ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 22 DE JUNY DE
2009.A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,38 hores del dia 22 de juny de dos
mil nou, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió plenària ordinària i pública
de l'Ajuntament, els regidors que a continuació és relacionen:
Sr. Joan Font i Massot.
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. Miquel Santandreu i Bestard.
Sr. Martí Sansaloni i Oliver.
Sr. Bartomeu Martorell i Alzamora.
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 el següent
ordre del dia.
1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El Sr. President va preguntant als representants de cada grup municipal, si volen dir res sobre
l'acta prèviament repartida, sense que facin cap observació pel que fa a la mateixa. Per la qual cosa,
s'aprova per unanimitat dels regidors presents (10), d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei
Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre, l'acta corresponent a la sessió plenària celebrada en data 8-62009.
2.- APROVACIÓ PROJECTE I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES OBRA
“INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA POLISPORTIU MUNICIPAL I APARCAMENT”.
En la presentació d'aquest punt de l'ordre del dia, el regidor d'Obres comenta que d'aquest
projecte es ve parlant fa temps i que té el seu origen en l'Agenda Local 21. Després d'una referència al
programa “Suncities”, Bartomeu dóna unes dades sobre l'obra que es pretén realitzar, com el número de
panells solars que pujarà a 414, la potència màxima de la instal·lació en corrent altern que pujarà a 99
Kw o l'orientació de les instal·lacions. El regidor Gual explica també que es farà una pèrgola en
l'aparcament, per a col·locar panells damunt i que l'energia que es pretén transferir anualment a la xarxa
és de 156.492 KWh. El també regidor de Medi ambient, informa que gràcies a la instal·lació, s'estima
que es deixaran d'emetre a l'atmosfera 93.895,2 Kg de CO2. Després indica Bartomeu Gual el pressupost
de l'obra que puja a 787.990,40 euros i afegeix que la inversió que correspon realitzar a l'Ajuntament de
47.021,99 euros, en un any i poc estarà recuperada.
En el torn per a l'oposició, el portaveu d’UM, Miquel Jaume diu que li sembla bé el projecte,
però pregunta si l'equip de govern s'ha plantejat la possibilitat d'instal·lar panells on estan els
espectadors. El regidor del PP Martí Sansaloni, per la seva banda afirma que tot el que sigui millorar el
medi ambient va bé. No obstant això, aquest regidor lamenta la falta d'informació prèvia i pregunta per
quin temps afectaran les obres al poliesportiu.
Per a contestar a l'oposició, el regidor ponent utilitza un 2on torn de paraula i respon al regidor
Jaume que en les graderies no es poden instal·lar panells, perquè els murs de càrrega no són prou sòlids i
tampoc hi ha superfície suficient. Resumint la seva resposta Gual diu que s'ha mirat aquesta possibilitat,
però existeixen els dos problemes apuntats. Quant a la falta d'informació prèvia assenyalada per Martí
Sansaloni, considera Bartomeu Gual que la gent està informada que l'equip de govern segueix una línia
d'actuació. Sobre l'última pregunta del regidor Sansaloni, el regidor Gual respon que en el plec s'ha

previst que el termini per a realitzar les obres sigui de 3 mesos i afegeix Bartomeu que el Poliesportiu es
seguirà utilitzant. En el torn final per al ponent, el regidor d'Obres es veu substituït pel Batle comentant
que la subvenció arriba gairebé al 90% del cost de l'obra i que solament es requereix una petita inversió
per part de l'Ajuntament, però que haurà uns 50.000 euros d'ingressos a l'any per a les arques municipals.
Per tant afirma Joan Font que hi ha dues coses positives: una bona inversió pels ingressos que aporta i un
estalvi energètic. Després d'aquesta intervenció final té lloc la votació i com a resultat d’aquesta, s'aprova
per unanimitat dels regidors presents (10), el projecte de l'Enginyer Industrial Bernat Oliver Bestard,
dictaminat favorablement en Comissió i que obra en l'expedient.
En relació amb la segona part d'aquest punt de l'ordre del dia, el regidor Bartomeu Gual informa
d'una sèrie d'aspectes del Plec com els següents: el procediment obert amb tramitació ordinària que es
contempla, la subvenció de l'obra que corr a càrrec de la CAIB i el FEDER en gairebé un 90%,
corresponent a l'Ajuntament l'aportació de 47.021, 99 euros, el termini d'execució de les obres fixat en 3
mesos, el termini de garantia de les obres fixat en 2 anys, la classificació (Grup III C, subgrup 2 6 7 3,
categoria D B A B, tipus d'activitat: centres de producció energia, baixa tensió, telecomunicacions,
estructura metàl·lica), el barem de mèrits (oferta econòmica: 70 punts, millores sobre el projecte: 20
punts, valoració tècnica de les ofertes presentades 10 punts), etc. Altra informació que aporta el regidor
d'Obres és que el sistema de la instal·lació estarà connectat a una Web, on tot el món podrà veure la
producció energètica. Segueix Bartomeu Gual oferint diferents informacions en relació amb el Plec i ara
informa de la garantia provisional que puja a 20.379,06 euros i de l’admissió de millores o variants, que
segons explica el regidor Gual, s'han orientat aquesta vegada cap als criteris de la Convocatòria de la
Conselleria, per a la subvenció d'energia solar tèrmica i fotovoltaica. Finalitza la seva intervenció el
regidor ponent, informant dels 4 sobres a presentar per les empreses interessades i de la composició de la
Mesa de contractació, similar a la d'altres obres i que és la següent:
 President: Batle de la Corporació o persona en qui delegui.
 1 Vocal en representació de la Conselleria de Comerç.
 1 Vocal en representació del grup municipal del PSM.
 1 Vocal en representació del grup municipal del PP.
 1 Vocal en representació del grup municipal d'UM.
 L'Arquitecte municipal.
 El Secretari de la Corporació, qui actuarà com a secretari i vocal.
En el torn per a l'oposició, el Batle torna a atorgar la paraula primer al portaveu d’UM, Miquel
Jaume, el qual li sembla bé el Plec presentat, fent notar un parell de detalls que són positius en la seva
opinió, concretament: els 70 punts sobre 100 que corresponen aquesta vegada a l'oferta econòmica i que
segons aquest portaveu d’UM, és una cosa que s'ha vingut demanant des del seu grup municipal en
moltes ocasions; així com el fet que s'hagin orientat les millores en una direcció. En el torn per al PP, el
seu regidor Martí Sansaloni proposa incorporar al Plec una forma de valorar la baixa temerària que
inclogui tant l'oferta econòmica com les millores, de manera que quan es superi un 15% sobre la mitjana,
calgui donar audiència a l'interessat i passar l'oferta a informe de l'Arquitecte. També proposa dit regidor
controlar si les millores que es realitzen efectivament en les obres, coincideixen amb les que es van
adjudicar, perquè no passi com en altres ocasions, quan una vegada adjudicada una obra amb unes
millores, després s'ha perdut el rastre d'aquestes últimes.
Per a contestar a l'oposició, empra un 2on torn el ponent i pel que fa a la primera proposta del
regidor Sansaloni, Bartomeu Gual diu que creu que fins a ara han anat bé les adjudicacions realitzades i
que no és partidari de canviar les coses. Quant a la 2ª proposta del representant popular, Bartomeu diu
que en aquest cas no serà Director d'obra l'Arquitecte Municipal, ja que no és Enginyer Industrial, i que
ho serà l'autor del projecte. En qualsevol cas apunta el regidor Gual que normalment, al final de l'obra es
fa una certificació, en la qual es posa la quantitat d'obra que s'ha fet, el seu preu i les millores
corresponents.
En el 2on torn per a l'oposició, el regidor popular Martí Sansaloni afirma que el seu grup està
fent una aposta per la transparència i es remet al manifestat per l'experta que va manar la Conselleria a

una anterior Mesa de contractació, durant un recés que van fer els membres d'aquesta Mesa, fora de les
oficines municipals. Encara que reconeix Sansaloni que ell no té capacitat tècnica, si que proposa
introduir per exemple, en el contracte d'obra, una línea final on es digui que l'obra s'executarà amb les
millores, tal com es va adjudicar. Finalitza la seva intervenció aquest regidor, dient que el proposat li
sembla la forma més neta de fer les coses.
En el torn final per al regidor ponent, Bartomeu Gual es disposa a contestar les intervencions
dels representants de l'oposició i comença dient a Miquel Jaume que amb cada nou Plec que fan van
aprenent. Com a contestació al popular Martí Sansaloni, Bartomeu diu que els del grup PSM no tenen
inconvenient que en l'acta de recepció de les obres es posi la línia que ha proposat el regidor Sansaloni.
Després té lloc la votació i s'aprova per unanimitat dels regidors presents (10), el Plec de Condicions
dictaminat favorablement en Comissió que obra en l'expedient.
3.-MOCIÓ DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA, SOBRE LA RECEPCIÓ DE TV3 EN
BALEARS.Per a defensar aquesta moció registrada amb data 3-6-2009 i número de registre d'entrada 878,
pren la paraula el regidor de l'equip de govern Sebastià Reixac Genovard, el qual fa un comentari
introductori sobre la referida moció, en el qual parla d'una minva de les possibilitats de veure TV en “la
nostra” llengua i qualifica la moció com una cridada o crit perquè hagi més possibilitats de poder veure
TV en aquesta llengua, ja que segons diu Sebastià, ja hi ha moltes cadenes que emeten en altres llengües
com anglès, castellà, etc. Dit l'anterior, el portaveu del PSM per a aquest punt de l'ordre del Dia,
procedeix a la lectura íntegra de la moció que més baix es transcriu literalment i que diu el que segueix:
“MOCIÓ SOBRE LA RECEPCIÓ DE TV3 A LES ILLES BALEARS
D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i del règim local de les Illes
Balears, el grup municipal PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca proposa al Ple d’aquest Ajuntament la
discussió i aprovació de la següent moció:
L’arribada de la TDT (televisió digital terrestre) pot significar un retrocés de la llengua catalana en
l’àmbit televisiu. Cal girar-ho i aconseguir que suposi un augment de les hores d’emissió en català, en
aquest sentit es pronuncià el Parlament de les Illes Balears en un acord de dia 3 de juny de 2008,
encara ben actual; però el moment de l’apagada analògica s’aproxima i la situació no està resolta.
Les emissores d’abast estatal no estan obligades a programar en la nostra llengua i, a la pràctica,
només RTVE mantindrà alguna desconnexió. Així doncs, l’ús de la llengua catalana quedarà
circumscrit a les televisions autonòmiques, insulars i locals, i a les procedents d’altres territoris de
llengua catalana. Per tant, en el millor dels casos, només un terç de la programació que podran veure
els telespectadors de les Balears per TDT serà en llengua catalana.
La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, estableix que el català ha de ser la llengua
usual en emissores de ràdio i de televisió i en els altres mitjans de comunicació social de titularitat de
l’Administració autonòmica o sotmesos a la seva gestió. Això no obstant, la presència de la llengua
catalana en la TDT a les televisions locals de les Illes Balears està regulada de manera insuficient en
el Decret 31/2006, de 31 de març, sobre el règim jurídic de les concessions de TDT en l’àmbit de les
Illes Balears.
La Llei 3/1986, també obliga al Govern a assegurar l’arribada a les Balears del màxim de canals en
llengua catalana. Durant els darrers anys, i gràcies en bona mesura als esforços de la societat civil,
amb l’OCB en primer terme, s’han pogut veure a les Balears TV3, Canal 33, Canal 9 i Punt 2; als
quals ja no s’han sumat els canals que han aparegut posteriorment o d’altres privats.
El 16 de desembre de 2005 es signà un acord de reciprocitat entre el Govern de les Illes Balears i la
Generalitat de Catalunya, i entre IB3 i la CCMA, que garanteix que TV3 arribi a les Illes Balears i IB3
a Catalunya a través de TDT. Per la seva banda, el Govern espanyol havia de concedir un múltiplex
específicament per a l’emissió a les Illes de televisions en català, aprofitant el qual s’acorda la
recepció a les Balears de dos canals de la CCMA, sense especificar quins. Però l’acord inclou altres

aspectes, com ara l’exclusió dels programes de producció aliena o d’esports dels quals les dues
entitats tenguin drets.
L’acord és insuficient: tant pel que fa a l’exclusió de continguts als quals podran accedir els ciutadans
de les Illes Balears, com perquè no garanteix l’arribada de més emissores de televisió en català, que
ha de ser una prioritat dels poders públics davant l’augment del nombre d’hores d’emissió en castellà
que suposarà l’entrada de la TDT.
De moment, no hi ha acords de reciprocitat amb RTVV o amb Andorra Televisió.
Per tot això, el grup municipal PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca presenta al Ple municipal els
següents acords per a la seva aprovació:
Primer.- Instar el Govern de les Illes Balears a procurar la modificació de l’acord amb la Generalitat
de Catalunya, a fi de no tapar en cap cas les emissions d’una i altra, i garantir la recepció de la
totalitat de canals autonòmics de ràdio i televisió en llengua catalana d’ambdues comunitats.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a adoptar els acords necessaris per
incrementar al màxim els canals en llengua catalana que es rebin a les Illes Balears amb l’assignació
dels corresponents múltiplex en TDT.
Tercer.- Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar la cooperació entre l’Ens Públic RTVIB (IB3) i
els distints agents autonòmics, insulars o locals, públics o privats, de les televisions dels territoris de
parla catalana que facin servir aquest idioma, per a posar en marxa experiències conjuntes, en
especial pel que fa als canals temàtics.
Quart.- Instar el Govern de les Illes Balears a ampliar els convenis d’intercanvi d’emissions amb les
radiotelevisions públiques d’Andorra i de la Comunitat Valenciana per a possibilitar la seva futura
recepció a través de la concessió de noves freqüències de TDT.
Cinquè.- Instar el Govern de les Illes Balears que garanteixi el compliment de la normativa que
regula l’ús de la llengua catalana en el canals de televisió de gestió privada de concessió autonòmica.
El portaveu del grup municipal.”

Una vegada acabada la lectura de la moció per part de Sebastià Reixac, aquest mateix regidor
proposa afegir un punt més dintre d’aquesta que seria el següent: Demanar al Govern de l'Estat que en la
Ràdio i TV estatals, es posi una quota d'emissions en català proporcional al número de parlants. A
continuació, el regidor Reixac planteja la seva intenció d'arribar a acords amb altres grups polítics que
estan en això i els demana que no fugin de la seva responsabilitat, després d'això diu que la llengua
catalana està en perill i parla d'un camí tortuós per a la seva defensa.
En el torn per a l'oposició, torna a intervenir primer l'únic representant d'UM, Miquel Jaume, i ho
fa recordant quan en la TVE havia solament dos canals que acabaven amb l'himne nacional. Ara,
continua dient aquest regidor, hi ha molts més, però mira per on, prossegueix, ara haurà menys
possibilitats amb la TDT. Es pregunta després el portaveu d’UM perquè la TV de Petra agrada tant als
nens de Petra, i es respon a si mateix aquest regidor, que perquè escolten la llengua que “vam parlar”
aquí. A Miquel Jaume li sembla natural que fem un esforç per a escoltar com parlen a Catalunya i a el
País Valencià i també que ells facin el mateix i escoltin com es parla aquí. El regidor Jaume es mostra
favorable a la moció presentada i anuncia que li donarà el seu vot amb el text que sigui. Després diu
Miquel Jaume que els del seu grup són liberals i per això volen que es pugui seleccionar entre moltes
cadenes, encara que reconeix que no podem sentir-nos orgullosos de la qualitat que té el que es dóna en
elles. Segueix dient aquest portaveu que es dóna la circumstància que la gent parla en castellà per
“culpa” de que la majoria dels periòdics i les TV estan en castellà.
En el torn per al PP, intervé Martí Sansaloni, per a demanar que no s'entengui que els d'un grup
municipal estimen menys la llengua que els d'uns altres, pel fet de mantenir postures diferents en relació
amb aquesta. Després de dir aquest regidor que la pluralitat és bona i quanta més millor, Sansaloni
recorda al ponent que l'afegit proposat per ell té un cost i que potser aquest punt 6 proposat per Sebastià,
no es pugui incloure per motiu de doblers. A propòsit de l'anterior, el regidor Sansaloni recorda

igualment a Sebastià que han estat acomiadats ja uns quants treballadors de les televisions. Considera el
representant popular que la mesura proposada per Reixac, cal sostenir-la econòmicament amb publicitat
o amb impostos. Resumint la seva intervenció, el regidor del PP diu que: estimació de la llengua sí, però
el que proposa Sebastià Reixac és passar la “patata” a altra institució. En el 2on torn per al ponent,
Sebastià li diu al regidor popular que la seva intenció no era convertir això en una qüestió de grup i diu
també que tant de bo si fos defensada la moció per 1.000.000 de persones aquí a Balears i que seria
fantàstic que anés el PP qui la defensés. Reixac afegeix que la política consisteix a sumar voluntats i que
per a això s'ha fet aquesta moció. En el 2on torn per a UM, Miquel Jaume demana que es reforcin les
llengües “pròpies” en TVE i afegeix que ha escoltat amb preocupació, el referent a llevar la publicitat de
les televisions. En el 2 torn per al PP, el seu portaveu en aquest punt Martí Sansaloni, proposa per la seva
banda afegir un punt més a la moció que seria el 7 i que consistiria que es doti de subsistència a les TV
locals que són en “la nostra” llengua i que es poden veure perjudicades per la TDT. El regidor ponent
utilitza el torn final per a acceptar el punt afegit per Sansaloni, després d'això proposa al Plenari
l'aprovació de la moció que ha presentat, però afegint els dos punts següents:
6.-Instar al Govern de l'Estat a mantenir en tant que sigui possible la TV en català en els territoris de
llengua catalana.
7.-Instar al Govern Balear a fer el possible per a mantenir les TV locals.
La moció anteriorment transcrita, amb els dos apartats afegits que dalt s'esmenten, resulta
aprovada per unanimitat dels regidors presents (10).
Després d'això el Sr. President aixeca la sessió, sent les 22.23 hores, de tot el qual don fe i estenc
la present acta, que jo el Secretari certific.
Vist i Plau
El Batle.

El Secretari.

Signat: Joan Font Massot.

Signat: Francisco González Benito.

