
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE DIA 2 DE 
SETEMBRE DE 2010.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 20,07 hores del dia 2 de setembre de 

dos mil deu, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió plenària ordinària i 
pública de l’Ajuntament de Petra, els regidors  que a continuació es relacionen: 

 
 Sr. Joan Font i Massot. 
  Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastià Reixac i Genovard.  
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort.  
 Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
 Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 
 Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
  Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
 Sr. Miquel Jaume i Horrach. 
 
 Actua com a Secretari el qui ho és de la corporació, el Sr. Francisco González Benito, i la sessió 
és celebra sota la presidència del Sr. Batle, Joan Font Massot, que declara oberta la sessió amb l’ordre 
del dia següent.  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
El Sr. President ofereix l'ús de la paraula als diferents grups municipals, per si volen fer alguna 

observació sobre aquesta acta, sense que cap d’ells es manifesti referent a això; per la qual cosa queda 
aprovada l'acta plenària corresponent a la sessió celebrada en data 9-8-2010, d'acord amb el disposat en 
l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre, per unanimitat dels regidors presents (9). 

 
 2.- MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA.-  
 

Actua com a ponent per a aquest punt de l'ordre del dia, el regidor Sebastià Reixac, que comença 
recordant com la Mancomunitat va aprovar per unanimitat en data 10-6-2010 una modificació dels seus 
Estatuts, que ha de ser a més aprovada pels Plenaris dels Ajuntaments que la integren. Tot seguit 
procedeix a la lectura dels articles que es veurien modificats, llegint tant el text original com el proposat, 
perquè es vegi la diferència, tal com es transcriu a continuació: 
Text original: 
Article 3. 

1. Són objectius de la Mancomunitat: 
a) La recollida, tractament i eliminació de residus sòlids. 
b) Serveis funeraris. 
c) Policia urbana i rural. 
d) Prevenció i extinció d’incendis. 
e) Abastament d’aigua potable. 
f) Clavegueram. 
g) Activitats o instal·lacions culturals i esportives d’ús públic. 
h) El desenvolupament socioeconòmic de la comarca del Pla. 
i) Gestió urbanística. 
j) Així com aquells altres fins inclosos a l’àmbit de la competència Municipal, segons els termes de 
la legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma vigent en cada moment 

 
Proposta modificació: 
Article 3. 

1. Són objectius de la Mancomunitat: 



a) El desenvolupament de les actuacions de vertebració territorial necessàries per a l’articulació, la 
connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori. Aquestes actuacions es refereixen 
bàsicament a les infraestructures i la gestió de la mobilitat, els espais naturals, el equipaments, les 
dotacions, les instal·lacions i els serveis tècnics, mediambientals i de proveïment, i s’exerciran amb 
respecte a les competències d’altres administracions en raó de les legislacions vigents.  
b) La recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. 
c) La gestió i la promoció dels Serveis Socials. 
d) La gestió i la promoció de l’Educació de Persones Adultes. 
e) L’anàlisi, la formulació de propostes i la col·laboració en matèria de seguretat ciutadana, 
prevenció i protecció civil, sense perjudici de les competències de les altres Administracions.  
f) La promoció de les activitats econòmiques de la zona, del turisme i la Promoció Laboral. 
g) La promoció i Gestió de Serveis i Bens que millorin l’administració local i municipal. 
h) La promoció d’Activitats culturals, socials i esportives d’ús públic. 
i) La promoció i gestió de programes i projectes d’àmbit Estatal i Europeu. 
j) Així com aquells altres fins inclosos a l’àmbit de la competència Municipal, descrits en la 
legislació Estatal i Autonòmica. 
k) Servei municipal de grua i retirada de vehicles. 
l) Servei de canera municipal i recollida i retirada de animals domèstics abandonats. 
 

Text original: 
Article 3. 

2. Per assumir nous serveis serà necessària la conformitat de la majoria dels 2/3 de les entitats mancomunades interessades, 
mitjançant acord plenari dels mateixos adoptat per majoria absoluta. 
 
Proposta de Modificació: 
Article 3. 

2. Els serveis administrats i/o gestionats per la Mancomunitat, són de competència municipal. Per a la cessió qualsevol nou servei, 
serà necessari l’acord per majoria absoluta del plenari municipal. L’assumpció d’aquest servei per part de la Mancomunitat, estarà regulat tal 
i com es descriu al punt 5 d’aquest Article. 
 
Text original: 
Article 3. 

5. La prestació dels serveis enumerats en el paràgraf 1 d’aquest article, suposa la subrogació per part de la 
Mancomunitat en la titularitat del servei, corresponent-li per tant la seva gestió integral. 
 
Proposta de Modificació: 
Article 3. 
 5. La prestació dels serveis enumerats en el punt 1 d’aquest article, suposa la subrogació per part de la 
Mancomunitat en la titularitat del servei. Anualment, i en la memòria econòmica del pressuposts de la 
Mancomunitat, s’inventariaran els serveis en vigor i els ajuntaments beneficiaris dels mateixos. Així mateix, 
s’estableixen les categories del serveis prestats. Aquests serveis estaran denominats com: 

a)INTEGRALS: són els serveis que estan integrats per la totalitat del membres de la 
Mancomunitat, per tant els hi correspondrà una gestió preferent dins els serveis administratius 
de la Mancomunitat, la qual es farà càrrec de la gestió del bé o el servei. 
b)ORDINARIS: són els serveis que estan formats per varis membres de la Mancomunitat sense 
arribar a la seva totalitat. Aquests serveis tindran caràcter permanent i es desenvoluparan en 
dues o més anualitats. En aquest cas, els ajuntaments beneficiaris d’aquests bens o serveis, 
hauran de fer front a les despeses complementàries que es derivin del servei. 
c)EVENTUALS: són els serveis i activitats que es creen per un sol objecte o per desenvolupar un 
projecte concret i que no superi els dos anys de duració. La proposta de gestió d’aquest servei, 
haurà d’anar acompanyat d’un programa de gestió i administració amb el seu pressupost. Per 
acceptar aquest servei, el plenari de la mancomunitat l’haurà d’aprovar per majoria dels 
assistents. En el cas de que en aquest servei no en formin part tots els membres de la 
Mancomunitat, les despeses produïdes, seran afrontades pels membres beneficiaris. 
 

Text original: 



Article 3. 
6. Per a la separació d’un Ajuntament d’un servei que es vengui prestant per la Mancomunitat, o que s’hagi aprovat 
la seva assumpció a favor de la mateixa, sense haver-se començat a oferir, en la forma establerta al número 2 del 
present article, serà necessari acord plenari de l’Ajuntament adoptat per la majoria qualificada de 2/3. 
 
Proposta de Modificació: 
Article 3. 
6. Per a la separació d’un Ajuntament d’un servei del que en formi part, es regularà per: 

a) Quan es tracti d’un servei INTEGRAL, prèvia proposta de separació del servei aprovat per  la majoria 
absoluta de l’ajuntament, la Mancomunitat l’haurà de prendre en consideració en un termini no superior 
a 1 mes. La Mancomunitat acceptarà per majoria simple, les condicions de la sortida. 
b) Si la separació és sobre un servei ORDINARI o EVENTUAL, prèvia proposta aprovada per la majoria 
absoluta de l’Ajuntament, la Mancomunitat l’haurà de prendre en consideració en un termini no superior 
a 1 mes. Els membres de la Mancomunitat que comparteixin el servei, podran acceptar la proposta de la 
sortida del servei. 
c) En el cas de tractar-se d’un bé o servei amb règim de concessió administrativa, l’Ajuntament que es 
separi del servei, s’haurà de fer càrrec de les despeses i indemnitzacions que se’n poguessin derivar. 
 

Text original: 
Article 17. 
 1. La funció pública de Secretaria, comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com 
el control i fiscalització, intervenció de la gestió econòmico-financera i pressupostari, i la comptabilitat, tresoreria i 
recaptació, seran encomanades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, i és cobriran per concurs entre 
funcionaris que ostentin tal caràcter, de conformitat amb el disposat a l’ordenament jurídic vigent. 
 2. Fins que es creïn aquestes places, aquestes funcions seran exercides pels funcionaris que ostentin tal 
caràcter, anomenats pel Ple de la Mancomunitat entre els destinats a alguns dels Ajuntaments que la integren. 

 
Proposta de Modificació: 
Article 17. 
 
 1. La funció pública de secretaria comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com 

el control i la fiscalització, intervenció de la gestió econòmica-financera i pressupostària , i la 
comptabilitat, tresoreria i recaptació seran encomanades a funcionaris amb habilitació de caràcter 
estatal, i es cobriran entre funcionaris que ostentin tal caràcter, anomenats pel Ple de la Mancomunitat, 
d’entre els destinats a algun dels Ajuntaments que la integren. 
2. El personal al servei de la Mancomunitat es compon de la plantilla aprovada en els Pressuposts de 
l’entitat, en la qual constarà el nombre, la classificació, la categoria, les funcions i les retribucions dels 
diferents llocs de treball. 
3. La selecció del personal de la Mancomunitat es farà a través de convocatòria pública segons les bases 
aprovades pel Plenari de la Mancomunitat. 
4. La contractació del personal de la Mancomunitat serà de caràcter laboral o administratiu en qualsevol 
de les seves modalitats.  
5. També podrà prestar serveis a la Mancomunitat personal de qualsevol dels Ajuntaments membres, que 
restarà, mentrestant, en les situacions previstes en la normativa aplicable per a cada supòsit concret. Així 
mateix, previ acord entre la Mancomunitat i qualsevol Ajuntament membre, es podrà establir la cessió del 
personal funcionari en Comissió de Serveis.  
6. Si així ho considera, la Mancomunitat podrà crear la plaça de Gerència/Director/ra General que tindrà 
caràcter eventual. Les seves funcions seran les de dirigir, inspeccionar, impulsar i coordinar els serveis 
de la Mancomunitat Pla de Mallorca amb la conformitat i les directrius aprovades pel Plenari. Les 
funcions que li seran assignades són: 
a) Relacionar-se amb les administracions públiques, institucions, entitats i particulars. 
b) Exercir les funcions de coordinador dels serveis de la Mancomunitat. 
c) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes. 
d) Elaborar la proposta de pressupost i l’ inventari, els balanços, els comptes de resultats, les liquidacions 
i els comptes generals del pressupost, conjuntament amb el President/a de la Mancomunitat, l’Interventor 
i el Delegat que ostenti les funcions de Tresorer de l’entitat. 
e) Elaborar anualment una memòria de les activitats de la Mancomunitat.  



f) Assistir a les reunions Informatives, a les Comissions de Seguiment i als Plenaris de la Mancomunitat 
amb veu, però sense vot. 
g) Preparar la documentació que, a través del president, s’ha de sotmetre a la consideració de les 
Comissions Informatives i al Plenari i informar-lo de tot el que calgui per a l’adequat exercici de les seves 
competències. 
h) Formular al President/a les propostes que cregui oportunes per la bona marxa de la Mancomunitat. 
i) Aquelles atribucions que el Plenari o el President/a li encomanin dins de les seves respectives 
competències. 
 

Text original: 
Article 21. 
 1. Les aportacions de les entitats mancomunades podran ser per cada exercici econòmic de la forma 
següent: 
 a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada entitat realitzi dels serveis que es donin 
mancomunadament, i no directament l’usuari. 
 Per a la determinació d’aquesta quota s’aplicaran les bases o mòduls següents: Nombre d’habitants, 
nombre de vivendes, superfície del recinte urbà, metres lineals de carrers, volum d’edificacions, base imponible de 
la contribució territorial urbana, volum dels seus pressuposts, consum realment afectat, valor hora empleada, i 
qualssevol altres factors que poden ser computats a raó del servei o activitat prestada. Les presents bases o mòduls 
podran aplicar-se aïlladament o conjuntament. 
 b) Una quota complementària i obligatòria, per atendre a despeses generals de conservació entreteniment i 
administració, s’utilitzin o no els serveis, en proporció al nombre d’habitants de Dret de cada municipi, segons el 
darrer padró quinquennal. 
 c) Una quota extraordinària i obligatòria per atendre despeses de tal caràcter. 

 
Proposta de Modificació: 
Article 21. 

1. En base el que determina l’Article 3, punt 5, les aportacions de les entitats mancomunades seran per 
cada exercici econòmic de la forma següent: 

a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada entitat realitzi dels serveis que es donin 
mancomunadament, i no directament l’usuari. 
Per a la determinació d’aquesta quota s’aplicaran les bases o mòduls següents: Nombre d’habitants, 
nombre de vivendes, superfície del recinte urbà, metres lineals de carrers, volum d’edificacions, base 
imposable de la contribució territorial urbana, volum dels seus pressuposts, consum realment afectat, 
valor hora empleada, i qualssevol altres factors que poden ser computats a raó del servei o activitat 
prestada. Les presents bases o mòduls podran aplicar-se aïlladament o conjuntament. 
b) Una quota complementària i obligatòria, per atendre a despeses generals de conservació i 
administració, s’utilitzin o no els serveis, en proporció al nombre d’habitants de Dret de cada municipi, 
segons el darrer padró vigent. 
c) En el cas de força major, una quota extraordinària i obligatòria per atendre despeses de tal caràcter. 
 
En relació amb el punt 5è de l'article 3, el ponent comenta que la idea és que un Ajuntament es 

pugui retirar de la Mancomunitat, pel que fa a la prestació d'un determinat servei i que ara això es fa però 
sense cobertura estatutària, ja que en teoria amb els Estatuts vigents, tots els Ajuntaments han de 
mancomunar serveis. Quant al punt 6è, Sebastià Reixac afirma que no li agrada gaire la redacció que s'ha 
donat, per confusa, però que és el que ha aprovat la Mancomunitat. Continua dient aquest regidor que 
tampoc li agrada la redacció que s'ha donat a l'article 21 sobre les quotes, per entendre que resulta bastant 
ferragossa i afegeix que possiblement s'haurà copiat dels Estatuts de Mancomunitats valencianes i 
catalanes. També es mostra crític el regidor Reixac amb alguns dels criteris que es recullen dintre 
d'aquest article, per a la determinació de l'aportació municipal corresponent, afirmant que no els té en 
compte ningú. Però en qualsevol cas, el regidor ponent assenyala que no podem fer molt, perquè el text 
aprovat ha d'haver estat fruit d'un pacte entre partits i que després ja es veurà el que es pot fer. 

En el primer torn per a l'oposició, el portaveu de UM Miquel Jaume ve a donar la raó al ponent 
en l'últim que ha dit i comenta que al seu grup el que li preocupa és que la Mancomunitat ens sigui 
rendible i que ens hauria de ser-lo. Afegeix M.Jaume que del que es tracta és que tot el món hauria 
d'estar còmode i anuncia aquest regidor el seu vot favorable en aquest punt de l'ordre del dia. Es refereix 



després M.Jaume al tema dels fems i diu que caldria pensar per cada poble i que no és just que Petra hagi 
de pagar per uns altres que no fan les coses bé en aquest assumpte. 

Després pren la paraula M.Santandreu, en representació del PP, i diu que a aquest grup li va bé la 
modificació proposada en els Estatuts i anuncia igualment el seu vot favorable. De totes maneres, aquest 
regidor s'interessa per l'acord entre partits al que s'han referit prèviament els regidors que li han precedit 
en l'ús de la paraula, i en concret vol saber si va haver consens. Igualment vol informació aquest regidor 
popular, sobre les condicions per a la sortida d'un Ajuntament de la Mancomunitat. 

Per a respondre les intervencions anteriors, empra un segon torn el ponent i comença per 
contestar al portaveu d’UM, dient que abans no havia gerència i ara sí i que si a Petra feim un esforç de 
reciclatge, volem veure recompensat el nostre esforç, pagant pels fems que generam. Per altra banda, 
anuncia el regidor Reixac que es van a anar introduint canvis, perquè la Mancomunitat arribi a ser 
rendible. Com a contestació al plantejat pel portaveu del PP, Sebastià recorda que va assistir al Plenari de 
la Mancomunitat la Tinent de Batle, Caterina Mas, i que segons pot confirmar ella mateixa, varen votar 
tots a favor. 
 No es produeixen més intervencions en aquest punt de l'ordre del dia, i es passa directament a 
votar sobre la reforma dels Estatuts de la Mancomunitat Pla de Mallorca, aprovada en sessió plenària de 
la Mancomunitat dia 10 de juny de 2010, la qual resulta ara aprovada per unanimitat dels regidors 
presents (9). 
 
 3.- ACTUALITZACIÓ IPC ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS.  
 
 També actua com ponent per a aquest punt de l'ordre del dia, el regidor Sebastià Reixac, que ara 
recorda com en el mes d'octubre de l'any passat, l'equip de govern va veure que havia baixat l'IPC un 
1,4%, però va considerar que no era convenient rebaixar els preus municipals, i en canvi ara sí considera 
convenient pujar-los conforme a la pujada de l'IPC d'aquest any, fixada en un 1,9%. La motivació que 
aporta el regidor d'Hisenda pel que fa a la mesura proposada, és que quan s'hagi fet la liquidació de la 
participació de l'Ajuntament en els tributs de l'Estat, tocarà retornar doblers, i aquesta és la principal via 
de finançament de la qual disposa el Consistori. Afegeix Sebastià que ell no farà d'oposició i que ja sap 
que des de l'oposició es parlarà d'una doble pujada, però en qualsevol cas, acaba dient aquest regidor que 
l'Ajuntament necessita aplicar aquesta pujada. 
 En el torn per a l'oposició, és M.Jaume qui primer intervé i com ja va pronosticar abans el 
regidor d'Hisenda, qualifica la proposta d'una doble pujada. Segueix dient aquest regidor d’UM que ja 
l'any passat no li va semblar bé al seu grup la mesura adoptada i ara menys. Després comenta M.Jaume 
que segons creu recordar, el regidor d'Hisenda va dir l'any passat que després ja compensaríem i llavors 
no s'aplicaria un 1,9% com es pretén ara. Seguidament es refereix Miquel a uns 38.000 euros que segons 
aquest regidor s'haurien de retornar a “Madrid”, la qual cosa és considerada per aquest regidor com una 
vergonya, enfront de la qual haurien de queixar-se tots els pobles, afegint que no és seriós que calgui 
retornar aquests doblers pel fet que s'hagi endeutat l'Estat, segons aquest regidor. 
 
 Després intervé el regidor Martí Sansaloni pel PP, anunciant el vot en contra del seu grup a la 
proposta de l'equip de govern, per haver una doble pujada, en opinió d'aquest regidor. A continuació, 
aquest regidor es refereix als 38.000 euros dels que ha parlat M.Jaume i apunta que l'Estat ha recaptat 
menys i que és una putada. Però de totes maneres, el regidor Sansaloni afegeix que hagué d'haver-se 
previst això per l'Ajuntament i que cada any hi ha una excusa. Martí Sansaloni considera que aquest any 
s'hauria de compensar pel de l'any anterior i no aplicar aquesta pujada, ja que quan l'IPC resulta 
favorable, els preus municipals no baixen i quan l'IPC puja sí que es pugen.  
 El regidor ponent renuncia a utilitzar el torn final que li correspon reglamentàriament i es sotmet 
a votació la seva proposta d'actualització de preus municipals, d'acord amb el quadre que s'incorpora a 
continuació:  

INCREMENT TAXES EXERCICI 2010 A EXERCICI 2011 



INCREMENT RELATIU DE L’1,9 % (segons estadístiques oficials publicades per l'INE) 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS:  
        EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
Certificat d'empadronament, residència, convivència, 
viatges i padrons d'I.B.I.:     0,93 €   0,95 € 
Notes de Cadastre:      1,85 €   1,89 € 
Compulses Documents:     2,76 €   2,81 € 
Certificats antiguitat Habitatges fora vila:   64,92 €   66,15 € 
Certificats antiguitat Habitatges casc urbà:   25,42 €   25,90 € 
Informe urbanístic:      19,08 €   19,44 € 
Informe Batlia-Secretaria:     4,60 €   4,69 € 
Altres no detallats:      4,60 €   4,69 € 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TAULES I CADIRES PELS BARS: 

 EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
m2/any:       15,31 €   15,60 € 
per ocupar més m2 dels autoritzats:    4,17 €   4,25 € 
Multa per col·locar taules i cadires sense autorització 
+ X euros per m2/dia:      166,04 € + 8,31 € 169,19 € + 8,47 
€ 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ D'AIGUA: 
        EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
a) Habitatges i establiments:   
Quota variable:   
Tram 1er.fins a 25 tones:     0,49 €   0,50 € 
Tram 2on.de 25 a 45 tones:     0,58 €   0,59 € 
Tram 3er.més de 45 tones:     0,65 €   0,66 € 
Quota de servei (euros/mes/comptador):   1,41 €   1,44 € 
b) Solars que no siguin habitatges, incloent-hi explotacions 
ramaderes:   
Quota variable:   
Tram 1er.fins a 25 tones:     0,99 €   1,01 € 
Tram 2on.de 25 a 45 tones:     1,15 €   1,17 € 
Tram 3er.més de 45 tones:     2,50 €   2,55 € 
Quota de servei (euros/mes/comptador):   1,41 €   1,44 € 
c) Drets de Connexió:      497,86 €  507,32 € 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 

 EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
Potència i tipus de vehicle   
a) Turisme:   
De menys de 8 cavalls fiscals:     20,81 €   21,21 € 
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals     56,15 €   57,22 € 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals    118,35 €  120,60 € 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals    147,64 €  150,45 € 
De més de 20 cavalls fiscals     177,17 €  180,54 € 
b) Autobusos:   
De menys de 21 places:     137,24 €  139,85 € 
De 21 a 50 places:      159,16 €  162,18 € 
De més de 50 places:      165,97 €  169,12 € 
c) Camions:   
De menys de 1.000 Kg.de càrrega útil:    69,66 €   70,98 € 
De 1.000 a 2.999 Kg.de càrrega útil:    137,51 €  140,12 € 
De més de 2.999 i fins a 9.999 Kg.de càrrega útil:  195,70 €  199,42 € 



De més de 9.999 Kg.de càrrega útil:    244,33 €  248,97 € 
d) Tractors:   
De menys de 16 cavalls fiscals:     29,12 €   29,67 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals:     38,20 €   38,93 € 
De més de 25 cavalls fiscals:     137,37 €  139,98 € 
e) Remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles 
de tracció mecànica:   
De menys de 1.000 Kg.de càrrega útil:    29,12 €   29,67 € 
De 1.000 a 2.999 Kg.de càrrega útil:    45,74 €   46,61 € 
De més de 2.999 Kg.de càrrega útil:    137,24 €  139,85 € 
f) D'altres vehicles:   
Ciclomotors, motocicletes fins a 125 cc:    7,30 €   7,44 € 
Motocicletes de més de 125 cc i fins a 250cc:   12,47 €   12,71 € 
Motocicletes de més de 250 cc i fins a 500 cc:   24,94 €   25,41 € 
Motocicletes de més de 500 cc i fins a 1.000 cc:  49,91 €   50,86 € 
Motocicletes de més de 1.000 cc:    99,81€   101,71 € 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS: 

 EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
Import proposat per la utilització de la pista 
de tennis en horari nocturn amb focus:    4,14 €   4,22 € 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ MUNICIPAL: 

 EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
Per aparcar davant d'un gual permanent:   45,75 €   46,62 € 
Per circular amb motocicleta sense placa mpal.:   18,30 €   18,65 € 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE RETIRADA DE VEHICLES O 
OBJECTES PESATS O VOLUMINOSOS DE LA VIA PÚBLICA I LA SEVA CUSTÒDIA: 
        EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
a) Tarifa per retirada de la via pública:   
Camions, autobusos i d'altres vehicles pesats:   53,58 €   54,60 € 
Turismes i furgonetes:      53,58 €   54,60 € 
Motocicletes, bicicletes, etc.:     27,43 €   27,95 € 
Objectes sense la consideració de vehicles:   18,30 €   18,65 € 
b) Tarifa per custòdia municipal:   
Camions, autobusos i d'altres vehicles pesats (euros/dia): 5,48 €   5,58 € 
Turismes i furgonetes (euros/dia):    2,75 €   2,80 € 
Motocicletes, bicicletes, etc.(euros/dia):    1,14 €   1,16 € 
Objectes sense la consideració de vehicles (euros/dia):  1,38 €   1,41 € 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL: 

 EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
Modificació de l'article 5.2) en els seus apartats a), b) i c):   
Apartat a):       597,55 €  608,90 € 
        501,31 €  510,83 € 
        182,30 €  185,76 € 
        36,47 €   37,16 € 
        45,57 €   46,44 € 
        36,47 €   37,16 € 
Apartat b):       27,43 €   27,95 € 
        9,12 €   9,29 € 
        1,84 €   1,87 € 
        13,68 €   13,94 € 
Apartat c):       18,22 €   18,57 € 
        9,12 €   9,29 € 



        4,56 €   4,65 € 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES MITJANÇANT 
LA VORAVIA:  

EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
Article 5è.-Quota tributària:   
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o 
aparcaments individuals de propietat privada dins d'un 
aparcament general, quota única:     45,90 €   46,77 € 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I ALTRES:  

EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
Article 5è.-Quota tributària:   
Quantia per m2 o fracció i dia d'ocupació de la via pública: 0,32 €   0,33 € 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU 
PÚBLICA:         EXERCICI 2010
 EXERCICI 2011 
Article 5è.-Quota tributària:   
Quantia de la taxa per la difusió de notícies per a 
particulars mitjançant aquest servei, per cada recorregut 
o torn i per cada anunciant:     39,39 €   40,14 € 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I ALTRES 
VEHICLES DE LLOGUER:  

EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
Modificació de l'article 5:   
Epígraf primer:   
a)        973,13 €  991,62 € 
b)        973,13 €  991,62 € 
Epígraf segon:   
a)        463,38 €  472,18 € 
        463,38 €  472,18 € 
b)        46,34 €   47,22 € 
        10,42 €   10,62 € 
Epígraf tercer:   
a)        46,34 €   47,22 € 
b)         46,34 €   47,22 € 
Epígraf cinquè:   
a)        23,17 €   23,61 € 
b)         23,17 €   23,61 € 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, DIPÒSIT, CUSTÒDIA I 
MANTENIMENT DE CANS ABANDONATS:  

EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
Art.5è.Quota tributària.   
tarifa fitxa       33,62 €   34,26 € 
tarifa variable       2,43 €   2,48 € 
tarifa per transport de cans     67,15 €   68,43 € 
 
ORDENANÇA “PREU PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES”: 

 EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
Art.5:    
Per a la utilització del Pavelló Cobert en partits o en 
entrenaments d'equips (entrada en vigor dia 1/01/2002): 8,28 € + IVA  8,44 € + IVA 
Piscina   



1.- Amb carnet de petrer   
Tota la temporada   
Soci individual       15,80 €   16,10 € 
Estudiant       10,53 €   10,73 € 
Soci familiar   
De 0 a 2 fills       31,59 €   32,19 € 
De 3 a 4 fills       26,33 €   26,83 € 
Més de 4 fills       21,06 €   21,46 € 
Entrada piscina   
Infantil (fins a 16 anys)      0,53 € / dia  0,54 € / dia 
Entrada adult       1,05 € / dia  1,07 € / dia 
Hora pista tennis   
Sense llum   
Amb llum elèctric      3,16 €   3,22 € 
Pavelló   
Camp de Futbol   
Pista Futbet   
2.- Preu altres   
Tota la temporada   
Soci individual       52,65 €   53,65 € 
Estudiant       52,65 €   53,65 € 
Soci familiar   
De 0 a 2 fills       105,30 €  107,30 € 
De 3 a 4 fills       105,30 €  107,30 € 
Més de 4 fills       105,30 €  107,30 € 
Entrada piscina   
Infantil (fins a 16 anys)      2,11 € / dia  2,15 € / dia 
Entrada adult       3,16 € / dia  3,22 € / dia 
Hora pista tennis   
Sense llum       3,16 €   3,22 € 
Amb llum elèctric      5,27 €   5,37 € 
Pavelló   
Camp de Futbol   
Pista Futbet     
 
ORDENANCES DE CARÀCTER NO FISCAL: 
        EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
1.- Reglament de Cementeri municipal (1987)   
Modificació de l'article 53:   
Paràgraf 1er.       191,48 €  195,12 € 
Paràgraf 2on.       382,98 €  390,26 € 
Paràgraf 4rt.       191,48 €  195,12 € 
5.- Ordenança municipal de protecció del medi ambient 
contra la contaminació per renous i vibracions (1996):   
Modificació de l'article 53.1:   
a)        191,48 €  195,12 € 
b)         382,98 €  390,26 € 
c)        382,98 € + 765,93 € 390,26 € + 
780,48 € 
6.- Ordenança municipal reguladora del mobiliari a usar 
en l'ocupació de la via pública del casc urbà de Petra (1996):   

"...per aplicació de la disposició 
addicional única de la Llei 11/1999 de 
21 d'abril, es podrà imposar una sanció 
màxima de 150,25 € "   

7.- Ordenança reguladora de l'edifici anomenat 
"Es Rentadors" (1997):   



Modificació de l'article 3:     1,84 €   1,87 € 
"...per aplicació de la disposició 
addicional única de la Llei 11/1999 de 
21 d'abril, es podrà imposar una sanció 
màxima de 150,25 € "   

8.- Ordenança reguladora d'execució d'obres i ocupació 
de la via pública (2000):  
Modificació de l'Annex 1:   
1)        38,29 €   39,02 € 
2)        191,48 €  195,12 € 
3)        191,48 €  195,12 € 
4)        76,60 €   78,06 € 
5)        38,29 €   39,02 € 
6)        76,60 €   78,06 € 
7)        114,89 €  117,07 € 
 
ORDENANCES DE CARÀCTER FISCAL: 

 EXERCICI 2010 EXERCICI 2011 
1.- Ordenança reguladora de l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (1989):   
Modificació de l'article 3.5:     7,67 €   7,82 € 
 
 La proposta d'actualització de preus municipals, en els termes anteriorment transcrits, sotmesa a 
votació, rep el resultat següent: 
 
Vots emesos:  9.  
Vots a favor:         6 del PSM. 
Vots en contra:  3 (2 del PP i 1 d'UM). 
Abstencions:      0.  
 
 En conseqüència, s'aprova per majoria absoluta dels membres del Plenari l'actualització de preus 
municipals en els termes abans indicats. 
 
 4.- DECRETS DE BATLIA 
 
 No es produeix cap comentari en relació amb les resolucions prèviament repartides entre els 
regidors i per això el Sr. President obre pas al següent punt de l'ordre del dia. 

 
 5.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
 És ara el Portaveu d’UM, M.Jaume, qui pregunta si l'Escola estarà en condicions de ser oberta el 
dia 13 de setembre per a començar el curs. També pregunta quan s'obrirà la pista de tennis, ja que segons 
diu s’hi fa obra. Per a respondre a aquestes preguntes intervé Bartomeu Gual com a regidor d'Obres; i en 
relació amb la primera de les formulades, diu que falten 4 detalls per a acabar i que per això no s'ha 
signat l'acta de recepció, però que l'Escola està operativa. Aquest mateix regidor anuncia que el dia 7 
d'aquest mes, es donarà potència elèctrica i que el dia 13 de setembre l'Escola estarà llesta per a 
començar. Quant a la pista de tennis, el regidor Gual apunta que esta mancada d’un petit detall, però que 
en la setmana del 13 de setembre es podrà utilitzar. 
 El següent regidor que intervé és Miquel Santandreu, que comenta que ha vist una remesa 
d'expedients de disciplina urbanística, però que no hi ha una sola paralització d'obres, entenent aquest 
regidor que l'Ajuntament actua a posteriori, però no preventivament. A la interpel·lació anterior contesta 
el regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac, dient que està d'acord i que si ell fes una obra il·legal, 
preferiria que la hi paralitzessin al principi i no quan ja està fet tota l’obra. No obstant això, aquest 
regidor afirma que el que passa és que l'Ajuntament actua quan ve la denúncia de la Policia Local o de la 



Guàrdia Civil. En qualsevol cas, el regidor Reixac diu que si després de la denúncia, el ciutadà no atura 
les obres, això va en el seu perjudici, perquè la multa serà major. De totes maneres, diu Miquel 
Santandreu que aquí hi ha alguna cosa que no funciona, perquè les obres s’expedienten ja molt 
avançades i en això veu un doble perjudici: per a la col·lectivitat i per al propi infractor. Sebastià Reixac 
contesta que l'actuació de l'Ajuntament quan rep la denúncia és ràpida, lògicament. Seguint amb aquest 
mateix tema, el mateix regidor popular pregunta com funciona el de les multes, quantes es cobren i si es 
cobren totes. Assenyala aquest regidor que algunes multes prescriuen i això pot dur a que alguns 
ciutadans diguin que a ells els toca pagar, mentre que a un altre li prescriu la multa. Torna a prendre la 
paraula el regidor Sebastià Reixac i diu que ell és instructor en els expedients de disciplina urbanística, 
però que hi ha uns funcionaris responsables de la seva tramitació. Per altra banda, Reixac diu que en la 
intervenció del regidor popular es llança el missatge que es deixen prescriure les infraccions 
urbanístiques, però que això seria un delicte. Finalitza la seva intervenció el regidor Reixac dient que hi 
ha una responsabilitat política, però que també hi ha uns funcionaris.        

 
 Aquest punt de l'ordre del dia finalitza amb un prec del regidor del PP, Miquel Santandreu, 
recordant que les sessions plenàries han de ser a les 21,30 hores i que no sap si el que ha passat avui és 
una excepció. El Batle li respon que es tracta d'una excepció, perquè hi ha una reunió sobre les festes del 
Pare Serra. 

 
 No es produeixen més intervencions i per això després d’aquest últim comentari el Sr. President 

aixeca la sessió, essent les 20,41 hores, de la qual cosa don fe i estenc la present acta.  
 
          Vist i Plau                                                 El Secretari 
         El Batle 

 
 
  

Signat: Joan Font Massot.                           Signat: Francisco González Benito.             


