de Petra presentó en la 1 ª fase 
del mecanismo de pagos un plan de ajuste para garantizar la capacidad financiera para 
devolver un crédito de 1.669.156,48 € y finalmente la operación que concertó el 



ayuntamiento fue por un importe  de 348532,82.- € .  Por lo que en cualquier caso los ajustes 
aprobados con el primer plan de ajuste  serían suficientes para financiar  la operación, aún 
en el caso que no se descontara  lo que adeuda la CAIB al ayuntamiento. 

  
CONCLUSIÓN: 
Por todo lo expuesto los ajustes propuestos en el primer plan de ajuste serían 

suficientes y no sería necesario aprobar nuevos ajustes. 
 
Petra, nueve de septiembre de dos mil trece. 
La Alcaldesa.      Dando conformidad 

La Secretaria Intervención. 
Firmado: Caterina Mas i Bennasar.” 
 
4.- APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.- 
 
És el Sr. Biel Alomar de l’equip de Govern qui exposa aquest punt de l’ordre del dia. 

Comença dient que des del moment en què les companyies elèctriques es liberalitzaren, els 
organismes públics tenen l’obligació legal d’ofertar segons quin tipus de comptadors. Que la 
darrera vegada que es va realitzar es va adjudicar a UNION FENOSA, ja que l’empresa 
subministradora de tota la vida GESA ENDESA demanava una fiança considerable, la qual cosa ara 
no fa. Que la finalitat d’aquest punt de l’ordre del dia és aprovar el Plec de Condicions de 
Subministrament Elèctric, fer-lo públic perquè les empreses en presentin les seves ofertes 
econòmiques i que després el Plenari, adjudiqui a l’empresa amb l’oferta més avantatjosa pels 
interessos municipals. 

El portaveu del Partit Popular pren la paraula i s’interessa si aquest plec es tracta de 
comptadors elèctrics municipals superiors a 10 kw i demana si aquest Ajuntament ho havia fet en 
anteriors ocasions. 

El Sr. Biel Alomar contesta afirmativament. 
El Sr.Santandreu diu que una vegada llegit el Plec de Condicions que s’ha presentat, no hi 

consta qui serà la Mesa de Contractació i demana si serà el mateix Plenari. 
El Sr. Biel Alomar mantén un comentari amb el regidor Bartomeu Gual i reconeixen l’error 

de no haver relacionat en el Plec la Mesa de Contractació. 
El Sr. Sebastià Reixac de l’equip de Govern, proposa que el plec s’aprova incloent que la 

Mesa de Contractació estigui composta per un representant de cada grup polític municipal i que 
actua la Batlessa de Presidenta; a la qual cosa tots els assistent en donen conformitat. 

Sense cap altra objecció al respecte la Sra. Batlessa passa a votació a aquest punt de l’ordre 
del dia amb el resultat següent: 

 
Vots emesos:   11 
Vots a favor:   10 (PSM, PP i PSOE) 
Vots en contra:  0 
Abstencions.  1 (CxI) 
 
Atès el resultat de la votació, s’aprova per majoria absoluta dels regidors presents, el Plec 

de Condicions de Subministrament Elèctric, amb la inclusió de la Mesa de Contractació proposada 
pel Sr. Sebastià Reixac. 

 
5.- MOCIONS.- 
Per part de la Sra. Batlessa diu que hi ha dues mocions a tractar, una del PSM i l’altra de 

CxI, i que es tractaran per ordre d’entrada en el Registre General de l’Ajuntament, començant per la 
del PSM. 

a) Moció del PSM sobre rebuig a qualsevol modificació de la planta i demarcació judicial. 
REG núm. 1483 de dia 28.08.2013.- 



Pren la paraula el Sr. Sebastià Reixac del grup PSM, i diu que és una moció que se’ls ha fet 
arribar per aprovar en la seva totalitat i que altres Ajuntament com el d’Artà ja l’han aprovada. 
Aquesta es tracta de la proposta de reformar la Llei de Plantes i Demarcació Judicial, i que segons 
diu suposaria la desaparició dels Jutjats de Manacor i d’Inca, concentrant-lo a Ciutat. A continuació 
i per acabar, llegeix la moció que es transcriu literalment a continuació: 

 
“Bartomeu Gual i Riutort, en representació del PSM de Petra,  presenta al Ple de la Corporació, que s'ha de 

reunir en sessió ordinària el proper dia 12 de setembre, per a la seva discussió i, si s'escau, aprovació, la 

següent 

 

MOCIÓ: Rebuig a qualsevol modificació de la planta i demarcació judicial que comporti la desaparició 
dels jutjats de Manacor, i insta el Govern de l'Estat a retirar l'actual document de reforma judicial. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
1. Atès que el Ministeri de Justícia esta treballant en una llei de planta i demarcació judicial a través de la 

qual pretén modificar substancialment l'organització judicial a l'Estat. El text amb el qual treballa el 

Ministeri converteix les Illes Balears en un sol partit judicial, la qual cosa significaria la supressió dels 

jutjats d'Inca, Manacor, Eivissa i Menorca, per a centralitzar tota la seva activitat a Palma.  

2. Atès que aquesta reforma recentralitzadora de la Justícia suposaria un perjudici desproporcionat i 

injustificable per a la població de les Illes Balears, absolutament intolerable en el cas de Menorca i Eivissa, i 

molt perjudicial per als ciutadans de Manacor i la seva comarca (el Partit Judicial de Manacor atén els 

municipis d'Ariany, Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Montuïri, Petra, Porreres, Ses Salines, 

Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí, Son Servera i Vilafranca de Bonany). 

3. Atès que el correcte funcionament del sistema de Justícia és un pilar fonamental de l'Estat de Dret. En 

aquest sentit, comptar amb uns jutjats pròxims i accessibles per a tota la població millora la qualitat del 

servei i aferma el seu caràcter de servei públic i universal. Ans al contrari, fer-los més inaccessibles a la 

població perjudica als sectors més desfavorits i representa un clar perjudici per a la convivència i la cohesió 

social. 

 

Per tots aquests motius, es proposen els següents 

 

ACORDS: 
 

Primer.- L'Ajuntament de Petra manifesta el seu rebuig a qualsevol modificació de la planta i demarcació 

judicial que comporti la desaparició dels jutjats de Manacor, i insta el Govern de l'Estat a retirar l'actual 

document de reforma judicial. 

 

Segon.- L'Ajuntament de Petra insta el Ministeri de Justícia a respectar en qualsevol futura reforma judicial 

una distribució dels partits judicials que respongui a la realitat geogràfica i pluriinsular de les Illes, que hagi 

estat prèviament dialogada i pactada amb els consells insulars i amb el Govern de les Illes Balears, amb 

respecte a l’autogovern i les competències previstes en l’Estatut d’Autonomia. 

 

Tercer.- L'Ajuntament de Petra convida el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i els 

ajuntaments dels municipis que integren el partit judicial de Manacor a sumar-se a aquesta reivindicació. 

 
Petra, dia 28 d’agost de 2013 

 
BATLESSA -PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE PETRA” 

 
Acabada l’exposició, pren la paraula la portaveu del PSOE, la Sra. Maria Antònia 

Alzamora, qui manifesta el seu suport i que diu que votarà a favor. 
Per part del portaveu de CxI, es pronuncia en el mateix sentit que la Sra. Alzamora. 
A continuació pren la paraula el Sr. Miquel Santandreu, portaveu del PP, i en primer lloc 

diu que s’ha llegit aquest projecte de reforma judicial i en cap moment ha vist que es tractàs de la 
desaparició de Jutjats. Com a prova d’això el Director General del Ministeri de Justícia va xerrar en 
públic de la creació de nous Jutjats. Que la postura de suprimir els Jutjats de Manacor i Inca la 



considera absurda i que com a prova d’això el seu grup no té cap inconvenient de donar-li suport, 
sempre i quant es llevi de la moció el que fa referència a instar al Govern de les Illes Balears (dins 
de l’acord segon dels proposats), ja que no hi té res a veure amb aquest projecte judicial. 

El Sr. Reixac contesta al Sr. Santandreu que el seu grup no fa comptes modificar res de la 
moció, que aquesta queda tal com està redactada perquè s’ha consensuada amb altres municipis, i 
que cadascú té dret a votar el que vulgui. 

El Sr. Miquel Santandreu insisteix en que el grup PSM modifiqui la moció i que es deixi 
d’instar al Govern de les Illes Balears pels motius exposats anteriorment. 

Contesta el Sr. Reixac dient que avui per avui no es pot fiar de l’actual President, ja que té 
molt bo de fer aprovar les coses per Decret. 

 Sense cap altra comentari al respecte la Sra. Batlessa passa a votació a aquest punt de 
l’ordre del dia amb el resultat següent: 

 
Vots emesos:   11 
Vots a favor:   7 (PSM, PSOE i CxI) 
Vots en contra:  0 
Abstencions.  4 (PP) 
 
Atès el resultat de la votació, s’aprova per majoria absoluta dels regidors presents, la moció 

presentada per part del PSM i referent al rebuig a qualsevol modificació de la planta i demarcació 
judicial que comporti la desaparició dels Jutjats de Manacor. 

 
a) Moció de CxI sobre rebuig als atacs del Govern Balear al Sector Educatiu. REG núm. 

1542 de dia 10.09.2013.- 
 
És el Sr. Lluís Grimalt, portaveu de CxI qui comença llegint literalment i en veu alta la 

moció presentada, i que es transcriu a continuació: 

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL Convergència per les Illes PER REBUTJAR ELS 

ATACS DEL GOVERN BALEAR AL SECTOR EDUCATIU, I PER DEMANAR UN REPLANTEJAMENT 

SOBRE EL TRACTAMENT DE LLENGÜES A L'ENSENYAMENT  

 Les escoles de les Illes Balears elaboren un projecte lingüístic propi aprovat pels respectius consells 

escolars dels centres. Aquests projectes lingüístics, integradors i de consens, han estat un avanç per 

aconseguir l'objectiu d'assoliment d'una competència lingüística adequada en les dues llengües oficials de la 

comunitat: català i castellà. La majoria de centres educatius vehiculen l'ensenyament de la llengua catalana 

perquè aquesta és la llengua pròpia de la nostra de la nostra terra i perquè és la llengua que en l'actual 

situació sociolingüística necessita un reforç per assolir l'objectiu de domini dels dos idiomes oficials. 

 

 De cara al curs 2013-2014 la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats obliga a canviar aquest 

model lingüístic i educatiu d'acord amb el Decret de Tractament Integrat de Llengües (T.I.L.) i en nom de la 

suposada “llibertat d'elecció”.  Aquesta norma, lamentablement, s'ha aprovada sense el més mínim consens 

de la comunitat educativa (professorat, associacions de pares i mares, representacions sindicals, associacions 

professionals, Universitat…). El Decret TIL considera que les tres llengües objecte de tractament integrat 

(castellà, català i anglès) tenen la mateixa consideració i mereixen el mateix tractament escolar sense tenir en 

compte l'autonomia de centre, ni la capacitació del professorat, ni la predisposició sociolingüística de la 

barriada o poble i de l'entorn familiar. El Decret s'ha d'aplicar obligatòriament el proper curs escolar amb una 

evident improvisació i sense concretar cap major dotació de recursos humans, econòmics i materials 



(professorat de reforç, materials adaptats, auxiliars de conversa, etc...). A tot això, s'ha de sumar els efectes 

de la política de retalls amb recursos humans i econòmics que ve patint el món educatiu aquest darrers anys. 

 La improvisació, la manca de recursos, el plantejament que consideram equivocat i, sobretot, la 

urgència en el calendari, conduiran a dèficits pedagògics i deficiències educatives que en res ajudaran a 

esmenar el fracàs escolar que patim a les Illes i que en aquests moments no sembla preocupar al Govern de 

les Illes Balears. 

 Ens preocupa aquesta pressa en l’aplicació del Decret TIL perquè pot promoure un model educatiu 

segregador i discriminatori. Contràriament, fins ara, el model educatiu i lingüístic actual gaudia de l'adequat 

consens social i polític i havia demostrat bons resultats per la cohesió social i la integració durant els darrers 

anys de forta pressió migratòria i augment de població. Ens preocupa també que l’aplicació precipitada 

propicia la rebaixa de les hores de català, un increment de les hores en castellà i cap avanç de les hores en 

anglès. La implantació de l’anglès, tal com està previst, no sembla presentar a dia d’avui les mínimes 

garanties d’èxit, donat que el professorat illenc encara no està preparat per assumir aquesta tasca, per mor de 

la frissor i de la urgència en la aplicació immediata del Decret. Aquesta precipitació en la implantació del 

mateix anirà en contra de la qualitat en l’educació dels infants de les Illes, fet que tampoc inquieta gaire als 

actuals governants de les Balears. 

A dia d’avui, pocs alumnes podran adaptar-se a classes en anglès; una llengua que, per desgràcia, ni 

parlen, ni escriuen ni entenen amb la fluïdesa precisa. Per què tanta urgència? Els objectius que han de 

promoure el correcte aprenentatge de la llengua anglesa han de ser pedagògics, no poden ser mai 

econòmics, ni molt manco polítics (com sembla ser el rerefons de tot el que ens ocupa). Les presses son i 

seran males conselleres. L’elevat fracàs escolar que patim a Balears s’incrementarà amb l’entrada en vigor del 

Decret TIL, assolirem el contrari de l’objectiu que es pretén perseguir. A més, s’ha de tenir en compte que el 

canvi abrupte de llengua d’ensenyament impedirà l’estalvi econòmic que a dia d’avui suposen els projectes de 

reutilització de llibres, vigents a molts de centres escolars de les Illes, fet difícil d’assumir per moltes famílies 

balears amb membres a l’atur i amb fortes mancances econòmiques. 

 Compartim i defensam l'objectiu d'avançar en el coneixement i l'ús de la llengua anglesa per part dels 

alumnes de les Illes Balears, entenem que ha de ser un element essencial en l’educació dels nostres nins i 

joves, però aquest aprenentatge s’ha d’assolir i potenciar de forma gradual, no ha de ser una imposició 

política forçada, creim que el Decret 15/2013, és una norma elaborada sense el consens necessari de tota la 

comunitat educativa i els agents socials.  

S’ha d’acabar amb aquest desvari, la raó i el seny han de triomfar en front a l’obcecació d’alguns. Per 

evitar un vertader desastre educatiu el Decret TIL actual s’ha de derogar i/o ajornar en la seva aplicació, com 

a mínim fins el curs 2014-15; i en començar a aplicar-se el seu contingut, s’ha de fer de forma més gradual i 

assenyada. Així, el professorat tendrà temps per formar-se, l’alumnat s’anirà adaptant i hi haurà temps per 

elaborar als centres docents un Projecte Lingüístic que permeti la millora de la formació dels nostres fills i 

filles, i que sigui acceptat per tota la comunitat educativa, sense imposicions polítiques. 

Un desvari que no ha fet més que guanyar intensitat amb les instruccions d’aplicació del Decret TIL 

aprovades per la Conselleria que contradiuen el mateix Decret i que han servit per exercir una pressió 

absolutament refusable sobre la direcció dels diferents centres educatius i per intentar que s’aprovin projectes 

lingüístics que no perseguien la introducció progressiva de l’anglès si no una minva de les hores en llengua 

catalana. 

 Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Petra 

ACORDA: 



1. Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears respecte a tota la comunitat 

educativa i la resta d'agents socials. 

2. Instar al Govern de les Illes Balears a derogar el Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es regula el 

Tractament Integrat de Llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears i, molt especialment, 

la derogació de les instruccions d’aplicació del Decret aprovades per la Conselleria que van en contra del 

Decret i que suposen un atac, directe i sense la cortina de fum de l’anglès, contra el català a l’escola. 

3. Instar al Govern Balear a elaborar una nova normativa, feta des del consens amb la comunitat educativa, 

que garanteixi la implantació gradual d'un model lingüístic a l'ensenyament que des de l'objectiu que els 

alumnes finalitzin l'aprenentatge dominant les dues llengües oficials i l'anglès, acompanyi aquesta mesura de 

la flexibilitat necessària que cada centre ha de tenir per establir el seu projecte lingüístic.  

19 de juny de 2013 

Signat: Lluís Grimalt Gual” 
 
 Una vegada acabada de llegir diu que després d’haver-la presentada en el RGE, hi ha hagut 

una sentència judicial per part del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, un Decret Llei 
del President del Govern de les Illes Balears i una vaga generalitzada. 

Acabada l’exposició per part del representant de CxI, pren la paraula la portaveu del PSOE. 
La Sra. Alzamora diu que el tema és de màxima actualitat i que el seu grup en donarà suport. 
També afegeix que la situació viscuda a l’inici d’aquest curs escolar és caòtica i que els 
responsables del Govern Balear n’haurien de ser conscients donant solucions al respecte. 

A continuació és el Sr. Sebastià Reixac del PSM, qui manifesta que el seu grup donarà 
suport a la moció votant a favor. També diu que el Govern de CAIB actual governa a base de 
Decrets Lleis sense voler consensuar les coses amb els altres grups polítics i el tracta de molt poc 
democràtic. Ara fa una al·lusió a la forma de governar dels diferents grups a aquest Ajuntament 
durant els anys de democràcia, També diu i referint-se als responsables de la Conselleria 
d’Educació del Govern de les Illes Balears, que seria necessari que reflexionassin i que haurien 
d’escoltar i de cercar un consens i equilibri amb el que demana la població. Ara fa una crítica al Sr. 
J.R. Bauzà en el sentit que l’objectiu no és la implantació de l’anglès a les escoles, sinó la d’acabar 
amb la nostra llengua. Per acabar demana al representant de CxI que dins de la moció també 
inclogui la derogació del Decret 5/2013 que desenvolupa la Llei. 

El Sr. Lluís Grimalt, accepta la proposta del Sr. Reixac, d’incloure a la seva moció la 
Derogació del Decret 5/2013. 

A continuació pren la paraula el Sr. Miquel Santandreu, portaveu del Partit Popular, i diu 
que no val la pena entrar en aquestes discussions, ja que són decisions del Govern Balear. També 
afegeix que el seu grup es pot arribar a plantejar no pronunciar-se amb els assumptes o qüestions 
que excedesquin a l’àmbit municipal. Contesta al Sr.Reixac pel que fa referència a la manera de 
governar l’Ajuntament durant l’època de democràcia i que tots els polítics han arribat a prendre 
decisions dures com el canvi de traçat del tren i la negativa a deixar fer una consulta popular. 
Critica a l’actual equip de Govern d’autoritari i que no volen escoltar a ningú; i els recorda que es 
troben en minoria i que no hi ha cap grup polític que els vulgui recolzar. Per acabar fa al·lusió a 
sentències judicials i que fa estona que l’Ajuntament no ha guanyat cap plet. 

A continuació i dins del 2on torn, pren la paraula el Sr. Sebastià Reixac, contestant al 
regidor del Partit Popular i es produeix una petita discussió entre ells dos, i la Sra. Batlessa l’atura i 
dóna la paraula al Sr.Reixac per acabar el seu torn.  

El Sr. Reixac segueix dient que l’equip de Govern no està a favor de les decisions 
adoptades pel Govern de la CAIB referent al plantejament Educatiu. Que aquest Ajuntament, com 
tots, ha guanyat i ha perdut plets. Que en cap moment el seu grup ha adoptat postures com les que 
va prendre l’actual Govern Balear quan va entrar, pel que fa referència a l’acomiadament de molt 
de personal, provocar que aquest el dugui al Jutjat per improcedent i que al final es condemni el 
Govern Balear que hagi d’indemnitzar. Per acabar i fent al·lusió a la crítica d’autoritari de l’equip 



de Govern municipal per part del Sr. Santandreu, diu que durant els anys que han governat el 80% 
del punts de l’ordre del dia que s’han presentat a aquest Plenari s’han aprovat per unanimitat. 

 
 Sense més comentaris al respecte la Sra. Batlessa passa a votació a aquest punt de l’ordre 

del dia amb el resultat següent: 
 
Vots emesos:   11 
Vots a favor:   7 (PSM, PSOE i CxI) 
Vots en contra:  4 (PP) 
Abstencions.  0 
 
Atès el resultat de la votació, s’aprova per majoria absoluta dels regidors presents, la moció 

presentada per part de CxI i referent al rebuig dels atacs del Govern Balear al Sector Educatiu, 
incloent també el rebuig de la Derogació del Decret 5/2013, proposat pel Sr. Sebastià Reixac. 

 
6.- DECRETS DE BATLIA.- 
 
Per part de la Sra.Batlessa demana als regidors assistents si volen fer algun comentari o 

demanar alguna explicació sobre les Resolucions de Batlia, prèviament repartides amb l’ordre del 
dia. 

Pren la paraula en primer lloc el Sr.Miquel Santandreu i demana un aclariment referent a 
dues llicències d’obres atorgades a la mateixa persona a les Resolucions de Batlia 49 i 60, i que 
sembla que és per les mateixes obres. 

Per mi faig un comentari, suposant que la primera llicència podria ser de legalització i que 
condicioni a l’esbucament d’unes construccions existents, i que la segona llicència sigui la 
d’esbucament de dites construccions, però que s’hauria de comprovar. 

La Sra. Batlessa diu que a la pròxima sessió plenària en donarà una explicació detallada. 
Torna prendre la paraula el Sr. Santandreu i centrant-se en la Resolució núm. 55, s’interessa 

pel pagament d’una factura del vidre de la pista de pàdel, demanant que es doni una solució 
definitiva el més prest possible, ara que ja es sap quin és el problema. 

Contesta el Sr. Biel Alomar dient que les factures dels vidres les ha pagat la companyia 
d’assegurances i que no sabem fins quan se’n voldrà fer càrrec. També diu que els vidres són els 
mateixos per tot i que el clima o l’ambient els pot danyar, i que el mateix vidre pot reaccionar 
diferent col·locat aquí o col·locat a un país del nord d’Europa. Acaba dient que a partir d’ara els 
vidres els col·loquen sense els perns perquè no estiguin tan fixos i facilitin la dilatació. 

Ja que no es produeix cap altra pregunta sobre les Resolucions de Batlia per part dels 
regidors, es passa a punt de l’ordre del dia següent. 

 
7.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula en primer lloc la representant del POSE, i 

demana com està la plaça de jardiner que ocupava en Biel Morey, i si ja s’ha acabada la seva 
excedència demana si aquesta plaça es farà pública. 

Contesta el Sr. Sebastià Reixac, dient que dita plaça és ocupada pel Sr. Tomeu Jaume i que 
el seu contracte acaba a final d’octubre, i que està en relació a la jubilació definitiva de la Sra. 
Catalina Aguiló. També diu que l’Ajuntament s’haurà de plantejar convocar-la o no. 

La Sra. Maria Antònia Alzamora s’interessa ara per la Mostra d’Art i Empresa, ja que s’ha 
assabentada que enguany no s’ha de fer. Considera també que és una responsabilitat política i que 
és una llàstima que no es celebri. Ofereix la col·laboració del seu grup polític per tal de fer el 
possible perquè es dugui a terme en bé de tots. 

Ara li contesta la Sra. Batlessa, dient que s’han duit a terme diferents reunions amb 
l’Associació d’Empresaris i que hi ha molt poc interès en fer-se ja que són ells qui han d’exposar. 
També diu que va sortir un grup de feina que volen canviar la data de celebració, ja que coincideix 



amb altres fires, i també se li vol donar un altre sentit a la Mostra. I per acabar diu que l’Ajuntament 
recolzarà la iniciativa d’aquest grup de feina. 

El Sr.Biel Alomar, afegeix que ell ha anat a les reunions i que és impossible pretenir fer una 
Mostra si els empresaris no ho volen. 

Per part del Sr. Lluís Grimalt de CxI diu que farà una interpel·lació i un prec. La 
interpel·lació és referent a la decisió de no realitzar enguany la Mostra d’Art i Empresa, amb tot el 
que ha suposat pels empresaris, els anys que es ve realitzant i tenir establert un dia assenyalat dins 
de les Fires de Mallorca. 

La Sra. Batlessa li diu que aquesta interpel·lació ja s’ha contestada amb el prec de la Sra. 
Alzamora. 

A continuació el Sr. Grimalt fa el prec en el sentit que si hi ha algun particular, associació o 
empresa que no sigui de l’Ajuntament i que vulgui dur a terme la Mostra d’Art i Empresa pel seu 
compte, rebrà el recolzament de l’Ajuntament i podrà disposar de l’ajuda econòmica igual o 
superior que es va atorgar l’any passat ?. 

Contesta la Sra. Batlessa que s’hauria de valorar la proposta i que l’ajuda hauria d’anar en 
relació a les empreses que hi exposassin.  

 
 No es formulen ja més interpel·lacions, precs o preguntes, davant la qual cosa, la Sra. 

Presidenta aixeca la sessió essent les 22,45 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 sense que es produesqui tampoc 
cap intervenció per part del públic, davant la qual cosa, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada 
també la reunió, a la mateixa hora ja indicada, de la qual cosa don fe i estenc la present acta, que jo 
el Secretari certific. 
 
 Vist i Plau      El Secretari Habilitat 
La Batlessa 
 
Signat: Caterina Mas Bennasar.    Signat: Miquel Febrer i Roca.  

 
  
   

 


