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

7 DE NOVEMBRE DE 2013.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,33 hores de dia 7 de 

novembre de dos mil tretze, 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 

es relacionen: 

  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 

Sr. Biel Alomar i Bauzà  

Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 

 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.  

No assisteixen:  

 Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

 
 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.- 
 

Malgrat l'oferiment que fa la Sra. Presidenta Caterina Mas, als altres regidors, per si 

volen fer alguna observació sobre aquesta acta; no n’intervé cap, si bé els portaveus dels 

diferents grups municipals manifesten conformitat; davant la qual cosa i d’acord amb el 

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 ordinària celebrada el 3-10-2013, per 

unanimitat dels membres del Plenari presents (10). 

 

2.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI CERTIFICACIÓ FINAL 
D'OBRES REFORMA CP JUNIPER SERRA.- 

 

La Sra. Batlessa recorda que l’Ajuntament va contractar a l’empresa Ferrovial 

perquè fes aquesta obra, la qual havia de ser pagada per la Conselleria. Continua explicant 

Caterina que al no pagar la Conselleria a l’Ajuntament, Ferrovial va demandar en el Jutjat a 

aquest últim com a responsable de la contractació i que ara la Conselleria es farà càrrec dels 

interessos deguts i dels costs, mitjançant una posterior addenda. Segueix comentant la 

Batlessa que l’Addenda que es presenta ara i que es refereix a la certificació final d’obra, 

puja a 14.920,96 euros. 

En el torn per a l'oposició, sols intervé la portaveu del PSOE, Mª Antònia Alzamora, 

la qui vol saber abans que es voti, si hi ha algun tipus d’incompatibilitat per aprovar això. El 

Secretari intervé un moment per a dir que no ha vist cap objecció legal. Es passa després a la 



votació d’aquest punt i resulta aprovat per unanimitat dels regidors presents en el Plenari 

(10).  

 

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT. 
 
 La Sra. Presidenta planteja en aquest cas deixar l’assumpte sobre la mesa, perquè hi 

havia algunes coses pendents. El Secretari avisa que s’ha de votar la proposta de la 

Presidència i en la votació corresponent s’aprova per unanimitat dels regidors presents en el 

Plenari: deixar sobre la mesa aquest assumpte per a una posterior sessió plenària.   

 
4.- APROVACIÓ ORDENANÇA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

I SERVEIS DE COWORKING. 
 

 En aquest cas, serà el primer Tinent de Batle Sebastià Reixac, qui intervingui i ho fa 

dient que com ha faltat incorporar aquí el Reglament corresponent que es pretén aprovar, la 

seva proposta és que hi vagi tant aquest Reglament Municipal, com l’Ordenança Fiscal 

corresponent, a una pròxima sessió plenària, quedant per tant aquest assumpte sobre la mesa. 

Es vota llavors la proposta del regidor de l’equip de Govern i també s’aprova per unanimitat 

dels regidors presents: deixar aquest altre assumpte per a una posterior sessió plenària. 

 
5.- APROVACIÓ ORDENANÇA DE SUBSTITUCIÓ DE SANCIONS 

ECONÒMIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE SERVEIS EN BENEFICI DE LA 
COMUNITAT. 
 
 També actua com a ponent per a aquest assumpte el regidor Sebastià Reixac i ho fa 

procedint a la lectura íntegra en veu alta de l’esborrany d’Ordenança Municipal que es 

sotmet a consideració del Plenari, per part de l’equip de Govern, el text del qual es transcriu 

literalment a continuació: 

 
“ORDENANÇA MUNICIPAL DE SUBSTITUCIÓ DE SANCIONS ECO NÓMIQUES PER A 
LA REALITZACIÓ DE SERVEIS EN BENEFICI DE LA COMUNIT AT 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

L'article 25.2 de la Constitució Espanyola preveu, entre les funcions de les penes i 
mesures de seguretat, la reinserció social de la persona condemnada, que és aplicable, 
quant al principi del dret penal i, amb certs matisos, al dret administratiu sancionador.  

En conseqüència, el component educatiu, i la vocació social que tota pena comporta, 
compleix amb la finalitat establerta en l’article 25.2 de la CE i amb l’exigència de justícia 
que consagra l’article 1 de la norma fonamental; tot açò sens perjudici de la funció punitiva 
de les penes i sancions, que també és constitucionalment legítima.  
 
A aquest efecte, l’article 39.i del Codi Penal recull com a reducció de pena privativa de 
drets els treballs en benefici de la comunitat, definits en l’article 2.a del RD 840/2011 de 
17 de juny, de 6 de maig, pel qual s'estableixen les circumstàncies d'execució de les 
penes de treballs en benefici de la comunitat i de localització permanent de determinades 
mesures de seguretat, així com de la suspensió de l’execució de les penes privatives de 
llibertat, tot açò en el sentit següent:  



“La pena privativa de derechos, que no podrá imponerse sin el consentimiento del 
penado, y que le obliga a prestar su cooperación no retribuida en determinadas 
actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de 
similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños 
causados o de apoyo o asistencia a las víctimas”.  

En aquest sentit, la present Ordenança té la intenció de proporcionar a un determinat 
col·lectiu una alternativa al compliment de les sancions pecuniàries que s'imposin com a 
conseqüència de la infracció a determinades normes, la qual cosa s'articula a través de la 
possibilitat d'acollir-se a la substitució de la multa per la realització de serveis en benefici 
de la comunitat, que vénen a reparar el perjudici derivat de l'actuació il·lícita, amb 
inspiració en el principi de reeducació i el caràcter exemplar de les sancions.   

Article  1   
Objecte 
 
La present ordenança té per objecte regular el dret de les persones afectades, d’aplicació 
subjectiva, d'acollir-se a la possibilitat de compliment alternatiu de les sancions 
econòmiques que s'imposin per la comissió d'infraccions administratives, mitjançant la 
realització de serveis en benefici de la comunitat.  

Article 2                                                                                                                 
Concepte  
 
1.  Es considera servei en benefici de la comunitat la prestació de la cooperació personal 
no retribuïda en determinades activitats d'utilitat pública, amb interès social i valor educatiu, 
que serveixi de reparació a la comunitat perjudicada per la falta administrativa, activitat no 
supeditada a aconseguir interessos econòmics. 

 
2.  Els serveis en benefici de la comunitat es poden desenvolupar en qualsevol  àmbit 
d'activitat de competència municipal.  
 

Article 3             

Àmbit d'aplicació                        

1. La present Ordenança és aplicable com a alternativa al compliment de les sancions 
econòmiques que s'imposin per causa d’infraccions a les ordenances municipals i lleis 
comunitàries i estatals (sempre que aquestes no s’hi oposin), en el terme municipal de 
Petra  

 
2. Queden excloses, en tot cas, de l’àmbit d'aquesta norma les persones que resultin 
sancionades per la comissió de qualsevol classe d'infraccions administratives que tenguin 
la classificació de molt greus.  
 
3. Únicament es poden acollir a la present disposició les persones físiques d'entre 14 i   65 
anys (ambdues edats incloses) que compleixin les condicions que s’indiquen tot seguit:  
 
a) No haver estat sancionats, mitjançant resolució ferma, dins els dotze mesos anteriors a 
la data de la denúncia, per infracció del mateix o altre precepte de la norma per la qual 
s'hagi imposat la corresponent sanció.  



 
b) No tenir cap informe desfavorable per la substitució de la  multa en un expedient 
anterior.  
c) No tenir pendent, en executiva, cap deute amb aquesta Administració.  
 
4. Criteris relatius a trams d'edat i condicions d'aplicació de serveis en benefici de la 
comunitat:  
 
a) Tram d'edat de 14 a 23 anys: pel fet de considerar-lo període formatiu, serà aplicable 
després de la petició de la persona interessada.  
 
b) Tram d'edat de 24 a 65 anys: persones amb ingressos inferiors a 1,5 segons l'indicador 
públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), o persones que proposin els Serveis Socials 
municipals amb informe motivat; així, el criteri en qüestió serà aplicable, a petició de la 
persona interessada, després d'acreditar documentalment qualsevol d'aquestes 
circumstàncies.  
 
Article 4                                                                                                    
Procediment   
 
1. Una volta notificada la sanció econòmica que hagi recaigut en el corresponent expedient 
sancionador, la persona sancionada que compleixi les condicions establertes a l'article 
anterior es podrà acollir a la possibilitat de substituir el pagament de la multa que s'hagi 
imposat, mitjançant la realització de serveis en benefici de la comunitat; igualment s'hi 
podrà acollir, si ho desitja, en rebre la notificació de la resolució d'inici de l'expedient 
sancionador, amb proposta de multa.  
 
2. Dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data de la notificació de la 
resolució, mitjançant la qual s’informarà de l’alternativa que regula la present Ordenança, la 
persona sancionada econòmicament podrà elevar una sol·licitud a la Batlia on manifestarà 
el seu consentiment i voluntat que li sigui aplicable com a sanció alternativa la realització 
de serveis en benefici de la comunitat. Juntament amb l'escrit de la sol·licitud (n’hi ha un 
model a l’annex I),  s’haurà d'adjuntar obligatòriament una còpia del DNI del sol·licitant i, si 
escau, de tots els signants, un telèfon de contacte i, en el cas de menors d’edat, 
l’autorització per escrit del pare, mare o tutor legal. No s’acceptarà cap  sol·licitud que no 
compleixi els requisits suara esmentats.  
 
3. La sol·licitud, presentada dins el termini establert i en la forma escaient, es remetrà a la 
unitat administrativa encarregada de la instrucció de l'expedient, la qual després que haurà 
verificat que compleix les condicions previstes en la present Ordenança, dintre del termini 
de 10 dies hàbils remetrà la sol·licitud juntament amb un informe de l'instructor, si fos 
necessari, al batle o la batlessa, que dictarà la corresponent resolució en el sentit 
d'estimar, o no, la  sol·licitud de compliment alternatiu dels serveis en benefici de la 
comunitat; i en cas d’estimació positiva, ordenarà la suspensió de l'execució de la sanció 
econòmica, amb les següents indicacions:  
 
- Lloc o entitat a què la persona ha estat assignada. 
 
- Característiques del servei o activitat que ha de fer. 
 
- Lloc, data i hora en què ha de comparèixer a l’efecte. 
 
- Persona responsable del seguiment. 



 
- Determinació del nombre de jornades i dies en què es durà a terme el servei, especificant 
l'horari que correspongui efectuar. 
 
4. Si la persona sol·licitant no  compleix  les condicions necessàries per acollir-se a aquest 
benefici, es dictarà  una resolució que declari la no-acceptació de la sol·licitud, amb 
expressió de la causa.  
 
5. En tot cas, la resolució s’ha de dictar dins un termini màxim de 20 dies des de la 
presentació de la sol·licitud. Transcorregut el dit termini sense haver-se resolt, la resolució 
que s'adopti ha de ser en el sentit d'estimar la sol·licitud presentada i determinar la manera 
en què s'ha de dur a terme el compliment substitutori de la sanció econòmica, d’acord amb  
els termes fixats en l'apartat 3 d'aquest article. 
 
 
Article 5                                                                                                      
Execució de la mesura 
 
1. Finalitzada l'execució dels serveis en benefici de la comunitat, la persona responsable 
del seu seguiment ha d’emetre, dintre del termini màxim de 15 dies, un informe valorant la 
realització dels serveis en qüestió. 
 
2. Si l'informe resulta favorable, aquest s’adjuntarà a l'expedient i es a dictarà resolució 
declarant la compensació de la sanció econòmica, la qual es deixarà sense efecte en 
l'import establert. 
 
3. Si l'informe resulta desfavorable, s’aixecarà la suspensió de l'execució de la sanció 
econòmica i s’ordenarà prosseguir les actuacions que corresponguin per a la recaptació 
íntegra de la sanció. Són causa d’informe desfavorable la no-assistència a una o algunes 
de les jornades que s'haguessin determinat o la manifesta desatenció de les ordres i/o 
instruccions de la persona encarregada del servei al qual ha estat adscrit la persona 
obligada. 
 
 
Article 6                                                                                                                  
Duració de la jornada de prestació del Servei  
 
1. La jornada de prestació del servei en benefici de la comunitat ha de tenir una duració no 
inferior a quatre hores diàries ni superior a sis hores diàries, amb un mínim d'una jornada i 
un màxim de 20 jornades, i es regeix pel principi de programació i flexibilitat, per fer 
compatible el normal desenvolupament de les activitats diàries de la persona obligada amb 
el correcte compliment de la jornada.  
 
2. Els serveis en benefici de la comunitat en cap cas no tenen caràcter remunerat.  
 
3. Es poden realitzar els següents tipus d'activitats en benefici de la comunitat (només 
poden tenir lloc fins a una altura no superior a 3 metres): 
 
- Manteniment i reparació de mobiliari urbà (reparació de desperfectes en mobiliari públic, 
pintura, etc.). 
 
- Neteja pública (vies públiques, edificis públics). 
 



- Neteja de zones verdes (manteniment de jardins, parcs, zones d'esbarjo) i llocs d'erm. 
 
- Altres labors de caire social o d'acord amb la preparació acadèmica de la persona. 
 
Article 7                                                                                                            
Valoració  
 
1. Es presta una jornada de quatre hores de serveis a la comunitat per cada 25,00 euros 
de sanció, amb el límit establert a l'article anterior. Per a l'adequada vigència d'aquesta 
valoració, s’actualitzarà anualment, conforme a l'IPC. 
  
2. Quan la sanció econòmica no sigui múltiple de 5, s’ha d’arrodonir a la quantitat 
immediata resultant inferior.  
 
 
Article   8         
Seguiment i control   
 
1. En la realització dels serveis, cal seguir les ordres i instruccions dels encarregats del 
servei, els quals informaran la persona obligada sobre la manera d’executar-les.  
 
2. L'informe desfavorable du aparellades les conseqüències previstes en l'article 5.3 de la 
present Ordenança i la impossibilitat d'acollir-se en un futur a la substitució de les sancions 
econòmiques per la realització de serveis en benefici de la comunitat. 
 
Article 9                                                                                                                     
Risc i ventura  
 
1. En l’execució dels serveis en benefici de la comunitat, la qüestió referent a malalties i 
accidents va a risc i ventura de la persona que s'aculli a la present Ordenança.  
 
2. No obstant l'anterior, l'Ajuntament subscriurà una pòlissa d'assegurances que beneficiï 
les persones sancionades i que cobreixi els riscos provinents del compliment dels serveis 
en benefici de la comunitat.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA  

A la present ordenança és igualment aplicable, a més de la substitució de les sancions 
econòmiques, la reparació econòmica dels danys materials causats a qualsevol tipus de 
béns i/o immobles municipals.  

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA  

La present ordenança és aplicable a partir de la seva entrada en vigor i afecta també tots 
els expedients sancionadors que es trobin en tramitació en aquest moment, així com totes 
les sancions que no siguin fermes en via administrativa. En aquest cas, el termini per a 
sol·licitar la substitució de la multa en benefici de la comunitat es compta a partir de la data 
d'entrada en vigor d'aquesta disposició.  

 
DISPOSICIÓ FINAL 



Una volta haurà estat aprovada definitivament aquesta Ordenança, se’n trametrà una còpia 
íntegra i fefaent d'aquesta a l'Administració Insular de l'Estat i es publicarà íntegrament el 
text en el Butlletí Oficial de les IlIes Balears; entra en vigència una vegada hauran 
transcorreguts 15 dies a comptar de la seva publicació.” 
 

 Una vegada que ha acabat la lectura el regidor Reixac, afirma que els regidors de 

l’equip de Govern estan oberts a millores que es puguin introduir en el text llegit, no obstant 

això afegeix que consideren que es tracta d’una bona Ordenança que els agradaria 

consensuar amb la resta dels grups, encara que necessitin donar-se un temps per a això. 

Acaba la seva intervenció Sebastià, demanant perdó als presents pel totxo que ha llegit. A 

continuació i ja dins de la ronda oferida per la Presidència perquè intervinguin els portaveus 

dels altres grups, pren la paraula la regidora socialista dient que els sembla bé el text 

presentat, però a pesar de tot proposa una petita modificació al final de l’article 4.2, ja que 

no li sembla suficient, per al cas de menors d’edat, amb que hi hagi l’autorització d’un dels 

pares. El regidor ponent accepta el canvi proposat. Després intervé Miquel Santandreu com 

a portaveu del PP, qui en principi es mostra d’acord amb el contingut de l’Ordenança 

proposada, però vol fer constar que hi ha expedients sancionadors que “es dormen” i que en 

uns casos s’estreny a l’infractor, però en uns altres no hi ha aquesta contundència.  

 

Acabades les intervencions corresponents als grups de l’oposició, demana la paraula 

el Secretari per a emetre el seu informe i així recorda com en Comissió ja va mostrar les 

seves reticències pel que fa a la cobertura legal per a aprovar aquesta Ordenança. Segueix 

dient Francisco González, que com a tal cobertura no pot ser l’article 25.2 de la Constitució, 

ni el RD 515/2006 de 6 de maig, per estar referits a l’àmbit penal i no al de les sancions 

administratives; el regidor Miquel Santandreu va apuntar en Comissió als articles 139 i 141 

de la LBRL, com a possible cobertura legal per a l’ordenança en qüestió. Continua dient el 

funcionari que després d’analitzar aquests articles, entén que el primer d’ells no serveix, ja 

que parla d’imposar sancions, però no de crear-les, establint unes diferents a les previstes en 

les Lleis; i a més, ja s’adverteix en aquest article que “d’acord amb els criteris establerts en 

els articles següents”. Si ens anem doncs a l’article aplicable a les sancions -prossegueix 

dient el Secretari- que és el 141 abans esmentat, veiem que hi ha uns límits quantitatius a 

respectar quant a les multes que s’imposin: fins a 3.000, fins a 1.500 o fins a 750 euros, 

depenent de la classe d’infracció que s’hagi comès, això és: molt greu, greu o lleu; i res més. 

En qualsevol cas i descartat l’article 141 de la LBRL, com a suposada cobertura legal per a 

l'ordenança, el Secretari decideix aprofundir més en el contingut de l’altre article al·legat, és 

a dir, el 139. En aquest sentit, González diu que llegirà textualment el que es diu dins 

d’aquest i que s’inclou més baix en la seva totalitat, amb les parts del seu contingut 

ressaltades pel Secretari en la seva intervenció:  

Article 139 Tipificació d'infraccions i sancions en determinades matèries  

Per a l'adequada ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus 

serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, 

en defecte de normativa sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar 

sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions continguts en les 

corresponents ordenances, d'acord amb els criteris establerts en els articles següents. 

 



 Comenta Francisco González, que encara que el títol de l’article parli de tipificar tant 

infraccions com a sancions, després en el seu contingut la cosa canvia i es distingeix entre: 

establir els tipus de les infraccions -rompre això o el de més enllà-, d’una banda, i imposar 

sancions (no crear unes noves), per una altra. Però abans de res, continua el Secretari, això 

serà sempre que no hagi normativa sectorial específica i succeeix que hi serà en la gran 

majoria dels supòsits, o sigui: la Legislació sobre urbanisme, residus, renous, activitats, etc. 

ja tindrà tipificades unes infraccions i unes sancions que aplicar i que generalment van a ser 

multes econòmiques, per la qual cosa l’Ajuntament no pot posar-se per sobre de tal 

regulació i crear les seves pròpies sancions alternatives a les quals figuren en les lleis. El que 

si pot fer l’Ajuntament, segueix dient el funcionari, és mitjançant conveni amb 

l’Administració penitenciària, oferir places perquè delinqüents puguin substituir les penes a 

les quals han estat condemnats, per determinats treballs en benefici de la comunitat, per estar 

previst això en la llei, cosa que segons li ha dit la Batlessa ja s’està fent a Petra. I el que 

també pot fer l'Ajuntament, continua el Secretari, és substituir les multes per treballs en 

benefici de la Comunitat, però quan hi hagi una llei que així ho prevegi, per exemple: si en 

la Llei de Tràfic que sigui, es contempla la possible substitució de multes, per la realització 

de cursets d’educació vial per a la rehabilitació de conductors temeraris, l'Ajuntament podrà 

programar i oferir aquests cursets per a realitzar-los a Petra.  

El funcionari es refereix finalment al RD 840/2011 de 17 de juny que ha citat el 

regidor ponent durant la seva lectura, com a substitució de l’anterior RD sobre la matèria, 

que figurava en el text debatut en Comissió. Francisco diu que encara que no ha vist el seu 

contingut, imagina que es refereix igualment a l’àmbit penitenciari, sense que sigui 

d’aplicació a l’Administració Municipal i a les seves sancions administratives; però en 

qualsevol cas i com que té rang de RD igual que l’anterior, en virtut del principi de reserva 

de llei que regeix la creació de sancions noves, tampoc serviria com a cobertura legal per a 

l’aprovació de l’Ordenança presentada.  

 

 Una vegada que el Secretari Municipal ha acabat d’emetre el seu informe 

desfavorable sobre l’Ordenança sotmesa a la consideració del Plenari, la Sra. Presidenta 

dóna pas a la votació i s’obté el resultat següent: 

 

Vots a favor:   5  (4 del PSM i 1 del PSOE). 

Vots en contra:  0 

Abstencions:   5 (4 del PP i 1 de CxI).  

 

En conseqüència, s’aprova inicialment, per majoria simple (més vots a favor que en 

contra), l’ordenança municipal abans transcrita, però amb la modificació proposada per la 

regidora del PSOE al final de l’article 4.2 i que ha estat acceptada pel regidor ponent de 

l’equip de Govern, canviant doncs l’expressió “del pare, mare” per l’expressió dels pares. 

 

6.- FESTES LOCALS 2014. 
 

Ara és la Sra. Batlessa qui actua com a ponent per a aquest assumpte i proposa que 

les festes locals per al pròxim any siguin el 17 de gener i el 21 de juliol, sense que es 

produesqui cap intervenció referent a això. Llavors el Secretari intervé dient que la Llei 

presumeix que hi ha una aprovació per unanimitat dels regidors presents en aquest cas.  

 
7.- DECRETS DE BATLIA. 



 

Ja dins d’aquest altre punt de l’ordre del dia i davant l’oferiment que fa la Sra. 

Presidenta, perquè puguin intervenir els altres regidors en relació amb les Resolucions de 

Batlia que prèviament se’ls han tramès; pren la paraula la portaveu socialista, qui s’interessa 

per un parell de Resolucions que tenen els números 75 i 79 , referides ambdues a l’obra de la 

reforma en la Plaça del Pare Serra. La regidora socialista adverteix una diferència entre la 

xifra corresponent a l’adjudicació que apareix en la primera de les Resolucions citades i la 

xifra que apareix en la modificació de crèdit aprovada mitjançant l’altra Resolució; quan 

suposa Mª Antònia que ambdues xifres haurien de coincidir. Per a contestar la intervenció 

anterior, pren la paraula llavors el regidor d’Hisenda i explica que dins de la partida 

pressupostària efectivament hi ha d’haver una quantitat igual a l’import de l’adjudicació, 

perquè si no l’Interventor s’oposaria al pagament; i que la diferència assenyalada per la 

regidora socialista ha de ser coberta mitjançant prèvia transferència de crèdit, de manera que 

hi hagi una xifra igual a la de l’adjudicació, abans de pagar. Segueix intervenint la portaveu 

del PSOE, que ara s’interessa per les Resolucions de disciplina urbanística en les quals es 

sol parlar d'una sanció del 50 al 100% del valor de les obres executades. En relació amb 

això, Mª Antònia pregunta quins criteris hi ha per a fixar un percentatge o altre i si són 

aquests criteris objectius. També respon a aquesta altra qüestió el regidor de l’equip de 

Govern, Sebastià Reixac, dient que encara que depèn de les circumstàncies de la infracció, 

en més del 90% dels casos la sanció que s’aplica és la mínima, ja que segons afirma aquest 

regidor, aquesta és la regla general establerta jurisprudencialment. Seguint amb aquest 

assumpte de les multes urbanístiques, la mateixa regidora socialista pregunta a on van 

aquestes multes si es cobren. El mateix regidor Reixac és qui contesta aquesta altra qüestió, 

dient que van a l’estat d’ingressos del Pressupost, però no a cap partida en particular; i que si 

bé la llei parla d’un Patrimoni Municipal del Sòl, aquest Ajuntament ja va fer un 

considerable esforç en aquest sentit amb iniciatives com la de Can Casta.  

 
8.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.  

 

Ja dins de l’últim punt de l’ordre del dia, torna ser la portaveu del PSOE la qui 

intervingui, en aquest cas interpel·lant a l’equip de Govern perquè faci una valoració sobre el 

fet que s’hagi realitzat finalment la Mostra d’Art i Empresa. La Sra. Batlessa ho valora 

positivament, però afegeix que no entrarà a valorar si ha estat millor o pitjor la d’aquest any, 

sinó que simplement donaran suport als empresaris en el que decideixin fer. Després ve una 

intervenció a càrrec del portaveu de CxI, qui pregunta si les palmeres de la plaça estan totes 

malaltes. També és Caterina la qui dóna resposta a aquesta pregunta i diu que no sap si totes, 

però que gairebé totes. El mateix regidor Lluís Grimalt, tot seguit pregunta sobre l’anterior 

que quant ha costat la cosa i la Batlessa li anuncia que li contestarà en la següent sessió 

plenària. Amb una espècie de prec, també intervé el regidor popular Miquel Santandreu, fent 

una valoració positiva sobre l’actuació de Serra Mamerra per treure aquest any endavant amb 

la Mostra i que es seguesqui fent. El regidor Pedro Quetglas, company de grup de l’anterior, 

es refereix a l’obligatorietat d’utilitzar borses biodegradables per a la fracció orgànica dels 

residus que s’hauria implantat en la Comarca del Raiguer, segons exposa dit regidor, 

preguntant a la Batlessa si també és obligatori això aquí. Caterina Mas li respon que hi ha 

dues opcions: o bé dipositar els residus orgànics directament en el poal o bé fer-lo en borses 

que siguin realment biodegradables; i afegeix Caterina que no val qualsevol borsa. En aquest 

sentit, la Batlessa comenta que hi ha supermercats que estan venent com a biodegradables, 

borses que no ho són en realitat. No es produeixen més intervencions, després d’aquest últim 



comentari, per la qual cosa la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 22,10 hores; i 

seguidament ofereix un torn de precs i preguntes per al públic present en la sala, sobre temes 

concrets d’interès municipal, en virtut del disposat en els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 

del ROM; és llavors quan pren la paraula un veí de Petra, demanant que en l’Assemblea de 

Batles a celebrar demà, es tractin una sèrie de reivindicacions en matèria educativa que 

procedeix a llegir aquest veí i que serien entre unes altres les següents: reducció de ràtios 

d’alumnat per aula, menys de 5 dies lectius, conciliació de la vida laboral, menjadors, 

beques, guarderies, pla de formació per a les famílies que tenen mancances, suspensió del pla 

de tractament integral de llengües, retirada de la Llei de signes i anul·lació d’expedients 

disciplinaris oberts, com a forma de dur la calma a la comunitat educativa, segons diu dit veí 

en la seva intervenció. Després pren la paraula altra persona del públic que s’identifica com a 

pare d’una alumna a Petra. L’esmentat senyor demana ajuda als regidors del PP que integren 

el Plenari, dient que no es van a aconseguir els objectius de la Llei. Opina aquest home que 

l’aprenentatge de l’anglès suposa un patiment al que se li afegeix una dificultat innecessària. 

També parla d’incidències en l’Escola per la falta d’una gradualitat en la introducció de 

determinades mesures i d’un consens ampli en la comunitat educativa. Pel que fa a aquesta 

última intervenció, pren la paraula el regidor popular Martí Sansaloni, qui diu rebre el prec 

que es formula, però remetent a l’interessat a la Conselleria d’Educació, perquè tinguin 

coneixement dels problemes concrets; és per això que demana que es presenti aquest prec per 

escrit a l’esmentada Conselleria. Referent a l’assumpte de l’anglès, el regidor Sansaloni 

acaba la seva intervenció afirmant que cada escola pot escollir les matèries en les quals 

s’impartirà aquesta llengua. Després de l’anterior, ja no es produeix cap intervenció més per 

part del públic assistent, per la qual cosa, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada també la 

reunió, a les 22,18 hores, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 

 

 Vist i Plau      El Secretari 

 La Batlessa 

 

 

 

  

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

 

 
 


