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

JUNY DE 2012.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,31 hores de dia 7 de juny de dos mil 
dotze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió ordinària i pública del Plenari de 
l'Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació és relacionen: 
  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo. 
Sr. Biel Alomar i Bauzà. 
Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  

 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
 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 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 el següent 
ordre del dia.  

 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.. 
 

La Sra. Presidenta ofereix a la resta dels regidors l'oportunitat d'intervenir, en relació amb l'acta 
plenària de la sessió anterior, sense que els regidors de l'oposició en manifestin cap objecció. Per contra, el 
regidor de l'equip de Govern, Bartomeu Gual Riutort, mostra la seva disconformitat amb el que s'ha reflectit 
en acta de la intervenció del regidor Martí Sansaloni, concretament on es diu: que 348.532,82 euros anirien 
per l’ICO i 1.200.000 euros a negociar amb els Bancs. Igualment es mostra en desacord el regidor Gual, amb 
la frase que s'ha posat entre parèntesi dins del penúltim paràgraf de l'acta, on posa: “l'equivalent al cost de 
finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que 
s'afegirà un marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics”, afegint aquest regidor que això no és va 
dir i que no coincideix amb les condicions pactades amb el BBVA. Bartomeu arriba fins i tot a demanar que 
es torni a redactar altra vegada l'acta. El Secretari adverteix que aquí estam subjectes a un Reglament i que 
no es pot fer el que es vulgui; seguidament li diu al regidor Gual que si vol modificar una cosa del reflectit 
sobre les seves intervencions en la sessió que ho digui, però que es fa d'acord amb el ROM. El funcionari 
demana un moment per a cercar l'article aplicable d'aquesta norma, mentre el regidor Gual i la Presidenta 
donen mostres d'impaciència. Francisco González troba per fi el precepte i llegeix en veu alta el que es diu 
en l'article 13.11 del ROM 
 
“Durant el debat qualsevol membre de la Corporació pot demanar que consti en acta qualque frase o paràgraf 
de la seva intervenció sempre que estigui directament relacionat amb el tema que s'està debatent, però en 
aquest cas ha de lliurar, per escrit al secretari, una còpia del text sintetitzat de la seva intervenció i que desitgi 
recollir a l'acta, abans dels 7 dies següents a la sessió.” 
 

La Sra. Presidenta vol deixar l'aprovació de l'acta pendent per a la pròxima sessió del Plenari, però el 
Secretari demana que se li aclaresqui exactament quin és el que es vol modificar en el text que ha redactat, 
perquè la redacció de l'acta és una cosa seva i no del regidor. El regidor Bartomeu Gual li diu que després de 
l'expressió “348.532,82 euros per l’ICO i” s'ha d'afegir: la diferència fins a. Com l'autor de la intervenció 
reflectida (el regidor Sansaloni), no mostra objecció pel que fa a l'afegit proposat per Gual, així faig constar 
en acta l'anterior afegit. Per altra banda i quant a la frase del parèntesi, on diu: l'equivalent al cost de 



finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que 
s'afegirà un marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics”, el Secretari afirma que va fer constar 
això en acta, perquè es tracta de les condicions imposades pel Ministeri per a l'aprovació del préstec i són 
condicions-tipus aplicables a tots els Ajuntaments. Bartomeu insisteix que no es va dir això i afegeix que el 
signat en el contracte és distint. La Presidenta encarrega al Secretari que comprovi una possible contradicció 
entre ambdues coses. En qualsevol cas, el funcionari diu que tampoc té inconvenient a eliminar el que hi ha 
dins del parèntesi, ja que és veritat que no es va dir, però afegeix que eren les condicions del préstec que 
s'aprovava pel plenari i va entendre que havia de constar en acta el que s'aprovava. Per tant, faig constar que 
se suprimeix de l'acta la frase “l'equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats 
més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s'afegirà un marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts 
bàsics”. A més de l'anterior, Francisco González li diu al regidor Gual que si vol fer constar alguna 
rectificació d'alguna intervenció seva que li passi el text per escrit, conforme a l'establert en l'article 13.11 del 
ROM. De totes maneres, no s'aprova l'acta de la sessió passada en aquest moment i es considera aprovada en 
canvi, per unanimitat dels regidors que componen el Ple, la proposta de la Sra. Batlessa de deixar-la “sobre la 
mesa” per a la pròxima sessió plenària, d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 
20/2006 de 15 de desembre. 
 
 
 2.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TRAMITACIÓ DE 
DETERMINADES OBRES MENORS DEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA.-  
 
 En aquest punt serà el regidor de l'equip de Govern Sebastià Reixac el qui actuï com a portaveu i 
comença comentant que la idea d'això és que totes les obres que s'esmenten en l'article 2 de l'Ordenança 
puguin començar-se a realitzar amb una comunicació prèvia. Tant la portaveu del PSOE com el portaveu de 
CxI, es mostren favorables pel que fa a l'Ordenança proposada per a facilitar les coses als interessats i evitar 
burocràcia. Igualment mostra el seu suport a l'Ordenança presentada el portaveu popular per a aquest punt de 
l'ordre del dia, Miquel Santandreu, que no obstant això proposa una modificació en l'article 2 de la mateixa, 
en el sentit que la llista d'obres que allí s'incorpora sigui més àmplia o bé que no exclogui a altres obres que 
puguin considerar-se menors. L'esmentat regidor concretament planteja la introducció d'un nou apartat en 
l'article 2.1 de l'Ordenança que digui: aquesta llista no és tancada i no exclou altres obres que puguin 
considerar-es menors. 
 
 La modificació proposada pel portaveu del PP resulta acceptada per unanimitat dels regidors que 
componen el Plenari, d'acord al previst en els articles 13.11 del ROM i 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 
15 de desembre. Tot seguit i com no hi ha més intervencions de regidors, es passa directament a la votació 
sobre el fons de l'assumpte, quedant aprovada inicialment per unanimitat dels regidors que componen el 
Plenari, l'Ordenança Municipal que a continuació es transcriu: 
 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TRAMITACIÓ DE DETERMINADES OBRES MENORS 
PEL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ PRÈVIA.- 
 

Es dicta la present ordenança d’acord en el disposat als articles 84 i 84 ter. de la LBRL i l’article 71 
bis (punts 2, 3 i 4) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre. 

 
Aquesta Ordenança pretén millorar els serveis que l’Ajuntament presta als ciutadans, simplificar i 

agilitar els procediments i facilitar l’establiment o exercici d’activitats de serveis, en els supòsits en que no 
estigui justificat el règim de llicència d’acord amb els criteris de la Directiva de serveis 2006/123/CE, del 
Parlament europeu i del Consell europeu, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat 
interior i els de la llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici. 
 



Article 1.- Objecte 
 

La present Ordenança té per finalitat regular el règim d’intervenció administrativa de determinades 
obres menors que es realitzin al terme de Petra, pel procediment de comunicació prèvia. 
 
Article 2.- Actuacions urbanístiques subjectes a comunicació prèvia. 
 
1.- Estaran subjectes a comunicació prèvia els següents actes de transformació o utilització del sòl o del 
subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres, de pressupost inferior a 18.000 euros: 
 
- Obres a l’interior dels habitatges que no modifiquin distribució, estructura ni façana i que no s’efectuïn en 
edificacions protegides individualment en el Pla especial de protecció del Patrimoni de Petra, i en concret: 
 
a) Fer obres de millora de cuines, lavabos o safareigs que no suposin alteracions en la distribució interior de 
l’habitatge o local. 
b) Arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors. 
c) Enrajolar parets interiors. 
d) Canviar el paviment de terra o graonada. 
e) Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telèfon, calefacció) 
f) Col·locar o reparar el cel ras, motllures i ornaments interiors. 
g) Reparar o substituir baixant/s d’aigües pluvials (quan no faci falta bastida), excepte en façana principal. 
h) Canviar portes, finestres o persianes de la façana sense modificar les dimensions de l’obertura ni 
l’homogeneïtat de la façana (tipus i color. 
i) Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats. 
j) Col·locació de reixes en obertures existents. 
 
- Obres a l’interior de locals que no modifiquin distribució, estructura ni façana. 
- Obres a l’interior d’elements comuns que no modifiquin distribució, estructura ni façana. 
- Aparells d’aire condicionat d’ús domèstic o en activitats . 
- Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat. 
- Instal·lació de baixants i xemeneies. 
- la col·locació de cartells i elements publicitaris visibles des de la via pública. 
 
 Aquesta llista no es tancada i no exclou altres obres que puguin considerar-se menors 
 
2.- Per tal que la comunicació prèvia es consideri realment efectuada, i per tant possibiliti l’actuació, s’hi 
haurà d’adjuntar la documentació prevista en aquesta ordenança. En altre cas, s’entendrà com a no efectuada. 
 
3.- La correcta presentació de la comunicació prèvia facultarà per a l’exercici de l’actuació objecte de 
comunicació. 
 
Article 3.- Comunicació prèvia per la realització d’obres per a usos i activitats Determinades 
 

Si l’edificació, o part d’aquesta, per la qual es sol·licita comunicació prèvia per a la realització 
d’obres, han de ser destinades a l’exercici d’activitats igualment sotmeses a comunicació prèvia, ambdues 
sol·licituds es poden tramitar simultàniament, d’acord amb el que disposi la normativa legal d’aplicació. A 
l’expedient s’haurà d’acreditar, a més de la documentació referent a les obres esmentades en aquesta 
Ordenança, el compliment de tots els requisits de l’activitat projectada que exigeixin les ordenances 
municipals de Petra, i la normativa ambiental i sectorial d’aplicació. 
 

No obstant el que estableix l’apartat anterior, quan a l’emplaçament, local o lloc on es pretén dur a 
terme les obres per l’exercici d’una activitat estigui subjecte al regim d’autorització o llicència ambiental, la 



comunicació prèvia per la realització de les obres es tramitarà simultàniament amb la d’activitats, d’acord 
amb el que disposi la normativa legal d’aplicació. 
 
Article 4.- Tramitació 
 
1.- La comunicació prèvia. 
 
- En imprès normalitzat en el registre General de l’Ajuntament. 
- Mitjançant qualsevol altra dels mitjans previstos a la normativa de procediment administratiu. 
 
2.- Quan per a l’execució de les obres es requereixi l’ocupació de la via pública amb contenidors, sacs de 
runa, bastides, caldrà assenyalar en la sol·licitud les dades corresponents per determinar les garanties 
escaients. 
 
3.- En el supòsit que la sol·licitud no reuneixi algun dels requisits, manqui la documentació complementària 
o el seu contingut sigui incomplet o deficient, es requerirà al sol·licitant perquè ho esmeni, atorgant-li un 
termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent la notificació, entenent-se com no efectuada la 
comunicació prèvia quan no aporti o subsani la documentació requerida en el termini indicat. 
 
4.- En cap cas la comunicació prèvia legitima per exercir actuacions en contra de la legislació i el 
planejament vigent. 
 
5.- Les obres menors incloses en el règim de comunicació s’hauran d’acabar en un termini de 6 mesos a la 
data en què podrien iniciar-se, transcorregut el qual, i en cas de no haver-se executat totalment les obres, 
caldrà efectuar una nova comunicació, podent-se sol·licitar també una pròrroga. 
 
Art. 5 . Documentació 
 
A la comunicació prèvia s’hi haurà d’acompanyar la següent documentació, per a la 
deguda comprovació: 
 
A) Model oficial. 
B) Documentació que acrediti la personalitat física o jurídica de l’interessat. 
C) Memòria explicativa de les obres. 
D) Emplaçament de les obres. 
E) Pressupost. 
F) Autoliquidació de taxes i autoliquidació de l’impost de construccions instal·lacions i obres en el moment 
de l’inici de l’obra. 
G) Justificant del dipòsit de la fiança de residus, si s’escau. 
H) Contracte signat amb el gestor autoritzat d’acceptació dels residus, d’acord amb 
l’establert a la normativa sectorial d’aplicació, si s’escau. 
 
Art. 6. Incompliment del règim de comunicació 
 
1. Manca de documentació: 
 

En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia que no reuneixi els requisits fixats en aquesta 
Ordenança, l’interessat que l’hagi presentat no estarà habilitat per executar l’obra objecte de comunicació. En 
el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament haurà de 
requerir a l’interessat per tal que presenti la documentació que manca presentar, advertint-lo que no està 
habilitat per executar l’actuació comunicada, i de la possible comissió d’infracció urbanística en el cas que 
l’executi. 



 
Passats 10 dies des del requeriment sense la presentació de la documentació requerida, es procedirà a 

declarar el desistiment de l’actuació comunicada, mitjançant 
resolució motivada que s’haurà de notificar a l’interessat. 
 
2.- Comunicació d’actuacions sotmeses a llicència urbanística: 
 

En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia per una actuació per a la qual s’exigeixi 
llicència urbanística, l’interessat que l’hagi presentat no estarà habilitat per executar l’obra objecte de 
comunicació. 
 

En el termini màxim de deu dies a comptar des de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament 
dictarà la resolució declarant la manca d’efectes de la comunicació i requerint l’interessat per tal que presenti 
la sol·licitud de llicència urbanística, advertint-lo que no està habilitat per executar l’actuació comunicada, i 
de la possible comissió d’infracció urbanística en el cas que l’executi. 
 
Art. 7. Protecció de la legalitat. 
 

Quan les obres menors contemplades en aquesta Ordenança es realitzin sense comunicació prèvia o 
que l’abast de les quals excedeixi al contingut de la comunicació, l’Ajuntament acordarà les mesures de 
protecció de la legalitat urbanística infringida regulades a la Llei Balear de Disciplina Urbanística i altre 
normativa en vigor que sigui d’aplicació a les Illes Balears. 
 
Art. 8.-Infraccions i sancions. 
 

Les accions i omissions tipificades com infraccions a la Llei Balear de Disciplina Urbanística i altre 
normativa en vigor que sigui d’aplicació a les Illes Balears, donaran lloc a la tramitació del corresponent 
expedient sancionador i a la imposició, si s’escau, de les sancions adients, així com a les mesures d’execució 
forçosa que siguin procedents. 
 
Art. 9.- Autoritzacions sectorials. 
 

El règim d’intervenció previst en aquesta Ordenança no eximeix l’obligatorietat de sol·licitar altres 
autoritzacions que per imperatiu de la legislació sectorial s’hagin d’obtenir. 
 
Disposició addicional 
 

Les actuacions en edificis o entorns catalogats o protegits, les obres en sòl no urbanitzable, els canvis 
d’ús de les edificacions existents i la resta d’obres previstes a la legislació urbanística i no esmentades a 
l’article 2 d’aquesta Ordenança, requeriran 
sempre llicència urbanística. 
 
Disposició transitòria. 
 

Aquesta Ordenança no serà d’aplicació als procediments iniciats abans de la seva entrada en vigor. 
 
Disposició Final. 
 

La present Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 
 
 3.- ADHESIÓ PROJECTE VACANCES EN PAU 2012.- 



 
 En aquest punt de l'ordre del dia es produeix la intervenció de la portaveu socialista, Maria Antònia 
Alzamora, interessant-se per les actuacions que fa l'Ajuntament i preguntant si es fa una campanya per a 
trobar famílies d'acollida. La Sra. Batlessa li respon que sempre es fa això amb l'assessorament dels Serveis 
Socials. Els altres dos grups municipals de l'oposició (PP i CxI) anuncien el seu suport pel que fa a aquest 
assumpte i no es fa una segona ronda d'intervencions, per la qual cosa, la Sra. Presidenta dóna pas 
directament a la votació de la proposta d'acord plenari que va ser dictaminada favorablement en Comissió i 
en la qual es diu textualment el que segueix: 
 

“Primer.- L'Ajuntament de Petra és COMPROMET a acollir a un grup de nins/és del projecte 
“Vacances a Pau 2012”, organitzat per l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí en col·laboració del Govern i 
els municipis dels Illes Balears. L'Ajuntament facilitarà la difusió i la sensibilització d'aquest projecte al 
municipi. Donarà suport a la inserció dels infants dins els activitats municipals, com ara: escoletes, centres 
esportius i d'oci, etc. 

 
Segon.- DONAR COMPTE d'aquest acord a l'entitat organitzadora per la seva presentació on 

procedeixi i als efectes corresponents.” 
 
 L'anterior acord plenari resulta aprovat per unanimitat dels regidors que componen el Plenari. 
 
 4.- DONAR COMPTE CRÈDIT BBVA.  
 
 Ara serà el regidor de l'equip de govern, Bartomeu Gual, qui va actuar com a ponent per a aquest 
punt de l'ordre del dia. Bartomeu informa de la signatura d'una operació de crèdit amb el BBVA, del com diu 
que és el Banc que li ha tocat a l'Ajuntament i que l'equip de govern no ha pogut triar. Recorda el regidor 
Gual que va venir una persona d'aquest Banc amb el contracte per a signar. Quant a les condicions del 
préstec, l'esmentat regidor es refereix al tipus d'interès que serà l’euribor 3 mesos a 14 de maig de 2012, més 
el diferencial de 525 punts bàsics, la qual cosa significa un 5,939 % i que mai arribarà a baixar del 5,25 %, 
segons aquest regidor. Afegeix Bartomeu com a explicació, que l'amortització del préstec és sempre amb 
capital fix i que el primer pagament d'interessos puja a 5.289,84 euros arribant a ser al final en data 29-5-
2022 de sols 161,71 euros. Altra cosa que comenta Gual és que està oberta la possibilitat de retornar el 
capital, quan l'Ajuntament tengui els doblers, i que llavors s'anul·laria tot això. En el torn per a l'oposició 
pren la paraula en aquest cas el regidor Martí Sansaloni com a portaveu i recorda que aquest Plenari ja va 
autoritzar que es fes un préstec, però pregunta per la comissió d'amortització, ja que segons diu Sansaloni, tot 
el que es pugui estalviar és bo per als ciutadans de Petra. Llavors procedeix a cercar aquesta dada el regidor 
ponent dins de la documentació que obra en l'expedient. No obstant això passa el temps i el ponent no arriba 
a localitzar aquesta dada. La Sra. Batlessa apunta la possibilitat que pugui conèixer-lo el Secretari i aquest 
funcionari sol·licita el contracte per a buscar-lo aquí, comença la recerca Francisco, però el regidor Gual 
anuncia que se'ls enviarà una còpia als regidors perquè en puguin veure totes les condicions per ells 
mateixos. A continuació es passa al punt de l'ordre del dia següent. 
 

 5.- ESCRITS I SOL·LICITUDS. 
 
 A) MOCIÓ DE CxI (Núm. de registri d'entrada 943 i data 5-6-2012): que diu textualment el 
següent: 
 
“UNIO MENORQUINA (UMe) 

ES NOU PARTIT D’EIVISSA 

CONVERGENCIA PER LES ILLES 

LLIGA REGIONALISTA  



REFERENT AL TRANSPORT AÈRI 

El problema del transport constitueix el principal obstacle al creixement econòmic i a la sortida de la crisi a Menorca i 
Evissa, essent també un problema de gran magnitud a la resta de les illes de les Balears.  

La dependència d’un transport aeri car i ineficient afecta tant als ciutadans individuals de Mallorca, Menorca i Evissa que 
veuen els seus drets fortament disminuïts i en situació de desavantatge en relació a la resta de ciutadans de l’Estat 
Espanyol, com al món empresarial en general,  . 

També cal deixar clara una de les més importants conseqüències de les dificultats de comunicació aèries, com és la 
incapacitat del sector turístic per reeixir de la crisi econòmica, per assolir majors quotes de mercat i de qualitat, i 
esdevenir el motor econòmic de Mallorca, Menorca i Evissa proporcionant majors nivells d’ocupació i qualificació als 
treballadors.  

Qualsevol que vulgui venir/anar a Mallorca, Menorca i Evissa ho ha de fer a un preu tant alt que la majoria acaba 
senzillament per no venir/anar. La qualitat de l’oferta turística d’allotjaments i complementària va minvant paulatinament 
per poder competir en preus, la rendibilitat de les empreses cada cop és menor, i cal una inversió milionària de doblers 
públics en forma de convenis amb els touroperadors per a poder mantenir uns nivells mínims de visitants. 

Resulta evident que la insularitat i la manca de connexions aèries és un dels principals factors que porten a aquesta 
enorme davallada i als problemes actuals per capgirar la situació malgrat els esforços dels empresaris.  

Cal recordar que L’Aeroport de PALMA DE MALLORCA, s’ha convertit en un important Hub de l’Europa del sud. Només 
l’any passat hi van passar 11 milions de passatgers. Aquesta important infraestructura, hauria de servir per connectar 
els passatgers que viatgen a través de  Mallorca a la resta de les Illes i als menorquins/eivissencs amb les múltiples 
connexions nacionals i internacionals que opera.  Tanmateix, en la actualitat no és així, donat que el trasllat des de 
Palma cap a les altres Illes, encareix de manera escandalosa el trajecte pel visitant a la vegada que impedeix allò que 
hauria d’esser normal: la mobilitat natural entre ciutadans de la mateixa Comunitat. 
 
La crisi econòmica i multitud de factors han provocat la desaparició d’algunes companyies aèries que havien col·laborat 
a mantenir una certa connectivitat entre les diferents illes de les Balears i entre aquestes i el continent. Això, ha agreujat 
un desequilibri i una desigualtat, arribant-se  a parlar fins i tot de “doble insularitat”, que exigeix l’obligació legal de 
compensar o corregir. 
 
L’obligació de Servei Públic (OSP) i el descompte de resident, que inicialment preveien compensar o corregir aquesta 
injusta situació que pateixen els ciutadans insulars ha estat un disfraç per incrementar els preus finals, de tal 
manera que aquests son massa elevats pels residents i senzillament inasumibles pels no residents. Es per això 
que la nostra indústria turística, única generadora de riquesa es troba en una situació de falta de competitivitat, resultant 
en una cada vegada més gran dificultat per el manteniment de l’activitat econòmica i l’empobriment dels residents.   
 
En virtut de tot això, i amb l’objectiu de:  
 

- Que els residents a Les Illes Balears millorarien millorin la seva qualitat de vida i la igualarien igualin a la resta 
de ciutadans de l’Estat Espanyol. 

- Fer que els habitants de la Península i d’altres països puguin viatjar a Mallorca, Menorca i a Eivissa  com a 
visitants, generant amb aixó una gran activitat econòmica.  

- L’aeroport de Palma de Mallorca pugui ser considerat com un real i efectiu “hub” - un punt de connexions -  fet 
que facilitaria l’aparició de vols de codi compartit, fet amb el que qualsevol persona des del seu aeroport 
d’origen podria facturar fins a Menorca i Eivissa només canviant d’avió a Palma. Això representaria la vinguda a 
Menorca i Eivissa de turistes de multitud de nacionalitats que ara mateix no els és possible,  

 
ES PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA SEGÜENT MOCIÓ, que es concreta en els següents punts: 
 

1. L’Administració competent, en principi el Ministeri de Foment, ha de cobrir el servei de connexió aeri entre illes i 
entre illes i la Península amb una NOVA OSP (obligació de Servei Públic), declarant  un concurs públic per a la 
mateixa. 

2. En el plec de condicions han de figurar clarament els orígens i destinacions, els horaris, les freqüències 
mínimes i una definició acurada de la qualitat del servei. 

3. El cost per a l’usuari ha de quedar especificat en base a UNA TARIFA PLANA I UNIVERSAL de 30 euros coma 
màxim per als desplaçaments entre illes. 

4. L’Administració competent, el Ministeri de Foment, haurà d’aportar com a dotació econòmica al concurs la 
quantitat equivalent a la que paga pel 50% de descompte per residència.  



 
La qual cosa es demana a  Eivissa, Menorca i Mallorca, el dia    5  de  juny        de 2012. 
 
Signat Per: Lluís Grimalt Gual, regidor per CxI a l’Ajuntament de Petra. 
 
SRA BATLESA DE L’AJUNTAMENT DE PETRA” 
 

 
El portaveu de CxI llegeix completa en veu alta la moció abans transcrita, després d'això rep aquesta 

moció el suport de la portaveu del PSOE i el del portaveu del PP Martí Sansaloni. En el torn per al PSM pren 
la paraula el regidor de l'equip de govern Bartomeu Gual qui també manifesta el suport del seu grup 
municipal a la moció presentada pel regidor ponent, no obstant això afegeix Gual que desgraciadament, 
mentre estiguin governant PP i PSOE a Madrid, diu aquest portaveu, no es concedirà això fins que no hi hagi 
diputats dels seus. Si bé conclou dient el portaveu del PSM que per demanar…..En el torn per al grup 
popular, Martí Sansaloni comenta que no sap l'experiència negociadora que hagi pogut tenir el regidor Gual, 
però afirma que s'han reduït les taxes aeroportuarias i s'han adoptat altres mesures com la connexió aèria amb 
Eivissa. Per al regidor Sansaloni el que s'ha dit per Bartomeu pertany a un discurs propi dels anys 80 que 
actualment resulta anacrònic. No té lloc una 2ª ronda d'intervencions i per això la Sra. Presidenta dóna pas a 
la votació de la moció abans transcrita, la qual resulta aprovada per unanimitat dels regidors que integren el 
Plenari.  

 
 B) 1ª MOCIÓ DEL PSOE (Núm. de registre d'entrada 924 i data 4-6-2012): que diu textualment el 
següent: 
“Maria Antònia Alzamora Torrens, com a portaveu del Grup Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 87 de la Llei 
Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en degut temps i forma 
presenta per a la seva consideració a la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Petra la següent 
 

PROPOSTA D’ACORD DE PLE 
Antecedents 
 
Les darreres setmanes, les Illes Balears són l’escenari d’una creixent tensió social per les retallades aplicades pel  
Govern en l’àmbit de l’educació sostinguda amb fons públics de la nostra Comunitat Autònoma. 
Algunes de les mesures adoptades pel govern central i confirmades ja pel conseller d’Educació i Cultura, són: 
 
- Un augment del 20% d’alumnes per aula (de 25 nins a 30 en educació infantil i primària, de 30 a 36 a educació 
secundària i de 35 a 42 alumnes als batxillerats). 
- L’increment de les hores lectives al professorat, fet que suposarà molts de mestres interins a l’atur o sense contractar. 
- Eliminar l’obligatorietat que tenen els centres, d’oferir dues modalitats de Batxillerat. 
- Disminució de professorat d’atenció a la diversitat. 
- Pujada del 7% de les taxes universitàries arribant així al màxim fitxat pel govern central en un 25%. 
- Disminució de les partides per a les despeses corrents dels centres educatius. 
Des del Grup Socialista, creiem que totes aquestes mesures que ens venen com a mesures de reducció de despeses, 
no són més que violacions al dret fonamental d’una educació equitativa i de qualitat, amb igualtat d’oportunitat per a tota 
la ciutadania. 
Al contrari que el govern actual, no considerem l’educació com una despesa i motiu d’estalvi, l’educació i la formació són 
l’única inversió rendible a la nostra societat i són elements essencials per sortir de l’actual estancament i recessió 
econòmica. 
Amb totes aquestes mesures, passam d’una educació gratuïta i de qualitat per a tots, segons reconeix com a dret la 
constitució al article 27, a una educació de butxaca, només estudiarà qui ho pugui pagar, aquestes mesures es poden 
reconèixer com anticonstitucionals. 
I a Petra, i a tots els petrers ens afecten de manera directa aquestes retallades, ja que suposen la disminució del 
professorat i l’augment de les ràtios d’escolarització; suposant una baixada de la qualitat de l’ensenyament, a la vegada 
que resultarà pràcticament impossible l’optimització de les capacitats d’aquelles persones que pateixen una discapacitat 
o minusvalidesa. 
La pujada de les taxes universitàries també dificultarà l’accés a molts de joves petrers a cursar estudis superiors privant-
los del seu dret a formació universitària. 
Les reduccions de la dotació econòmica de subministrament i manteniment dels centres farà que aquests tinguin 
dificultats en el dia a dia del funcionament d’aquests. 
Totes aquestes situacions, absolutament precàries i més pròpies de mitjans de segle XX, són intolerables en una 
societat moderna, avançada i que ha de tenir l’educació com a prioritat. 



El tema de la lliure elecció de llengua, farà que els centres no podran dur a terme amb els recursos propis l’organització 
que pretén i molt manco amb la mateixa qualitat en l’ensenyament per a tot l’alumnat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Petra presenta per a la seva consideració i acceptació pel 
Ple Municipal d’aquesta corporació la següent proposta d’ACORD: 
 
1. L’Ajuntament de Petra insta al Govern de les Illes Balears a que consideri l’educació com inversió i no com a 
despesa, rectificant les mesures preses fins ara, ja que, no garanteixen un futur amb igualtat d’oportunitats per als 
nostres joves. 
2. L’Ajuntament de Petra insta el Govern de les Illes Balears a regularitzar els pagaments de les dotacions econòmiques 
de subministrament i manteniment dels centres pendents de l’exercici 2011 i posar al dia les del 2012, que encara no 
s’han començat a pagar. 
3. L’Ajuntament de Petra acorda donar trasllat de la present Moció al President del Govern de les Illes Balears, al 
Conseller d’Educació i Cultura, així com als diferents portaveus del Grups Parlamentaris de les Illes Balears.  
 
Petra a 31 de maig de 2012 
 
M. Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista “ 
 

Una vegada que la regidora ponent ha finalitzat la lectura de la moció abans transcrita, fa una 
observació relacionada amb l'informe jurídic que va llegir el Secretari en Comissió sobre la moció ara 
tractada. Maria Antònia Alzamora dóna lectura a un text pertanyent a la Llei Orgànica d'Educació en el qual 
la qualitat apareix com un principi dins del seu article 1 a). Llavors intervé el Secretari, a l'empara del 
disposat en l'article 13.14 del ROM i afirma que el que ha llegit la portaveu socialista no contradiu per res 
l'exposat en el seu informe, ja que la regidora Alzamora s'ha referit a una Llei Orgànica que és norma de rang 
inferior a la Constitució i reitera que no hi ha un dret fonamental a la qualitat en l'educació en la Constitució i 
tampoc hi ha un dret ordinari a la qualitat en l'educació en la Constitució i que la qualitat en l'educació 
tampoc apareix dins de la Constitució, com un principi rector de política econòmica i social. Igualment 
afegeix el funcionari que no està dient si li sembla bé o mal i que no està prenent partit. Afegeix Francisco 
González que l'aportació que ha fet ara Mª Antònia, enriqueix el tema que s'aborda, ja que ara veiem que 
encara que la qualitat en l'educació no sigui un dret constitucional, ni un principi rector constitucional de 
política social i econòmica, almenys apareix com un principi en la Llei Orgànica d'Educació, el qual ja és 
qualque cosa. En el torn per a CxI el seu portaveu comenta que malament va un país que no cuida l'educació 
i assenyala com a pilars bàsics de la política: l'educació, la sanitat i l'assistència social. Després de referir-se 
a les retallades que s'imposen en ocasió de la situació econòmica actual, el regidor Lluís Grimalt anuncia el 
suport del seu grup a la moció abans transcrita. Després ve la intervenció del portaveu del PSM que en 
aquest cas és el regidor Sebastià Reixac, el qui afirma que està bàsicament a favor, excepte quant al punt 2 de 
la proposta d'acord plenari que es refereix a demanar al Govern que faci pagaments a altres organismes 
depenents del Govern. Afegeix Sebastià que encara que tinguem coneixement que existeixen deutes pendents 
en aquest sentit, l'Ajuntament de Petra no és qui, per a dir-li al Govern on ha de passar els doblers. El regidor 
Reixac anuncia que si es retira aquest punt 2, el vot del grup municipal PSM seria a favor, però en cas 
contrari seria d'abstenció. La regidora ponent rebutja la retirada del punt 2 i per tant manté la moció abans 
transcrita segons li ha llegit i tal com va quedar dictaminada en Comissió. Tampoc es produeix ara una 2ª 
ronda d'intervencions i sense més comentaris, la Sra. Presidenta demana vots per a la 1ª moció del PSOE 
llegida per la Ponent del grup socialista, obtenint-se el resultat següent:  
 
Vots emesos:   11.  
Vots a favor:   2 (1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   4 del PP. 
Abstencions:   5 del PSM.  

Es rebutja per tant, per majoria simple (més vots en contra que a favor) del número de regidors que 
formen el Plenari, la moció del PSOE (Núm. de registre d'entrada 924 i data 4-6-2012). 

 
 B) 2ª MOCIÓ DEL PSOE (Núm. de registre d'entrada 925 i data 4-6-2012): que diu textualment el 
següent: 



 
“Maria Antònia Alzamora Torrens, com a portaveu del Grup Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 87 de la Llei 
Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en degut temps i forma 
presenta per a la seva consideració a la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Petra la següent 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Antecedents 
És de tots conegut que les retallades en Educació i Sanitat repercuteixen amb més força en les persones amb manco 
poder adquisitiu i en les famílies amb menys entrades. 
 
La supresió de les ajudes al Fons de Llibres al nostre col·legi Juníper Serra d’Infantil i Primària fa que les famílies hagin 
d’aportar uns 110 € /any aproximadament i no els 70 que fins ara pagaven. 
 
La mateixa qüestió aplicada a l’IES Sineu, amb forta presència d’alumnat petrer, farà que a més de la quota de 180 € 
que es pagava sols  el primer curs d’ESO, ara cada curs les famílies hauran d’afegir  entre 50-80 €.  
 
Aquest mateix Ajuntament de Petra, per iniciativa de l’equip de govern del PSM ha retallat les ajudes als clubs esportius 
al manco en un 50%. 
 
Considerant que dins els pressuposts 2011 i 2012 hi ha una partida pressupostària de 16.000 € cada any corresponent  
a pagament de dietes a regidors de l’equip de govern i oposició. 
 
Entenent que aquesta partida segueix bloquejada a l’espera de l’aprovació dels Pressuposts del 2012. 
 
Considerant que els nostres conciutadans de Petra necessiten percebre que els polítics ens preocupam més dels seus 
problemes que dels nostres. 
 
PROPOSAM 
 
Que la quantitat corresponent  a l’exercici del  2011 (nova legislatura) es destini exclusivament a accions socials per tal 
de satisfer les necessitats bàsiques en alimentació, medicaments, vestit, lloguers, llum i transport a hospitals. 
Que es creï una comissió de seguiment amb la presència de la Treballadora Social, d’un o dos membres del grup 
d’Acció social de la Parròquia , el regidor de serveis socials, així com un membre de l’oposició elegit entre ells. 
 
Que els 16.000 € corresponents a l’exercici 2012 es destinin: 
Ajuda al Fons de Llibres d’Infantil i Primària Col·legi Juníper Serra   3.000 € 
Ajuda al Fons de Llibres de Secundària IES Sineu                               3.000 € 
20 beques per a la pràctica de qualsevol esport a Petra x200 €      4.000 € 
Ajudes directes a Acció Social per necessitats sorgides ( com per exemple les famílies amb tots els seus membres 
aturats o amb un màxim d’ingressos que fan molt difícil una subsistència digna. 6.000 € 
 
Comissió podria estar formada per: 1 representant de cada Amipa, 1 representant de cada Club esportiu de Petra, 1 
representant de cada centre, el regidor d’educació o el d’esports, 1 membre de l’oposició a elegir entre ells. 
 
Es procuraran uns criteris basats en la necessitat i la impossibilitat d’accedir a aquestes activitats.  
 
Per tot això DEMANAM 
Es posin per part de l’equip de govern d’aquest Ajuntament, tots els mecanismes jurídics i tècnics per fer efectiu aquest 
canvi de partida pressupostària en bé de tot el poble de Petra, procedint a posar en marxa aquest acord de manera 
immediata. 
Petra a 31 de maig de 2012 
 
M. Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 
 

Una vegada que la regidora ponent ha finalitzat la lectura de la moció abans transcrita, segons va 
quedar dictaminada en Comissió, anuncia que introduirà 2 modificacions ara en el seu text que són les 
següents: en la 2ª pàgina de la moció, dins del 2on paràgraf, es substitueix l'expressió “representant de cada 
centre” per l'expressió treballadora social. Per altra banda i dins del quart paràgraf d'aquesta mateixa 2ª 
pàgina, després de la paraula “pressupostària”, afegeix Mª Antònia la frase per aprovar en el proper Plenari. 
La modificació plantejada s'accepta per unanimitat dels regidors del Plenari, conforme al disposat en els 
articles 13.10 del ROM i 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre. Té lloc a continuació una 1ª 



ronda d'intervencions per part dels grups municipals que comença amb el torn del portaveu CxI, Lluís 
Grimalt, que es pronuncia en termes semblants a com ho va fer respecte a la moció anterior, lamentant 
aquestes altres retallades, en aquest cas autonòmics i municipals; i igualment anuncia el regidor Lluís 
Grimalt que donarà el seu suport a aquesta moció. En canvi el portaveu del grup popular que ara és Miquel 
Santandreu, no comparteix tot el plantejat en la moció socialista i demana que la quantitat corresponent es 
dediqui als llibres del 2on. curs més que a les beques. En el torn per al PSM torna a ser el regidor de l'equip 
de govern Sebastià Reixac qui actua com a portaveu i anuncia que s'oposarà a la moció i no per perdre les 
dietes dels regidors, de les quals diu que no s'han cobrat, sinó perquè la quantitat corresponent es destinarà a 
altres despeses de l'Ajuntament. Tot seguit, aquest regidor fa esment a anteriors regidors que van passar per 
aquest Ajuntament i recorda que l'anterior Batle cobrava 600 euros i ell 72 mensuals. Afegeix Sebastià que 
els anteriors tampoc venien aquí a cobrar un sou. Després es refereix el regidor Reixac a les retallades que 
s'han produït en altres àmbits i afirma que l'Ajuntament ha de completar una sèrie de serveis que no 
cobreixen altres Administracions. Recorda el regidor Reixac que l'Ajuntament no té competències en 
educació, però que quan la cosa anava bé, es donaven ajudes que ara l'Ajuntament no està en condicions de 
donar i que no és que no s'hagi fet res. En aquest sentit, recorda Reixac que s'ha fet assistència social. 
Seguidament anuncia el portaveu del PSM als presents que ara farà demagògia i pregunta perquè els 
ciutadans de Petra han de pagar els llibres dels fills de Sebastià Reixac? Després d'això al·ludeix Sebastià a 
una cita de l'evangeli recomanant que la teva mà esquerra no sàpiga el que fa la teva mà dreta. Utilitza un 
2on torn la regidora ponent per a dir que les beques són per a nins que els seus pares no tenen doblers perquè 
els puguin apuntar per a practicar un esport i d'altra banda afegeix que no comparteix la reflexió de Sebastià. 
No hi ha més intervencions de regidors i es passa directament a la votació sobre el fons de l'assumpte que és 
la moció llegida per la regidora ponent amb les dues modificacions introduïdes per la mateixa que més amunt 
s'han transcrit; i el resultat que s'obté és el següent:  
 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   2 (1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   5 del PSM. 
Abstencions:   4 del PP.  

 
Per tant es rebutja, per majoria simple (més vots en contra que a favor) del número de regidors que 

formen el Plenari, la moció del PSOE (Núm. de registre d'entrada 925 i data 4-6-2012). 
 
 7.- DECRETS DE BATLIA.- 
 
 En aquest punt de l'ordre del dia serà el regidor popular Martí Sansaloni, qui pren la paraula per a 
referir-se a la Resolució de pagaments 40/2012 de 26-4-2012 i més concretament al pagament número 22 
que apareix dins de la mateixa, referit a la compra d'un segell de registre de factures amb data rotatòria per a 
les oficines municipals. A Martí Sansaloni li resulta curiós que es compri aquest segell precisament després 
que succeís tot aquell trui de les factures no registrades d'entrada. La Sra. Batlessa remet al regidor Sansaloni 
al Secretari-Interventor. Aquest funcionari li diu a Sansaloni que no li pot dir molt sobre aquest assumpte, 
tret que en les últimes Resolucions de pagaments que ha intervingut, ha vingut observant que les factures 
anaven segellades. Segueix comentat Francisco González que en la darrera Resolució de pagaments que ha 
intervingut, totes les factures duien posats dos segells: un de registre d'entrada i altre de registre de factures, 
amb dates coincidents encara que amb números distints, de la qual cosa dedueix González l'existència d'una 
coordinació i interconnexió entre comptabilitat i el registre d'entrada. El regidor del PP insisteix en el curiós 
que és el fet que s'hagi començat a fer això ara i crida l'atenció del Secretari sobre la circumstància que el 
segell en qüestió dugui data rotatòria. Francisco interpreta malament l'observació del regidor Sansaloni, 
entenent que es pot fer algun truc amb la data en el cas del registre de factures, la qual cosa provoca rebuig 
entre els membres de l'equip de govern. Sansaloni li aclareix al Secretari que és normal que el segell tingui 
data rotatòria i el funcionari es disculpa del malentès dient que ell és expert en lleis però no en trampes.  

No es produeixen més intervencions en relació amb les Resolucions de Batlia prèviament repartides 
entre els regidors, per la qual cosa s’entra ja en l'últim punt de l'ordre del dia. 



 
 8.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.  
 

Dins d'aquest punt és la portaveu del PSOE, Mª Antònia Alzamora, la qui intervé ara per a formular 
una interpel·lació a la Batlessa en relació amb els acords adoptats en la Mancomunitat per a reduir despeses i 
suggereix a l'equip de Govern que informi més del que passa, perquè no informa als membres de l'oposició 
de res. En la seva resposta Caterina informa d'una reducció dels efectius del personal en la Mancomunitat, 
com per exemple que de 7 assistentes socials s'ha passat a 5. També és la portaveu del grup socialista la qui 
pren la paraula a continuació, però en aquest cas per a formular un prec i és el de demanar a l'equip de 
Govern que tingui actualitzades les actes en la Web Municipal. Segueix Mª Antònia en l'ús de la paraula i ara 
formula una pregunta en relació amb la celebració de sessions plenàries en els mesos de juliol i agost, segons 
una moció que va quedar aprovada en Plenari. La Sra. Batlessa remet la pregunta al Secretari, qui diu que hi 
havia un informe jurídic en contra de l'aplicació d'aquesta mesura per ser contrària a l'Ordenament Jurídic, si 
bé prefereix remetre's directament al que es diu dins d'aquest informe, abans que dir una cosa en el que pugui 
equivocar-se ara. Intervé per un instant la regidora socialista per a realitzar un avís fora del tema tractat i és 
que demà donarà entrada en l'Ajuntament a una moció relativa al Consell econòmic i social municipal. 
Reprenent el fil de l'assumpte que s'estava abordant, els regidors populars Miquel Santandreu i Martí 
Sansaloni pregunten des de quan un informe jurídic contrari ha evitat l'execució d'un acord plenari ? En 
aquest sentit, Miquel Santandreu recorda que multitud d'acords plenaris s'han executat en contra de l'informe 
del Secretari. Aquests regidors pregunten al Secretari qui és el responsable de l'execució d'un acord plenari i 
li esmenten el cas de l'aprovació d'altres Ordenances que s'envien els edictes corresponents. El funcionari 
interpel·lat recorda als regidors del PP que ell té a una prefectura de personal i a una direcció de 
l'organització dels serveis per damunt. Els regidors insisteixen que digui qui és el responsable d'executar un 
acord plenari. Francisco González respon que no està ben delimitat legalment amb claredat, però planteja un 
símil amb el que succeeix dins de l'Estat i diu que si allà hi ha unes Corts que són el poder legislatiu i un 
govern que és el poder executiu, el mateix succeeix en l'àmbit municipal; i així com quan el Parlament estatal 
aprova una Llei, és el Govern qui l'executa, el mateix succeeix dins de l'Ajuntament, quan el seu Plenari -que 
seria com el poder legislatiu- aprova o modifica una Ordenança Municipal, corresponent a l'equip de Govern 
l'execució d’aquesta, per ser el poder executiu dins de l'Ajuntament; i conclou dient el Secretari que almenys 
aquest és el seu criteri.  
 

Amb aquest últim comentari i no havent ja més assumptes en l'ordre del dia, la Sra. Presidenta aixeca 
la sessió, essent les 22,37 hores; i a continuació, ofereix un torn de precs i preguntes per al públic present en 
la sala, sobre temes concrets d'interès municipal, en virtut del disposat en els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 
12 del ROM, però no intervé ningú, davant la qual cosa, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada també la 
reunió, a la mateixa hora ja indicada, 
 
 Vist i Plau       El Secretari. 
 La Batlessa. 

 
 
  

Signat: Caterina Mas i Bennasar.   Signat: Francisco González Benito.  
 

 
 


