
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 6 

DE SETEMBRE DE 2012.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,39 hores de dia 6 de setembre 
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. 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 comença la sessió excusant la inassistència del regidor del PSM, Biel 
Alomar Bauzá, i preguntant després a la resta dels regidors presents si estan conformes amb l'acta 
plenària de la sessió anterior. Els regidors presents donen mostres d'assentiment i per tant, d'acord amb 
el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre, s'aprova per unanimitat 
dels regidors presents, l'acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 16-7-2012. 

 
 

2.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ PRESENTADA RESPECTE A L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TRAMITACIÓ D'OBRES MENORS.- 
 
 Actua com a ponent per a aquest punt de l'ordre del dia, el regidor d'Obres de l'equip de 
Govern, Bartomeu Gual. Aquest portaveu del PSM informa que es va rebre una al·legació de 
l'Associació de Constructors de Balears, demanant que s'exigís als interessats un requisit més en la 
comunicació prèvia i que era: indicar el nomenament de l'empresa constructora amb l’IAE de la 
mateixa. Bartomeu Gual proposa llavors al Plenari que acordi la introducció d'un epígraf I) dins de 
l'article 5 de l'Ordenança Municipal sobre la tramitació de determinades obres menors pel procediment 
de comunicació prèvia, amb el text següent: 
 

“Nomenament de l'empresa constructora i número  d'identificació fiscal de la mateixa”. 
 

No es produïxen intervencions dels altres Regidors en relació amb la proposta del regidor Gual 
i la Sra. Presidenta es disposa a obrir pas a la votació, quan el Secretari demana la paraula per a 
assenyalar que s'han de votar dues coses: l'estimació de l'al·legació presentada en els termes plantejats 
pel regidor d'Obres i l'aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal sobre la tramitació de 
determinades obres menors pel procediment de comunicació prèvia. La Sra. Batlessa pregunta llavors 
al funcionari si són necessàries dues votacions. Francisco González respon que no, sempre que l'acord 
comprengui les dues coses esmentades, és a dir: la resolució de l'al·legació presentada i l'aprovació 
definitiva de l'Ordenança. Sotmès a votació aquest acord, resulta aprovat per unanimitat dels membres 



de Plenari presents (9), quedant introduït un epígraf nou, l'I) dins de l'article 5 de l'Ordenança 
Municipal sobre la tramitació de determinades obres menors pel procediment de comunicació prèvia, 
amb el text següent: 

“Nomenament de l'empresa constructora i número  d'identificació fiscal de la mateixa”. 
 
 

3.- MOCIONS.- 
 

A) MOCIÓ DEL PSM AMB Núm. DE REGISTRE D'ENTRADA 1355 I DATA 10-8-2012: 
referida al català com requisit d'accés a la funció pública. És el regidor de l'equip de Govern, 
Miquel Ensenyat Sanxo, qui actua com a ponent, i comença llegint la moció que literalment es 
transcriu a continuació: 

     
 “El grup municipal del PSM presenta a la consideració del Ple la següent 
Moció: Pel restabliment del consens lingüístic  

MOCIÓ 
 
El Govern de les Illes Balears ha modificat la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat 
autònoma de les Illes Balears, amb el principal objectiu de suprimir com a requisit d’accés a la funció pública el 
coneixement de la llengua catalana.  
 
L’article 14 de l’Estatut preveu com a drets dels ciutadans els d'accedir a la funció pública en condicions 
d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i capacitat i el de dirigir-se a l’Administració de la 
Comunitat Autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua 
utilitzada.  
 
Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, fan èmfasi en 
l'obligació de l'empleat públic de conèixer les llengües oficials, i en l'obligació de l'Administració d'atendre el 
ciutadà en la llengua oficial en què ho sol·liciti. En concret, l’article 56 disposa que "les Administracions 
Públiques, en l’àmbit de les seves competències, hauran de preveure la selecció d’empleats públics degudament 
capacitats per cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que gaudeixin de dues llengües oficials”.  
 
És evident que exigir com a requisit d’accés la capacitat d’estar en disposició d'atendre els ciutadans que 
s'expressen en català és la única manera, la més senzilla, raonable i econòmica, de garantir que tothom pugui 
ser atès en la llengua oficial que desitgi, i que, en cas contrari, s’ocasionarà al ciutadà una greu pertorbació al 
seu dret a utilitzar el català amb plena normalitat quan es relaciona amb l’Administració.  
 
Amb aquesta mesura, el Govern de José Ramón Bauzá ha trencat el consens que hi ha hagut fins ara a les 
nostres Illes en aquest tema, ja que tant la Llei 3/2007, com els decrets 100/1990 o 114/2008, han estat aprovats 
per governs de diferent ideologia política, la primera pel govern de Jaume Matas i els altres pels governs de 
Gabriel Cañellas i Francesc Antich respectivament. La qual cosa demostrava la voluntat de no fer de la llengua 
catalana una qüestió política, sinó de convertir-la en l'element cohesionador de la societat de les Illes Balears, 
un dels objectius recollits en l'exposició de motius de la Llei de normalització lingüística, aprovada també 
durant el govern presidit per Gabriel Cañellas.   
 
Amb la modificació de la Llei de Funció Pública, les Illes Balears han passat a ser l'únic lloc del món en què no 
s'exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i pròpia del país. 
 
Per tot això, el PSM proposa adoptar els següents:  
 

ACORDS  
 
Primer. L'Ajuntament de Petra considera imprescindible que el coneixement del català sigui un requisit per 
accedir a l’Administració autonòmica de les Illes Balears i insta el Govern de les Illes Balears a fer enrera la 
modificació de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat 



autònoma de les Illes Balears que elimina el requisit de coneixement del català per accedir a l’Administració 
autonòmica.  
 
Segon. L'Ajuntament de Petra es compromet a mantenir com a requisit el coneixement de la llengua catalana 
per accedir a l'administració municipal. 
 
Bartomeu Gual Riutort 
Grup Municipal del PSM 
Petra, 10 d’agost de 2012.”  

 
Una vegada que el regidor Ensenyat ha conclòs la seva 1ª intervenció, és la portaveu del 

PSOE, Maria Antònia Alzamora, qui fa ús de la paraula dient creure que s'ha romput el consens en 
matèria lingüística, si bé diu ser conscient que la proposta d'acord plenari del punt 2on. va contra la 
Llei; no obstant això, la regidora socialista dóna el seu suport a la moció anteriorment transcrita. En el 
torn per al portaveu de CxI, Lluís Grimalt qualifica la modificació legal impulsada pel Govern Balear 
com un pas enrere per a l'accés dels ciutadans de les Illes a l'Administració Pública i anuncia el suport 
del seu grup a la moció presentada pel PSM. En el primer torn per al PP, el seu portaveu Miquel 
Santandreu, demana que consti en acta l'informe del Secretari emès en la Comissió Informativa 
General de Control i en el qual es manifestava en contra de la moció per considerar-la il·legal. Així 
mateix, el portaveu popular demana que consti en acta la comunicació tramesa per la Directora 
General de Funció Pública de la Conselleria d'Administracions Públiques del Govern Balear en la qual 
avisa que sols en els supòsits taxats per la Llei, es podrà excepcionar la supressió del requisit del català 
amb caràcter general, per a l'accés a la funció pública. Seguidament s'incorpora en acta el sol·licitat: 

 
INFORME JURÍDICO RECOGIDO EN EL ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA GENERAL DE CONTROL CELEBRADA EN  FECHA 4-9-2012 Y EMITIDO 
VERBALMENTE POR EL SECRETARIO MUNICIPAL 

 
“El funcionario informa con carácter previo que la modificación de la Ley Balear de Función Pública 

ya se ha publicado en el BOE y que ya está en vigor, por lo cual advierte que debe ser aplicada por el 
Ayuntamiento. Centrado  Francisco González en el texto de la moción y en referencia a su primer párrafo, 
señala que lo que ha hecho la norma balear en cuestión es suprimir el requisito con excepciones, pero no lo ha 
suprimido completamente; y las excepciones son tantas -hasta 6- y tan amplias, que solo se puede hablar de 
supresión parcial del requisito. Por lo cual, Francisco entiende que  la supresión de la que se habla en la 
moción es imaginaria o teórica. Y sin embargo, continúa diciendo González, sí que se debería suprimir 
totalmente dicho requisito, dado que no se exige similarmente un determinado nivel de castellano para acceder a 
la función pública balear, con lo cual se establece una preferencia o prevalencia del catalán sobre el castellano 
que no sería conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en esta materia, según el Secretario, 
pues tal Tribunal ha determinado que en aquella CCAA donde existan dos lenguas oficiales, ninguna de las dos 
puede tener una posición de primacia o de privilegio. Sigue la emisión del informe por parte del funcionario, que 
ahora se refiere a los párrafos 2º y 3º de la moción, y Francisco  dice al respecto que aquí hay una cuestión de 
grado, porque puede haber ciudadanos castellanoparlantes considerando que en las Administraciones Baleares 
hay funcionarios indebidamente capacitados en la utilización de la Lengua Oficial del Estado, y entonces, 
siguiendo el mismo argumento sostenido en la moción ¿Por qué no exigir también un determinado nivel A, B o C 
de castellano, como requisito de acceso a la función pública en esta CCAA, igual que se hace con el catalán, 
para que se cumpla el artículo 56 del Estatuto Básico del Empleado Público que se cita en la moción? 

El  Secretario prosigue informando verbalmente y afirma que Baleares no es un país y que no es una 
nación, sino una región dentro de un país o una CCAA dentro de una nación, según resulta de la Constitución y 
se puede consultar al respecto además, cualquier lista de países o de naciones del mundo para ver si aparece 
Baleares por alguna parte. A mayor abundamiento, sigue diciendo el funcionario, se puede consultar la 1ª 
Norma Balear que es su Estatuto de Autonomía y donde en su artículo 1.1, incluso se llega a hablar de 
“nacionalidad histórica”, pero en ningún caso de país o de nación, pues entonces no sería constitucional el 
Estatuto de Autonomía Balear.  

En relación con la parte final de la moción, el Secretario apunta que ahí se habla del catalán como 
lengua propia Baleares y sin embargo no puede decirse que el catalán sea una lengua peculiar o privativa de 
aquí, puesto que está presente con diversas modalidades en otras regiones españolas. Continúa diciendo el 



funcionario que si en el Estatuto de Autonomía de Cataluña el catalán aparece como lengua propia de Cataluña, 
ya no podrá ser propia de aquí, de igual modo que si yo os muestro aquí un bolígrafo propio, no puede ser 
propio de Lluis y esto es algo de Derecho Común. Por consiguiente, sigue comentando Francisco, se podrá 
hablar del catalán  como de una lengua compartida entre varias Regiones o de una copropiedad, si se quiere, 
pero no de una Lengua propia de Baleares en el sentido de exclusiva y privativa de aquí. 

Acaba su intervención el Secretario Municipal diciendo que la propuesta de acuerdo contenida al final 
de la moción es ilegal, porque el Ayuntamiento no se puede comprometer a mantener como requisito el 
conocimiento de la lengua catalana para acceder a la Administración Municipal, en todo caso, sino solo en 
aquellos supuestos específicamente previstos en la Ley de Función Pública Balear. Por lo cual, concluye el 
funcionario, se informa desfavorablemente la moción, y da cuenta a los presentes de una comunicación que ha 
recibido de la Consellería de Administraciones Públicas firmada por la Directora General de Función Pública 
en la que avisa de que solo en los supuestos tasados por la Ley, se podrá excepcionar la supresión del requisito 
del catalán con carácter general, para el acceso a la función pública.” 

 



 
 Prossegueix la intervenció del regidor del PP dient que malgrat l'opinió del Secretari que la 
moció és il·legal, això no impedirà que es discutesqui i aprovi, al contrari que en altres ocasions. 
Miquel Santandreu afirma que el seu grup està a favor que es conegui el català, però no sabent que la 
moció presentada està en la Llei, per la qual cosa anuncia que els regidors populars no donaran suport 
la moció. En el 2on torn per al ponent, Miquel Ensenyat afirma que s'ha de garantir el suport a la 
llengua catalana pel disposat en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i qüestiona que el grup popular 
estigui a favor que es conegui el català. Utilitza un 2on torn el portaveu del PP per a dir que els del seu 
grup no estan en contra de cap llengua i que estimen més la seva però no fins a impedir que es parli en 
una altra. Com no hi ha més intervencions, la Sra. Presidenta es disposa a l'obertura de la votació, però 
el Secretari intervé a l'empara del disposat en l'article 13.15 del ROM, demanant l'ús de la paraula 
prèviament, per a informar que considera un punt de la moció com a contrari a dret i és la 2ª proposta 
d'acord plenari que apareix al final d'aquesta moció, ja que aquí l'Ajuntament es compromet a mantenir 
com a requisit el coneixement de la llengua catalana per a accedir a l'Administració Municipal, sense 
matisos, i resulta que la Llei en vigor ja no contempla aquest requisit amb caràcter general. El 
funcionari segueix dient que al plantejar-se l'acord en termes absoluts, no s'ajusta a la Llei. No obstant 
això , assenyala Francisco González, bastaria amb introduir una matisació perquè si quedés ajustat a la 
legalitat aquest acord; en aquest sentit, Francisco proposa a l'equip de Govern l'afegit següent dins de 
la 2ª proposta d'acord plenari : 
 

“L'Ajuntament es compromet a mantenir com requisit el coneixement de la llengua catalana 
per a accedir a l'Administració Municipal, en els supòsits previstos en la Llei”. 
 

El funcionari comenta que afegint aquesta simple coletilla, això bastaria per a deixar la 
proposta d'acord plenari ajustada a la legalitat. A continuació, el Secretari pregunta als membres de 
l'equip de Govern si accepten aquell afegit en el text. La Sra. Batlessa i el primer Tinent de Batle 
Sebastià Reixac, es neguen a introduir la frase plantejada pel Secretari en el text de la moció. Tot 
seguit té lloc la votació sobre la moció presentada tal com ha quedat transcrita més amunt i s'obté el 
següent resultat: 
 

Vots emesos:   9.  
Vots a favor:      6    (4 del PSM, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:     3 del PP. 
Abstencions:   0.  
 
Per tant, s’aprova per majoria de 2/3 del número de regidors presents i en qualsevol cas 

majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, la moció del PSM/Entesa 
Nacionalista, amb núm. de registre d'entrada 1355 i data 10-8-2012: referida al català com requisit 
d'accés a la funció pública. 
 

4.- DECRETS DE BATLIA. 
 
 A pesar de l'oferiment que fa la Sra. Presidenta, perquè puguin intervenir els altres regidors en 
relació amb les Resolucions de Batlia prèviament repartides, no es produeix cap intervenció d'aquets, 
per la qual cosa es passa al següent punt de l'ordre del dia. 
 

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

Ara és el portaveu popular Miquel Santandreu qui demana informació a l'equip de Govern 
sobre tot un seguit d'assumptes que considera d'interès del Plenari i dels quals aquest equip no informa 
i són obviats, segons el regidor del PP. L'esmentat portaveu es refereix al Consell de la Vila, al Consell 
Econòmic i Social, a la liquidació del Pressupost de 2011, al Pressupost de 2013, a la Mostra d'Art i 



Empresa i a la programació del Teatre Municipal. Quant a la Mostra d'Art i Empresa, el regidor 
d'Obres apunta que s'encarregarà a una Associació per 50.000 euros. Sobre la resta intervé el regidor 
d'Hisenda, Sebastià Reixac, dient que ja es va aprovar la liquidació del Pressupost de 2011 i que el 
Pressupost Municipal de 2013, com a conseqüència de les mesures aprovades per Reial Decret-Llei 
20/2012, està pendent l'equip de Govern de l'informe del Secretari, per a veure si es pot complementar 
econòmicament la prestació per incapacitat temporal, per a acordar-lo si escau. No es produeixen ja 
més intervencions dins d'aquest punt de l'ordre del dia i com no hi ha més punts a tractar, és per això 
que la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 21,57; i a continuació, ofereix un torn de precs i 
preguntes per al públic present en la sala, sobre temes concrets d'interès municipal, en virtut del 
disposat en els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM, però sense que intervingui ningú, davant la 
qual cosa, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada també la reunió, a la mateixa hora ja indicada, del 
qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
          Vist i Plau      El Secretari 
         La Batlessa 

 
 
  

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


