
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE DIA  

7 D’OCTUBRE DE 2010.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,32 hores del dia 7 d’octubre 
de dos mil deu, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió plenària 
extraordinària i pública de l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 

 
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastià Reixac i Genovard.  
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort.  
 Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
 Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 
 Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
  Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
 Sr. Bartomeu Martorell Alzamora. 
 Sr. Miquel Jaume i Horrach. 
  Sr. Antoni Gibert i Rosselló. 
 
 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 i Bennassar, qui declara oberta la sessió amb 
l’ordre del dia següent.  
  
 1.- APROVACIÓ ACTA DE  LA SESSIÓ ANTERIOR.-  

 
La Sra. Presidenta ofereix l'ús de la paraula als diferents grups municipals, per si volen fer 

alguna observació sobre aquesta acta, i els portaveus d’UM, PP i PSM li donen la seva conformitat; 
per la qual cosa queda aprovada l'acta plenària corresponent a la sessió celebrada en data 30-9-2010, 
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. 

 
 2.- ADJUDICACIÓ SUBVENCIONS A PARTICULARS PER A LA 
REHABILITACIÓ FAÇANES DE LA ZONA DES COS.- 
 
 Pren la paraula en aquest punt de l'Ordre del dia, com Portaveu, el regidor de l'equip de 
govern Sebastià Reixac, qui es refereix a la zona des Cos que ara s'està arreglant i a la subvenció de 
Conselleria d'Habitatge per a obres en façanes. Referent a les sol·licituds d'ajuda rebudes a 
l'Ajuntament, el ponent diu que s'han exclòs la de Jaume Moragues perquè no era per a habitatge, ni 
per a local, i la de Joan Sitjar, perquè l'edifici en qüestió no tenia l'antiguitat mínima exigida. 
Després al·ludeix Sebastià Reixac a la Comissió Informativa de Comptes en la qual es van 
dictaminar favorablement una sèrie d'ajudes i tot seguit procedeix a la lectura d'una relació de 
beneficiaris i les quanties d'ajuda corresponents:  
 

a) Onofre Bergas Carbonell  3.300,00.-euros 
b) Magdalena Rosselló Ramis 3.820,00.-euros 
c) Miquel Perelló Rosselló  3.820,00.-euros 
d) Bàrbara Florit Siurana  3.208,36.-euros 
i) Joan Ripoll Martí   3.365,00.-euros 
f) Josep Moragues Florit  2.436,00.-euros 
g) Joan Font Riera   3.025,00.-euros 

 
 Acaba la seva primera intervenció el ponent, proposant l'atorgament de les ajudes 
esmentades. En el torn per a l'oposició, el portaveu d’UM, M.Jaume diu que al seu grup li va bé 
l'acord proposat i Martí Sansaloni, com a representant del PP anuncia el vot favorable del seu grup, 



no obstant això, sol·licita que com s'ha produït un error d'embalum quant als metres, en el cas d'una 
persona, que es passin a informe tècnic les sol·licituds, no vagi a ser que Conselleria tiri per a enrere 
alguna ajuda. En el segon torn per al ponent, Sebastià recorda que hi ha un límit d'euros per a les 
ajudes. No es produeixen més torns de paraula i es passa directament a la votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels regidors presents (9 en aquest moment), la concessió de les ajudes abans 
assenyalades. 
 
 3.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER A RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS.- 

 
 Per a aquest punt de l'ordre del dia, també intervé com a ponent el regidor d'Hisenda, que 
comença per anunciar que en la seva intervenció farà un tractament unitari que inclogui tant aquesta 
Ordenança Fiscal, com la de tractament de residus urbans. En relació amb aquesta última, indica 
Sebastià Reixac que respon al que cal pagar a TIRME, perquè es dugui a incinerar el rebuig. Pel que 
fa a la primera Ordenança Fiscal, el regidor Reixac apunta que s'han fet uns càlculs, en funció del 
que es recicla a Petra i resulta que mantenint les taxes actualment vigents, hi ha un dèficit que s'ha de 
cobrir recaptant la quantitat corresponent, per mitjà de repartir el cost entre els distints locals i 
negocis. A continuació, aquest mateix regidor comença donant lectura a les tarifes recollides en 
l'article 5 de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la recollida i a l'arribar a l'epígraf sisè, 
proposa introduir una esmena en el text dictaminat en Comissió, consistent a addicionar en l'apartat 
c) “Grans magatzems”, l'expressió: de més de 400 metres; i en l'apartat d) “Petits magatzems”, 
l'expressió: de menys  de 400 metres. 
 Prossegueix la intervenció del regidor d'Hisenda que fa ara un comentari distingint entre la 
gestió que ve fent la Mancomunitat i la gestió municipal dels tributs que es va a iniciar. En aquest 
sentit parla Reixac que dur els padrons amb les seves altes i baixes per part de la Mancomunitat no 
està al dia i això fa que la responsabilitat es dilueixi. En opinió d'aquest regidor de l'equip de govern, 
es tracta que tots contribueixin o quanta més gent millor, amb independència de quin partit li 
correspongui la gestió política. Continua l'explicació del regidor ponent, que ara informa de la 
modificació que es va introduir en Comissió informativa, dins del punt 5 de l'article 7 del text del 
projecte de l'Ordenança corresponent a aquest punt de l'ordre del dia, amb l'objecte, segons diu 
Sebastià, d'evitar baixes massives que la situació econòmica de l'Ajuntament no permet. Dóna 
lectura després el ponent al text corresponent que va sortir la Comissió Especial de Comptes i que 
més baix es transcriu:  

 
“5. Les baixes s'hauran de cursar abans del 20 de desembre de cada any mitjançant declaració duta a 
terme a l'Ajuntament corresponent a la ubicació de l'immoble, i seran efectives a partir de l'exercici 
següent. Els que incompleixin aquesta obligació, seguiran subjectes al pagament de l'exacció.  
 
La duració de la baixa no podrà ésser inferior a dotze mesos.  
 
Els baixes en el Padró de fems solament és podran declarar amb motiu de declaració administrativa 
de ruïna o d'inhabitabilitat manifesta de l'immoble. Igualment, és podran concedir baixes temporals 
amb motiu de realització d'obres de reforma de l'habitatge, i pel termini de realització d'aquelles. 
 
Respecte als activitats industrials, comerços, professionals i artistes, la quota és meritarà el dia 1 de 
gener de cada any, per els que figurin incloses a la matrícula de l'impost d'activitats econòmiques 
(IAE) de l'exercici anterior. Les altes i baixes a l'IAE, durant l'exercici, sortiran efecte a partir del 
trimestre natural següent. A aquestes efectes, la quota serà prorratejada per trimestres i serà 
irreductible.” 

 
 En relació amb aquest últim paràgraf, el regidor d'Hisenda proposa afegir a continuació de 
les expressions IAE la frase següent: o en el cens corresponent de l'Agència Tributària. Segueix la 
intervenció del portaveu del PSM dins d'aquest punt de l'ordre del dia, però ara es refereix al projecte 
d'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per tractament de residus urbans, tribut que obeeix segons 



aquest regidor, al que es ve pagant per la incineració del rebuig. Després de donar lectura a les tarifes 
corresponents a diferents locals, el regidor Reixac es centra en l'epígraf 4rt de l'article 5è de 
l'Ordenança en qüestió, relatiu a establiments de restauració, on la quota tributària es modula en 
funció del número de contenidors i de recollides setmanals. A propòsit de l'anterior, el regidor 
intervinent esmenta el cas del Restaurant Sa Creu, dient que la quantitat que pagarà va a dependre de 
quants contenidors tingui i afegeix Sebastià que com més recicli menys pagarà. Recorda aquest 
regidor que la mateixa esmena anteriorment transcrita que ha proposat per al punt 5 de l'article 7 de 
l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la recollida, també la proposa per al punt 6 del mateix 
article l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per tractament de residus urbans. Seguidament, el 
regidor d'Hisenda anuncia que pel que es refereix als grans propietaris, es faran visites 
personalitzades, amb la finalitat de que paguin menys. Acaba la seva intervenció aquest regidor, 
dient que pel que fa a la recollida, no hi ha més remei que pagar el que correspon, ja que hi ha una 
concessió per 10 anys, a favor de l'empresa Melchor Mascaró SA. Abans de deixar l'ús de la paraula 
a l'oposició i a instàncies del regidor de Medi ambient, fa esment el regidor ponent a la possibilitat de 
fraccionar el pagament per trimestres i semestres.  
 Ja dins del torn per a l'oposició, el portaveu d’UM, M.Jaume, afirma que ens trobem amb 
una pujada i afegeix que com el la Mancomunitat no ha anat bé, ara es passa el dèficit als 
Ajuntaments, per a repartir-lo entre els pobles. M.Jaume afirma també que en el seu grup municipal 
estan d'acord que pagui més qui més residus generi, però no que es reparteixi el dèficit entre tots, tret 
que la Mancomunitat desaparegués. El que no té sentit per a aquest representant d’UM és que 
després del reciclatge que es ve fent a Petra, es pugin els taxes corresponents. Aquest regidor 
compara aquest assumpte dels residus, amb el dels serveis socials que també duu la Mancomunitat, 
ja que segons diu M.Jaume, també se'ns endossa el dèficit generat per aquests serveis. Continua dient 
el regidor Jaume, que els del seu grup creuen que la Mancomunitat té un paper que jugar, però no és 
el de passar-nos “el mort” als municipis de la comarca. 
 Després té lloc la intervenció del representant del PP, Martí Sansaloni, que anuncia el seu 
vot en contra, per entendre que hi ha una pujada i recorda que el seu grup ja va presentar una moció 
perquè es pagués menys per la incineració. Opina aquest regidor, que a més d'haver-se donat més 
treball a la gent amb la separació de fems, encara es paga més. Aquest regidor del PP considera que 
si a Petra es recicla més, seria lògic pagar menys. El regidor Sansaloni veu injust que es cobri a 
fusteries i ferreries a les quals no es dóna el servei. 
 En el 2on torn per al ponent, Sebastià Reixac, es refereix primer a les crítiques de M.Jaume a 
la gestió de la Mancomunitat, dient que és el que volen els pobles que la componen i fent un poc 
d'història, comenta que una de les raons que van donar lloc a l'existència de la Mancomunitat va ser 
el tema dels fems. Referent a això, afegeix Sebastià que els majors de 40 anys, recordaran com era la 
recollida de fems abans Mancomunitat. Per altra banda, comenta aquest regidor que si entrem en un 
debat sobre la Mancomunitat, qui ha tingut més temps la seva Presidència ha estat UM. Per al 
regidor d'Hisenda el de no voler pagar el deute acumulat és un plantejament infantil. Afirma el 
regidor Reixac que els deutes s'han de pagar, perquè hi ha una Llei de Morositat i solament caben 
dues opcions: o es paga o es demana un crèdit als bancs. Continua dient Reixac que segons el que es 
recicla a Petra, hem de pagar tant i si no pagam, el dèficit augmentarà i els doblers hauran de sortir 
de la Caixa Municipal, deixant de gastar-los en altres coses. A més de l'anterior, el ponent considera 
que el que planteja el portaveu d’UM no és legal. 
 Essent les 22,14 hores s'incorpora a la sessió plenària el regidor del PSM, Gabriel Monroig 
Barceló.  
 Prossegueix la intervenció del regidor ponent per a contestar a l'oposició i ara es centra a 
respondre a la proposta del regidor popular Martí Sansaloni, que pagui menys qui més recicla. 
Sebastià li diu a aquest regidor que això es podrà fer a posteriori, però no a priori. 
 El 2on torn a favor de l'oposició, és aprofitat pel portaveu d’UM, M.Jaume per a referir-se al 
comentari del ponent sobre la Presidència d’UM. Aquest portaveu admet el fet que la Presidència de 
la Mancomunitat, l'ha tingut diverses vegades UM, la qual cosa és un orgull, segons diu aquest 
regidor, ja que diferents pobles de la comarca han confiat en el seu partit per a aquest càrrec. Afirma 
el portaveu d’UM que durant els anys que la Presidència la va tenir Joan Font Massot, la 
Mancomunitat es va radicalitzar i ara ha tornat a la moderació. Finalitza la 2ª intervenció del 



portaveu d’UM, dient que els del seu grup són d’UM i de Petra i pensen que per reciclar més han de 
pagar menys. A la qual cosa afegeix que en la Mancomunitat ara hi ha un gerent que està per a 
resoldre el problema del dèficit i no per a estendre'l. A propòsit de l'anterior, recorda aquest regidor 
que l'Ajuntament té com a representant en la Mancomunitat a Caterina Mas, perquè digui allà que a 
Petra no tenen perquè pagar més i entén M.Jaume que la seva proposta és en positiu, perquè la gent    
de Petra és capaç de reciclar gairebé sense informació i bastaria amb donar dues voltes més per a 
aconseguir-lo. 
 
 En el 2on torn per al PP, Martí Sansaloni afirma que l'Ajuntament no té doblers en el calaix i 
considera que la forma de defensar els interessos municipals, seria plantar-se en la Mancomunitat i 
dir que si reciclem més que els altres, hem de pagar menys. Aquest regidor recorda haver proposat a 
l'equip de govern que oferís la possibilitat a la gent de no pagar, si no anaven a fer rebuig; recordant 
també que aquesta proposta va ser rebutjada. 
 En el torn final a favor del ponent, Sebastià Reixac afirma que qui ha generat el deute ha 
estat la Mancomunitat i no l'Ajuntament. Quant a l'afirmació del regidor Sansaloni que l'Ajuntament 
no té doblers en el calaix, el regidor d'Hisenda contesta que solament faltaria que l'Ajuntament 
recaptés els doblers de la gent per a deixar-lo en els calaixos, en comptes de donar serveis, la qual 
cosa seria una estafa per a aquest regidor. 
 Consumits ja tots els torns reglamentaris, es sotmet a vot l'acord d'aprovació provisional del 
text que més baix es transcriu, ja amb les esmenes introduïdes pel regidor ponent durant la seva 
intervenció i que és el següent: 

 
 

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE 
RESIDUS SÒLIDS 

 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, conforme amb el dispost als 
articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per a Recollida de 
Residus Sòlids Urbans, que es regeix per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen el 
previst a l’article 57 de l’ esmentat RDL 2/2004 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recollida i transport de residus 
urbans o municipals de vivendes, allotjaments, locals i/o establiments on es realitzin activitats 
industrials, comercials, professionals, artístiques i/o de serveis. 
 
2. A aquest efecte, es consideren fems i residus sòlids urbans les restes i deixalles d’alimentació o 
detritus procedents de la neteja normal de locals o habitatges, així com la retirada de runes, objectes 
inútils i altres anàlegs que, procedents d’habitatges i locals comercials o industrials apareixen 
abocats als depòsits col·locats per l’esmentat servei i, s’exclouen de dit concepte, els residus de tipus 
industrial, runes d’obra, detritus humans, matèries i materials contaminats, corrosius i perillosos, la 
recollida o abocament dels quals exigeix l’adopció de mesures especials, higièniques profilàctiques o 
de seguretat. 
 
3. No està subjecte a la taxa la prestació de caràcter voluntari i a instàncies de part dels serveis 
següents: 
 
Recollida de fems i residus no qualificats com a urbans, d’indústries, hospitals i laboratoris 
Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals 



Recollida de runes d’obres 
 
4. No estan subjectes a la taxa els immobles, inclosos dins la zona de prestació del servei, declarats 
en ruïna. 
 
5. Estaran subjectes al pagament de la taxa: 
 
1. Els propietaris de tot immoble sigui quin sigui el seu destí o aprofitament, situat en sol urbà. 
2. Els propietaris de tot immoble, situats en sol rústic, sigui quin sigui el seu destí o aprofitament, 
exceptuant els casos que es detallen a continuació. 
 
 No estan subjectes al pagament de la taxa, en sòl rústic: 
 
- Immobles destinats exclusivament a ús agrícola o ramader. S’ haurà de demostrar  que aquell 
immoble està inscrit al registre general d’explotacions agràries de les illes Balears, i els propietaris 
no han de tenir altre font d’ingressos.  
 
Si a la mateixa finca on hi ha un immoble  destinat a ús agrícola o ramader també  hi hagués un altre 
immoble, o part del mateix immoble, que pugui tenir un altre ús ( p.e.: vivenda), s’ haurà de pagar la 
taxa per aquell ús. 
 
- Immobles que no tenguin unes condicions mínimes per habitar i que no tenguin un ús de caire 
comercial ( magatzem d’ un negoci, ...). Es considera que un immoble no té aquestes condicions si té 
alguna d’ aquestes condicions: 
 * tenir menys de 35 m² construïts 
 * no disposar de lloc on cuinar o bany  
Si algun immoble que compleixi alguna d’ aquestes característiques s’ habita, o té gent empadronada 
en ell , haurà de pagar rebut de fems a pesar de tenir aquestes condicions. 
 
6. La liquidació i pagament de la taxa de recollida de residus no implica cap tipus de legalització de 
les edificacions ni de les activitats, sinó el simple fet de contribuir amb les despeses del servei de 
recepció obligatòria.    
 
ARTICLE 3. Subjectes Passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguin propietaris dels 
habitatges i/o arrendataris en el cas dels locals que resultin beneficiats o afectats pel servei. 
 
2. Respecte del cas de l’apartat anterior, el propietari dels habitatges i/o l’arrendatari dels locals pot 
repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris dels habitatges, arrendadors dels locals així 
com els beneficiaris o afectats pel servei, que es consideren a aquest efecte subjectes passius 
substituts del contribuent. 
 
ARTICLE 4. Responsables 
 
1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, general tributària.  
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que 
indica l’article 43 de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
ARTICLE 5. Quota Tributària 



 
La quota tributaria vendrà determinada per l’ aplicació del següent quadre  de tarifes: 
  
EPÍGRAF PRIMER: HABITATGES I DESPATXOS PROFESSIONALS 
 
 a) Per cada habitatge en sòl urbà i urbanitzable   80 € 
 b) Per cada habitatge en sòl no urbanitzable   80 € 
            c) Habitatges bonificats ( aquells que tenen l’activitat en el mateix domicili) 50 € 
 S'entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i allotjament de menys de 10 
places. 
 d) Despatxos professionals     80 € 
 
EPÍGRAF SEGON: ALLOTJAMENT 
 

a)Hotels, motels, hotels-apartaments de quatre estrelles o més, per cada plaça 62 € 
 b) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues estrelles, per cada plaça 50 €  
 c) Pensions i dispeses, per cada plaça    30 € 
 d) Col·legis majors i altres centres de naturalesa semblant 500 € 
S'entén per allotjaments, aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre les que 
s'inclouen hotels, pensions, residències, col·legis i altres centres de naturalesa semblant de més de 10 
places. 
 
Si a l’hotel hi ha restaurant obert per al públic en general, apart de la tarifa  d’allotjament haurà de 
pagar la tarifa de restaurant. Si el restaurant només és per als propis clients allotjats només pagarà 
com a hotel. 
 
EPÍGRAF TERCER: ESTABLIMENTS D'ALIMENTACIÓ 
 
 a) Supermercats:   600 € 
 b) Botigues de queviures, carnisseries, peixateries i establiments de venda de pa i així com 
altres locals semblants    300 € 
 
EPÍGRAF QUART: ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ 
 
 a)Restaurants: 
 Restaurants de superfície inferior a 200 m²  710 € 
 Restaurants de superfície superior a 200 m²  800 € 
 
Per realitzar el càlcul de la superfície es tindrà en compte només la superfície amb ús comercial  , no 
es comptarà  la destinada a magatzem. 
 
 b) Bars i cafeteries, gelateries i similars   450 € 
 e) Wiskeries, pubs, per persona d’aforo  60 € 
 
 
EPÍGRAF SEXT: ALTRES LOCALS INDUSTRIALS O MERCANTILS 
  
 a) Oficines Bancàries        800 €  
 b) Grans magatzems (de més de 400 metres)      400 € 
 c) Petits magatzems (de menys  de 400 metres)     200 € 
 d) Magatzems agrícoles.i de construcció     300 € 
 e) Farmàcies, llibreries, sastreries, i altres entitats similars   250€  

f) Perruqueries, ferreries, fusteries, tallers mecànics, electricitat i fontaneria  125 € 
 g) Altres locals no tarifats       200 € 



   
Les quotes assenyalades a la taxa tenen caràcter irreductible i corresponen a un any natural. 
 
3. Superfície tributària. En els epígrafs on la fixació de quotes tengui com a base la superfície de 
l’immoble, aquesta es determinarà segons superfície que consti a les dades cadastrals de l’ immoble. 
En cas que les dades cadastrals no siguin correctes l’ajuntament podrà decidir aplicar altre superfície 
basant-se en plànols  o inspeccions in situ.  
 
ARTTICLE 6. Acreditació 
 
1. La taxa es merita i neix la corresponent obligació de contribuir des del moment que s'iniciï la 
prestació del servei; entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, 
quan estigui establert i en funcionament el servei de recollida de fems i residus sòlids urbans en els 
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa o 
tenguin a la seva disposició dipòsits d’abocament (punts verds, àrees d’ aportació, ...) en el municipi.  
 
2. El període impositiu comprendrà l’any natural. Les quotes establertes en l’article 5 d’aquesta 
Ordenança seran irreductibles i seran exigibles el primer dia del període impositiu, excepte en els 
casos en que la meritació de la taxa es produeixi amb posterioritat, cas en que l’import corresponent 
es prorratejarà per mesos naturals. 
 
ARTICLE 7. Gestió  de la taxa 
 
1. Anualment és farà un padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes respectives 
que es liquiden per aplicació d’aquesta Ordenança, el qual serà exposat al públic durant el termini 
d’un mes a efectes de reclamacions, previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, en el 
taulers d’anuncis de l’ ajuntament. 
 
2. Transcorregut el termini d’exposició pública, es resoldran els recursos o les reclamacions 
presentades i s’aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per l’emissió dels avisos o 
documents de cobrament corresponents. 
 
3. Les altes que es produeixin dins l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi l’obligació de 
contribuir. Els subjectes passius hauran de presentar, en el termini d’un mes des de la data en què es 
meriti per primera vegada la taxa, la corresponent declaració d’alta en el padró en l’Ajuntament del 
terme municipal on tinguin ubicat l’habitatge o local mitjançant imprès normalitzat a tal efecte.  
En el mateix termini a què es refereix el paràgraf anterior, els subjectes passius hauran de declarar 
qualsevol circumstància o modificació que pugui repercutir en l’exacció de la taxa. 
 
4. En el cas que l’examen de les dades i antecedents en poder de l'Administració posin de manifest la 
realització del fet imposable o del pressupost de l’obligació tributària o l'existència d'elements 
determinants de la mateixa no declarats o distints als declarats pel subjecte passiu, que  siguin 
suficients per formular una liquidació, es notificarà d’ofici la mateixa al subjecte passiu. 
 
5. Les baixes s’hauran de cursar abans del 20 de desembre de cada any mitjançant declaració duta a 
terme a l’Ajuntament corresponent a la ubicació de l’immoble, i seran efectives a partir de l’exercici 
següent. Els que incompleixin aquesta obligació, seguiran subjectes al pagament de l’exacció.  
 
La duració de la baixa no podrà ésser inferior a dotze mesos.  
 
Les baixes en el Padró de fems solament es podran declarar amb motiu de declaració administrativa 
de ruïna o d’inhabitabilitat manifesta de l’immoble. Igualment, es podran concedir baixes temporals 
amb motiu de realització d’obres  de reforma de l’habitatge, i pel termini de realització d’aquelles. 
 



Respecte a les activitats industrials, comerços, professionals i artistes, la quota es meritarà el dia 1 de 
gener de cada any, per les que figurin incloses a la matricula de l’impost d’activitats econòmiques 
(IAE) o en el censo correspondiente de la Agencia Tributaria, de l’exercici anterior. Les altes i 
baixes a l’IAE, o en el censo correspondiente de la Agencia Tributaria, durant l’exercici, sortiran 
efecte a partir del trimestre natural següent. A aquestes efectes, la quota serà prorratejada per 
trimestres i serà irreductible. 
 
6. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, s’han de fer efectives per via de 
constrenyiment d’acord amb les normes del Reglament general de recaptació. 
 
7. Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se 
efectives pel procediment de constrenyiment, per la declaració s’ha de formalitzar l’expedient 
oportú, d’acord amb el previst en el Reglament general de recaptació. 
 
 
ARTICLE 8 .- Cobrament i modalitats de pagament fraccionat 
  
1.El cobrament en període voluntari de la taxa serà anual. 
  
Un cop transcorregut el termini d’ingrés corresponent s’iniciarà el període executiu i es procedirà al 
seu cobrament mitjançant el procediment de constrenyiment. 
  
2. No obstant l’establert en l’apartat anterior, els subjectes passius poden sol·licitar el pagament 
fraccionat de la taxa en alguna de les modalitats que autoritzi l’ ajuntament 
  
Aquest sistema de pagament fraccionat es regirà per les regles següents: 
  
S’han de complir aquests requisits: 
Formular la corresponent sol·licitud abans de la data que es fixi com a màxima per presentar  aquest 
tipus de sol·licituds, a fi de tenir temps de gestionar el padró . 
No tenir deutes pendents de pagament en via executiva amb l’ Ajuntament. 
Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. 
  
L’acolliment a la corresponent modalitat de pagament fraccionat es prorrogarà automàticament per a 
l’exercici següent sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes 
pendents de pagament en període executiu. 
  
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol fracció, el pagament fraccionat restarà 
sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a compte i s’haurà de pagar la 
quantia restant de la quota anual en el període general de pagament voluntari de l’impost. 
  
La persona beneficiària del pagament fraccionat haurà de comunicar als òrgans de recaptació els 
canvis de compte corrent o qualssevol incidència que afecti al pagament del deute. 
 
 
ARTICLE 9. Infraccions i sancions 
 
 En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions 
que hi corresponguin en cada cas, s’atén el disposat en els articles 77 i següents de la Llei general 
tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 



La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2011, romanent en vigor 
fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
Aquesta ordenança una vegada entrada en vigor deixa sense efectes a l’ anterior ordenança 
reguladora de la taxa per la recollida de residus sòlids.” 
 

La Sra. Presidenta obre pas a la votació, sobre el text anterior i s'obté el resultat següent: 
 
 Vots emesos:   10.  
 Vots a favor:   5 del PSM.  
 Vots en contra:   5 (3 del PP i 2 d'UM). 
 Abstencions:   0. 

 
 
A la vista de l'anterior resultat i havent-se produït un empat de vots a favor i en contra, 

Caterina Mas consulta al Secretari el procediment a seguir i el funcionari la informa que s'ha de 
repetir la votació. Francisco González afegeix que com previsiblement es tornarà a produir el mateix 
resultat, s'entendrà guanyada la votació per majoria simple, amb els vots a favor, a causa del vot de 
qualitat de la Batlessa en funcions en aquests casos (article 94.2 de la Llei Balear Local), la qual cosa 
significa que el seu vot val doble a l'efecte de desfer l'empat. Per tant, i després de la segona votació 
d'aquest punt de l’ordre del dia i al reproduir-se altra vegada l'empat entre els vots a favor i els vots 
en contra, queda aprovada provisionalment per majoria simple (més vots a favor que en contra, pel 
valor doble del vot de la Batlessa en funcions), l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la 
Recollida de Residus abans transcrita. 

 
 4.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER SEVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS. 

 
 Com el regidor d'Hisenda ja va tractar prèviament dins del punt de l’ordre del dia anterior, 
sobre l'Ordenança que ara ens ocupa, es sotmet directament a votació el text que a continuació 
s'inclourà, amb totes les esmenes que va plantejar el regidor ponent durant la seva intervenció i que 
és el següent: 

 
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL 
TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS 
 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, conforme amb el dispost als 
articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix la Taxa per serveis relatius al 
tractament de residus urbans, que es regeix per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual 
atenen el previst a l’article 57 de l’ esmentat RDL 2/2004 
 
El fonament d’ aquesta taxa consisteix en repercutir als ciutadans el cost  que l’ Ajuntament de Petra 
suporta per mor de la taxa per al tractament dels residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca aprovada 
originàriament pel Ple del Consell de Mallorca el 23 de desembre de 1996. 
 
 
ARTICLE 2. Fet imposable 
 



Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis a què es refereix l'Ordenança 
Fiscal reguladora de la Taxa pel tractament dels residus urbans de l'Illa de Mallorca, aprovada 
originàriament pel Consell Insular de Mallorca amb caràcter definitiu el dia 23 de desembre de 1996. 
 
Els casos de subjecció o no subjecció a aquesta taxa es defineixen d’ acord amb la taxa per la 
recollida de residus sòlids de l’ ajuntament de Petra, de forma que si s’ està subjecte al pagament de 
la taxa de recollida de residus sòlids també s’ està subjecte al pagament de la taxa pels serveis de 
tractament dels residus. 
 
ARTICLE 3. Subjectes Passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que siguin propietaris dels 
habitatges i/o arrendataris en el cas dels locals que resultin beneficiats o afectats pel servei. 
 
2. Respecte del cas de l’apartat anterior, el propietari dels habitatges i/o l’arrendatari dels locals pot 
repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris dels habitatges, arrendadors dels locals així 
com els beneficiaris o afectats pel servei, que es consideren a aquest efecte subjectes passius 
substituts del contribuent. 
 
ARTICLE 4. Responsables 
 
1.  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, general tributària.  
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que 
indica l’article 43 de la Llei 58/2003, general tributària. 
 
 
ARTICLE 5. Quota Tributària 
 
La quota tributaria vendrà determinada per l’ aplicació del següent quadre  de tarifes: 
 
EPÍGRAF PRIMER: HABITATGES I DESPATXOS PROFESSIONALS 
 
 a) Per cada habitatge en sòl urbà i urbanitzable   95 € 
 b) Per cada habitatge en sòl no urbanitzable   95 €  
 c) Habitatges bonificats (aquells que tenen l’activitat en el mateix domicili) 50 € 
 S'entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i allotjament de menys de 10 
places. 
 d) Despatxos professionals      95 € 
 
EPÍGRAF SEGON: ALLOTJAMENT 
 a) Hotels, motels, hotels-apartaments de més de quatre estrelles, per cada plaça  50 €  
 b) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues estrelles, per cada plaça 42 €  
 c) Pensions i dispeses, per cada plaça       20 €    
 d) Col·legis majors i altres centres de naturalesa semblant    1.000 €  



 
S'entén per allotjaments, aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els quals s'inclouen 
hotels, pensions, residències, col·legis i altres centres de naturalesa semblant de menys de 10 places. 
 
EPÍGRAF TERCER: ESTABLIMENTS D'ALIMENTACIÓ 
 

a)Supermercats    600 € 
b) Botigues de queviures, carnisseries, peixateries i establiments de venda de pa i així com 
altres locals semblants    300 € 
   

 
EPÍGRAF QUART: ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ 
 
a)Restaurants de superfície inferior a 200 m² 800 € 
 
b) Restaurants de superfície superior a 200 m²: 
Pagaran una taxa  que dependrà del número de contenidors de rebuig que tenguin i del número de 
recollides a la setmana.     590 € per contenidor i per recollida setmanal. 
Quota mínima per aquests restaurants :    800 € 
c) Bars i cafeteries     550 €  
c) Wiskeries, pubs, gelateries i similars, per persona d’aforo 60 € 
  
EPÍGRAF SEXT: ALTRES LOCALS INDUSTRIALS O MERCANTILS 
  a) Oficines bancàries       800 €  
            b) Grans magatzems (de més de 400 metres)    400 € 
              c) Petits magatzems (de menys  de 400 metres)    200 €  
 e) Magatzems agrícoles i de construcció     300 € 

d) Farmàcies, llibreries, sastreries, i altres entitats similars Quota:   250 € 
 f) Perruqueries , ferreries, tallers mecànics, electricitat i fontaneria  125 € 
 e) Altres locals no tarifats:      400 € 

 
Les quotes assenyalades a la taxa tenen caràcter irreductible i corresponen a un any natural. 
 
3. Superfície tributària. En els epígrafs on la fixació de quotes tengui com a base la superfície de 
l’immoble, aquesta es determinarà segons superfície que consti a les dades cadastrals de l’ immoble. 
En cas que les dades cadastrals no siguin correctes l’ ajuntament podrà decidir aplicar altre superfície 
basant-se en plànols  o inspeccions in situ.  
 
ARTTICLE 6. Acreditació 
 
1. La taxa es merita i neix la corresponent obligació de contribuir des del moment que s'iniciï la 
prestació del servei; entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, 
quan estigui establert i en funcionament el servei de recollida de fems i residus sòlids urbans en els 
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa o 
tenguin a la seva disposició dipòsits d’abocament (punts verds, àrees d’ aportació, ...) en el municipi.  
 



2. El període impositiu comprendrà l’any natural. Les quotes establertes en l’article 5 d’aquesta 
Ordenança seran irreductibles i seran exigibles el primer dia del període impositiu, excepte en els 
casos en que la meritació de la taxa es produeixi amb posterioritat, cas en que l’import corresponent 
es prorratejarà per mesos naturals. 
 
ARTICLE 7. Gestió  de la taxa 
 
1. Anualment és farà un padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes respectives 
que es liquiden per aplicació d’aquesta Ordenança, el qual serà exposat al públic durant el termini 
d’un mes a efectes de reclamacions, previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, en el 
taulers d’anuncis de l’ Ajuntament. 
 
 2. Transcorregut el termini d’exposició pública, es resoldran els recursos o les reclamacions 
presentades i s’aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per l’emissió dels avisos o 
documents de cobrament corresponents. 
 
3. Les altes que es produeixin dins l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi l’obligació de 
contribuir. Els subjectes passius hauran de presentar, en el termini d’un mes des de la data en què es 
meriti per primera vegada la taxa, la corresponent declaració d’alta en el padró en l’Ajuntament del 
terme municipal on tinguin ubicat l’habitatge o local mitjançant imprès normalitzat a tal efecte.  
 
4. En el mateix termini a què es refereix el paràgraf anterior, els subjectes passius hauran de declarar 
qualsevol circumstància o modificació que pugui repercutir en l’exacció de la taxa. 
 
5. En el cas que l’examen de les dades i antecedents en poder de l'Administració posin de manifest la 
realització del fet imposable o del pressupost de l’obligació tributària o l'existència d'elements 
determinants de la mateixa no declarats o distints als declarats pel subjecte passiu, que  siguin 
suficients per formular una liquidació, es notificarà d’ofici la mateixa al subjecte passiu. 
 
6. Les baixes s’hauran de cursar abans del 20 de desembre de cada any mitjançant declaració duta a 
terme a l’Ajuntament corresponent a la ubicació de l’immoble, i seran efectives a partir de l’exercici 
següent. Els que incompleixin aquesta obligació, seguiran subjectes al pagament de l’exacció.  
La duració de la baixa no podrà ésser inferior a dotze mesos.  
 
Les baixes en el Padró de fems solament es podran declarar amb motiu de declaració administrativa 
de ruïna o d’inhabitabilitat manifesta de l’immoble. Igualment, es podran concedir baixes temporals 
amb motiu de realització d’obres  de reforma de l’habitatge, i pel termini de realització d’aquelles. 
 
Respecte a les activitats industrials, comerços, professionals i artistes, la quota es meritarà el dia 1 de 
gener de cada any, per les que figurin incloses a la matricula de l’impost d’activitats econòmiques 
(IAE) o en el censo correspondiente de la Agencia Tributaria, de l’exercici anterior. Les altes i 
baixes a l’IAE, o en el censo correspondiente de la Agencia Tributaria, durant l’exercici, sortiran 
efecte a partir del trimestre natural següent. A aquestes efectes, la quota serà prorratejada per 
trimestres i serà irreductible. 
 
7. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, s’han de fer efectives per via de 
constrenyiment d’acord amb les normes del Reglament General de Recaptació. 
 
8. Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se 
efectives pel procediment de constrenyiment, per la declaració s’ha de formalitzar l’expedient 
oportú, d’acord amb el previst en el Reglament general de recaptació. 
 
ARTICLE 8 .- Cobrament i modalitats de pagament fraccionat 
  



1. El cobrament en període voluntari de la taxa serà anual. 
  
Un cop transcorregut el termini d’ingrés corresponent s’iniciarà el període executiu i es procedirà al 
seu cobrament mitjançant el procediment de constrenyiment. 
  
2. No obstant l’establert en l’apartat anterior, els subjectes passius poden sol·licitar el pagament 
fraccionat de la taxa en alguna de les modalitats que autoritzi l’ ajuntament 
  
Aquest sistema de pagament fraccionat es regirà per les regles següents: 
  
S’han de complir aquests requisits: 
Formular la corresponent sol·licitud abans de la data que es fixi com a màxima per presentar  aquest 
tipus de sol·licituds, a fi de tenir temps de gestionar el padró . 
No tenir deutes pendents de pagament en via executiva amb l’ Ajuntament. 
Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. 
  
L’acolliment a la corresponent modalitat de pagament fraccionat es prorrogarà automàticament per a 
l’exercici següent sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes 
pendents de pagament en període executiu. 
  
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol fracció, el pagament fraccionat restarà 
sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a compte i s’haurà de pagar la 
quantia restant de la quota anual en el període general de pagament voluntari de l’impost. 
  
La persona beneficiària del pagament fraccionat haurà de comunicar als òrgans de recaptació els 
canvis de compte corrent o qualssevol incidència que afecti al pagament del deute. 
 
ARTICLE 9. Infraccions i sancions 
 
 En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions 
que hi corresponguin en cada cas, s’atén el disposat en els articles 77 i següents de la Llei general 
tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de 2011, romanent en vigor 
fins a la seva modificació o derogació expressa.” 
 
 
 

La Sra. Presidenta demana vots, sobre el text anterior i s'obté el següent resultat: 
 

 Vots emesos:  10.  
 Vots a favor:  5 del PSM.  
 Vots en contra:  2 d'UM. 
 Abstencions:  3 del PP. 
 

Per tant, queda aprovada provisionalment, per majoria simple (més vots a favor que en 
contra), l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per al Tractament de Residus, abans transcrita. 
 
 
 



 5.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS 
D'ESTABLIMENTS, ESPECTACLES PÚBLICS SERVEIS I ACTIVITATS 
RECREATIVES. 
 
 Pel que fa a aquest punt de l’ordre del dia, també actua com ponent, el regidor de l'equip de 
govern, Sebastià Reixac. Aquest portaveu del PSM comença per advertir l'existència d'un 
contrasentit en el text presentat, concretament dins del grup III al que es refereixen els punts 1 i 2 de 
l'article 1. Aquest regidor proposa treure la categoria denominada “Teatres” d'aquest grup III i crear 
un grup nou amb el número VI al que s'assigni una banda horària de 21 hores de la nit a 2 hores de la 
matinada. D'altra banda, Sebastià recorda que després de l'aprovació inicial hauria un tràmit 
d'exposició pública per al text ara presentat i que l'equip de govern està obert a les al·legacions que 
es puguin presentar. Després comença la lectura del text en qüestió, començant a llegir des de 
l'article 1 des d'ara fins a arribar a l'article 8 inclusivament que tracta de la responsabilitat. Finalitza 
la seva primera intervenció el ponent dient que l'Ordenança que proposa per a la seva aprovació va 
dirigida que es respectin uns horaris. 
 En el torn per a l'oposició, és M.Jaume de UM qui pren la paraula i afirma per a començar 
que cal reconèixer que a l'equip de govern li agrada fer normatives i que ja tenen una altra. També 
diu el regidor Jaume que els del seu grup pensaven que amb l'altra normativa, es resoldria el 
problema de la mal cridada zona d'oci i que per a aquest regidor en realitat és la zona del botelló, del 
maltractament al mobiliari urbà, etc. Afegeix M.Jaume que els joves de Petra tenen l'avantatge de no 
tenir-se que anar de festa a altres pobles, perquè aquí tenen un Mil·lenni, un Amagat, etc. Apunta el 
portaveu d’UM que si ens carreguem aquests negocis, els joves de Petra s'aniran de festa a altres 
pobles amb el risc d'agafar beguts el cotxe. L'altre costat del tema, per a aquest regidor, és la falta de 
civisme que es genera amb aquest botelló i així mateix planteja la següent disjuntiva: o els joves de 
Petra es van a altres pobles de festa o els d'altres pobles es vénen de festa a aquí. M.Jaume afirma 
que el que volen els del seu grup, és que es compleixi la normativa que ja hi ha, en comptes de posar 
altra, i afegeix que aquesta és la forma d'arreglar les coses. En el torn per al PP, el seu portaveu 
Miquel Santandreu veu una paradoxa en relació a l'apuntat pel regidor Jaume i és que amb aquesta 
normativa es pugui perjudicar no solament als negocis, sinó també als pares de Petra que ara tenen el 
privilegi d'estar tranquils, perquè els seus fills no han d'agafar beguts el cotxe per a anar-se de festa. 
En opinió del portaveu popular, la normativa proposada per l'equip de govern, és desafortunada i 
desencertada, perquè la gent dins dels locals no crea problemes i amb aquesta regulació el que es fa 
és tirar-los fora dels locals que és on els crea. Finalitza la seva intervenció aquest regidor, anunciant 
el seu vot en contra. 
 En el segon torn per al ponent, Sebastià Reixac recorda que ell viu en la zona en qüestió i 
que quan posa l'orella, escolta parlar en foraster, a la qual cosa afegeix que no té res en contra dels 
forasters. També afirma que legalment els locals han de tancar a les 6 i que aquí es tanca a les 5. 
Pregunta el ponent als membres de l'oposició que farien ells que són tan angelicals i planteja la 
possibilitat de posar molts policies. Per altra banda, Sebastià assenyala que hi ha pobles que han 
solucionat el tema de la següent manera: l'Ajuntament paga un autocar als joves perquè es vagin de 
marxa al poble que vulguin. Acaba el seu segon torn el portaveu del PSM, afirmant que cal posar 
normativa, perquè hi ha falta de civisme i perquè hi ha gent que fa soroll.  
 Ve ara el segon torn per a l'oposició i torna a ser M.Jaume de UM qui primer intervé, per a 
dir que el que no es pot fer, és dir jo vaig a resoldre el problema i després no resoldre'l. Aquest 
portaveu diu que Sebastià ho faria amb tota la bona intenció, però que la cosa no ha funcionat i ha 
estat contraproduent. Aquest regidor d’UM afirma que la Normativa del botelló no s'aplica i que els 
del seu grup hi varen votar a favor d’aquesta, malgrat que havia un informe en contra del Secretari. 
Considera M.Jaume que si la normativa anterior té algun problema, caldrà canviar-la, però no posar-
ne d’altra. Reitera el representant d’UM que el que ells creuen que resoldrà el problema és que 
s'apliqui correctament la norma que ja tenim i acaba la seva intervenció anunciant el vot en contra 
del seu grup, al projecte d'Ordenança presentat per l'equip de govern. En el segon torn per al grup 
popular, el seu portaveu Miquel Santandreu, diu que ara li vénen a la memòria les vegades que 
durant les sessions plenàries preguntava que tal anava l'aplicació de l'Ordenança del botelló i que el 
regidor Reixac que viu en tot el centre de la moguda, li contestava que anava bé. 



 En el torn final per al ponent, el regidor al·ludit respon a aquesta última qüestió dient que el 
problema s'ha arreglat en gran part, però que no s'ha acabat d'arreglar. Afirma que s'han contractat 5 
policies i que el tema del soroll en gran part s'ha arreglat, afegint que els membres de l'oposició 
poden anar a les oficines municipals a veure les multes. Acaba la seva intervenció dient que avançar 
l'hora de tancament dels locals pot ajudar a millorar la situació. 
 Fora de torn reglamentari i de l’ordre del dia, el portaveu del PP pregunta a quina hora 
comencen a treballar els policies del botelló. El regidor Reixac li contesta que a les 12 de la nit i el 
representant popular li replica que a aquesta hora no hi ha botelló. 

 
 La Sra. Presidenta dóna per acabades les intervencions i sotmet a votació el text que més 

baix es transcriu literalment en la seva integritat i que és el següent: 
 

ORDENANÇA REGULADORA DELS HORARIS D’ESTABLIMENTS, ESPECTACLES 
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 

 
La regulació dels horaris dels establiments, espectacles públics i de les activitats recreatives obeeix a 
la necessitat d’unir de forma raonable i conforme a la legislació vigent el dret a l’activitat 
empresarial d’hostaleria, el dret dels ciutadans a gaudir de l’oci i dels locals d’esbargiment, 
juntament amb el descans i evitació de molèsties a veïns i visitants. 
 
L’article 19 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, 
estableix que l’horari general dels espectacles i de les activitats recreatives serà determinat 
reglamentàriament pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Això no obstant, mentre la CAIB no reguli aquest tema, correspondrà als plens dels ajuntaments 
aprovar mitjançant un reglament ampliacions o reduccions dels horaris en matèria d’espectacles 
públics i d’activitats recreatives. Fent ús d’aquesta facultat prevista en el paràgraf anterior, amb 
aquesta Ordenança es procedeix a fixar els horaris d’obertura i tancament dels establiments i 
espectacles públics i de les activitats recreatives al municipi de Petra. 
 
Article 1. Horari d’obertura i tancament. 
 
1. Als efectes d’aquesta Ordenança es consideren els següents grups de locals o activitats: 
 

- I: restaurants, bars, cafès, cafeteries i anàlegs. 
- II: bars musicals  i anàlegs. 
- III: bingos, sales de joc, cinemes, cafès-teatre i anàlegs. 
- IV: discoteques, sales de festa i de Ball, cafès concerts i anàlegs. 
- V: sales recreatives. 

 
2. L’horari d’obertura i tancament dels establiments públics i activitats recreatives serà el que es 

reflecteix a continuació durant tot l’any: 
 

Grup Concepte Obertura Tancament 

Grup I Restaurants, bars, cafès, cafeteries i 
anàlegs 05:00 03:00 

Grup II Bars musicals  i similars 12:00 04:00 

Grup III Bingos, sales de joc, cinemes, cafès-
teatre i anàlegs 12:00 04:00 

Grup IV Discoteques, sales de festa, sales de 
ball, cafès concert i anàlegs 20:00 04:30 

Grup V Sales recreatives 10:30 02:00 
 

Grup VI Teatres 21 02:00 



 
 
3. L’obertura es refereix a l’horari a partir del qual està permès obrir i iniciar l’activitat. El 

tancament es refereix a l’horari a partir del qual l’activitat de l’establiment ha d’haver cessat 
completament. A partir de l’hora de tancament establerta, cessarà tota amenització musical, joc o 
actuació al local i no se serviran més consumicions. Tampoc no es permetrà l’entrada de més 
persones i hauran d’encendre tots els llums del local per facilitar-ne el desallotjament. En la 
declaració responsable de l’interessat, es farà constar l’horari d’obertura i tancament i la 
capacitat màxima de persones per a l’establiment. 

 
Article 2. Excepcions. 
 
Aquells establiments en els quals concorrin diverses activitats i sempre que les esmentades activitats 
no puguin ser separades físicament unes d’altres, i per tant objecte d’obertura i tancament de forma 
individualitzada en funció de l’activitat, adoptaran com a horari d’obertura el més restrictiu dels 
establerts per a les diferents activitats i com a horari de tancament, el més restrictiu dels establerts 
per a les distintes activitats. 
 
 
Article 3. Terrasses. 
 
Els locals que comptin amb terrassa pública o privada (qualsevol que sigui el grup de local o 
activitat) es regiran per l’horari de l’establiment del qual depenguin, però l’hora límit de tancament 
de l’activitat en l’esmentada terrassa serà a les 1.00 hores, amb compliment del que disposa l’article 
2.1 de la present Ordenança. 
 
Article 4. Execució del tancament. 
 
L’establiment haurà de quedar totalment buit de públic com a màxim mitja hora després de l’horari 
de tancament establert. 
 
Article 5. Altres horaris. 
 
L’horari d’obertura i de tancament o final de la resta d’establiments, espectacles públics i activitats 
recreatives que, segons la normativa vigent, requereixin autorització administrativa, i no estiguin 
prevists en la present Ordenança, requerirà autorització expressa i específica. 
 
Article 6. Restriccions. 
 
L’Ajuntament podrà avançar l’horari de tancament o retardar l’horari d’obertura, d’aquells locals als 
quals, per infracció a la normativa d’activitats, se’ls hagi assenyalat l’obligació d’adoptar mesures 
correctores. L’esmentada restricció d’horaris de funcionament es prolongarà fins que s’hagin adaptat 
les esmentades mesures i obtingut informe favorable de l’òrgan competent. 
 
Article 7. Festes populars. 
 
Sense perjudici del que disposa l’article 1, la Batlia podrà establir horaris especials durant la 
celebració de festes patronals populars i en les de Nadal i Setmana Santa, amb les limitacions que 
s’estableixin en la resolució administrativa corresponent, dins el marc de la normativa vigent. 
 
Article 8. Responsabilitat. 
 



De les infraccions de la present Ordenança seran responsables solidàriament els titulars de les 
activitats y dels locals, els organitzadors o promotors d’espectacles o actuacions que hi tenguin lloc o 
que es beneficiïn directament o indirectament de la seva realització. 
 
Article 9. Infraccions. 
 
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions que contravinguin les 

disposicions de la present ordenança, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o 
d’altre ordre que poguessin derivar-ne. 

 
2. En els procediments aplicadors de sancions que s’instrueixin en aplicació de la present 

Ordenança, els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori, d’acord amb la 
normativa aplicable a l’efecte, sense perjudici d’altres proves que puguin aportar les persones 
interessades. Als expedients aplicadors de sancions que s’instrueixin, i amb els requisits que 
corresponguin d’acord amb la legislació vigent, es podran incorporar imatges dels fets 
denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans, en la denúncia formulada 
d’acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la utilització de vídeo-càmeres requerirà, si és 
procedent, les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d’acord amb 
el principi de proporcionalitat. Les infraccions administratives es classifiquen en: 
 

a) Lleus : 
El retard en el començament o acabament dels espectacles, en un excés de temps de més de 30 
minuts i fins a una hora. 
 
L’avançament en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un excés de 
temps de fins 30 minuts. 
 
Qualsevol infracció a les normes de la present Ordenança no qualificada com a falta greu o molt 
greu. 
 
b) Greus : 
El retard en el començament o acabament dels espectacles, en un excés de temps de més de 30 
minuts i fins a una hora. 
 
L’avançament en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un excés de 
temps de més de 30 minuts i fins una hora. 
 
Les infraccions lleus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el seu responsable hagi estat objecte 
de sanció mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com a lleu. 
 
c) Molt greus :  
El retard en el començament o acabament dels espectacles, en un excés de temps de més d’una hora. 
L’avançament en l’obertura o el retard en el tancament dels establiments públics, en un excés de 
temps de més d’una hora. 
 
Les infraccions greus quan, dotze mesos abans de cometre-les, el seu responsable hagi estat objecte 
de sanció, mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com a greu. 
 
Les infraccions tipificades en la present Ordenança com a lleus prescriuran en el termini de 6 mesos, 
les tipificades com a greus en el de 2 anys i les tipificades com a molt greus en el de 3 anys. 
 
Interromprà la prescripció, la iniciació, amb el coneixement de l’interessat, del procediment 
aplicador de sancions i es reprendrà el termini de prescripció si l’expedient aplicador de sancions 
estigués paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable al presumpte responsable. 



 
El procediment aplicador de sancions ordinari haurà de ser resolt i notificar-se la resolució que sigui 
procedent a l’interessat en el termini màxim d’un any, des de la seva iniciació, i es produirà la seva 
caducitat en la forma i manera previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
No obstant l’anterior, l’instructor de l’expedient podrà acordar la suspensió del termini màxim per 
resoldre quan concorri alguna de les circumstàncies previstes i exigides per a això en l’article 42.5 de 
l’esmentada Llei, d’acord amb la redacció establerta per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
Article 10. Tipus de sancions. 
 
Les sancions per infracció a la següent Ordenança podran aplicar-se de forma independent o 
conjunta i ser de tipus: 
 

- Econòmic: multa 
- Qualitatiu: tancament, suspensió o retirada de llicència, etc. 

 
Article 11. Graduació de les sancions 
 
1. A l’empara del que disposa l’art. 139 i següents, de 2 d’abril de 1985, reguladora de les bases de 

règim local, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus i se sancionaran amb les 
següents quanties: 

 
a) Infraccions lleus, amb multa de 750 €. 
b) Infraccions greus, amb multa de 751 a 1.500 €, i es pot imposar la sanció de suspensió 

de les activitats o de l’exercici de la professió, per un període màxim de 6 mesos. 
c) Infraccions molt greus, amb multa de 1.501 a 3.000 i es pot imposar la sanció de 

suspensió de les activitats o de l’exercici de la professió, per un període màxim de 3 
anys. 

 
2. Per a la imposició de sancions previstes en la present Ordenança es tendran en compte, en tot 

cas, els criteris de graduació següents: 
 

a) La gravetat de la infracció. 
b) L’existència d’intencionalitat. 
c) La naturalesa dels perjudicis causats. 
d) La reiteració. S’entén que hi ha reiteració quan, en el moment de la comissió dels fets 

tipificats com a infracció en la present Ordenança, el presumpte responsable estigui 
imputat en la instrucció d’almenys dos procediments aplicadors de sancions més per 
infraccions a la present Ordenança al llarg dels 12 mesos anteriors. 

e) La reincidència. S’entén que hi ha reincidència per la comissió en el termini d’un any de 
més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan aixì s’hagi declarat per Resolució 
ferma.  

 
3. En la fixació de les sancions de multa es tendrà en compte que, en tot cas, el compliment de la 

sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes 
infringides. 

 
4. Prescriuran a l’any les sancions imposades per infraccions lleus en la present Ordenança; als dos 

anys les imposades per infraccions greus i als tres anys les imposades per infraccions molt greus. 
 
5. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des del dia següent a aquell en 

què hagi guanyat fermesa en la via administrativa la resolució per la qual s’imposa la sanció. 



 
6. Interromprà la prescripció la iniciació, amb el coneixement de la persona interessada, del 

procediment d’execució. 
 
Article 12. Vinculació a la jurisdicció penal. 
 
La desobediència o la resistència a l’autoritat en els termes dels articles 556 i 634 de la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal donarà lloc al fet que l’òrgan actuant passi el tant de 
culpa al Jutjat d’Instrucció per a la determinació de les responsabilitats penals en les quals hagués 
pogut incórrer. 
 
Article 13. Reconeixement de la responsabilitat. 
 
Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i conformitat, mitjançant el pagament 
de les sancions de multa abans de la Resolució definitiva, amb finalització del procediment i sense 
perjudici de la possibilitat de interposar els recursos procedents. 

 
La Sra. Presidenta demana vots, sobre el text anterior i s'obté el resultat següent: 
 

 Vots emesos:   10.  
 Vots a favor:   5 del PSM.  
 Vots en contra:   5 (3 del PP i 2 d'UM). 
 Abstencions:   0. 
 

A la vista de l'anterior resultat i com s'ha tornat a produir un empat de vots a favor i en 
contra, se segueix amb el mateix procediment que en el punt 3 de l’ordre del dia; i en la segona 
votació efectuada, s'obté altra vegada un resultat d'empat, davant la qual cosa cal entendre guanyada 
la votació per majoria simple, amb els vots a favor, a causa del vot de qualitat de la Batlessa en 
funcions en aquests casos (article 94.2 de la Llei Balear Local), la qual cosa significa que el seu vot 
val doble a l'efecte de desfer l'empat. Per tant, queda aprovada inicialment, per majoria simple (més 
vots a favor que en contra), l'Ordenança reguladora dels horaris d'establiments, espectacles públics i 
activitats recreatives, abans transcrita. 

 6.-ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA “REFORMA ASFALT I 
VORAVIES C/ ANTONI MARIA ALCOVER  I C/ N'ORDINES. 

 En aquest punt de l'ordre del dia és el regidor d'Obres el qui actua com a ponent  i comença 
recordant el pressupost de licitació de l'obra que puja a 276.243,28 euros. També informa Bartomeu 
Gual als assistents que es varen presentar 10 empreses a la licitació i després diu aquest Regidor la 
puntuació que va obtenir l'empresa guanyadora, en els diferents apartats: 10 punts en valoració 
tècnica, 32,38 punts en millores que representa un percentatge del 23,13% i 47 punts en oferta 
econòmica que representa un percentatge del 19,82%. Després de dir que l'empresa amb millor 
puntuació és COEXA de Capdepera, el regidor Gual proposa l’adjudicació provisional de l'obra 
esmentada a aquesta empresa, per un preu de 221.500 euros (IVA exclòs) i totes els millores oferides 
per aquesta empresa, per valor de 63.896,01 euros (IVA exclòs). 

 En el torn per a l'oposició, el portaveu d’UM es limita a dir que a ells els va bé i el 
representant popular, Martí Sansaloni anuncia per la seva banda, l'abstenció del seu grup, degut 
segons diu, que no els va ser possible assistir a la Mesa de contractació corresponent, per haver-se 
fixat en horari laboral. 



 No es produeix un segon torn d'intervencions i per tant, la Sra. Presidenta obre pas a la 
votació, sobre la proposta d'adjudicació provisional plantejada pel regidor d'Obres, en els termes 
indicats anteriorment  i s'obté el següent resultat: 

  Vots emesos:   10.         
 Vots a favor:      5   del PSM.  
 Vots en contra:   0. 
 Abstencions:      5 (3  del  PP i 2 d'UM) 
  
 En conseqüència, queda aprovada  per  majoria simple (més vots a favor que en contra), 
l'adjudicació provisional de l'obra indicada, a l'empresa COEXA, en les condicions abans 
assenyalades. 
 
 7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS NNSS 
(DESCLASSIFICACIÓ EN SON DALMAU)”. 

 
La Sra. Presidenta proposa deixar aquest assumpte sobre la mesa, per no haver estat 

dictaminat en Comissió. Per un moment, dubte de l'anterior el portaveu popular Miquel Santandreu, 
ja que creu recordar que es va parlar una mica d'aquest tema, en l'última sessió de la Comissió 
Informativa corresponent. El Secretari intervé per a dir que l'assumpte en qüestió no va figurar en 
l’ordre del dia de la sessió corresponent i que tampoc es va dictaminar res sobre el mateix. Després 
de la intervenció del funcionari, la proposta de la Presidenta de deixar aquest assumpte sobre la 
mesa, queda aprovada, 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. 

 
  8.-DECRETS DE BATLIA 
 
 Pren la paraula en aquest punt de l’ordre del dia, el portaveu popular Miquel Santandreu, per 
a interessar-se per la Resolució de Batlia núm. 175/2010. Després d'haver revisat el Decret en 
qüestió, la Presidenta li diu a l'esmentat regidor que s'apunta la qüestió per a contestar-li en una 
posterior sessió plenària, però en qualsevol cas i veient el tema tractat en la Resolució, es remet al 
Secretari, perquè informi sobre la mateixa. Aquest funcionari diu que es tracta d'un conflicte de 
propietat entre particulars aliè a la competència municipal. El regidor popular diu que això ho entén, 
però que hi ha un decret de la Tinent d'Alcalde. Francisco González diu per la seva banda que ell no 
ho va veure, però si que hi ha constància del mateix en l'expedient. Intervé el regidor de l'equip de 
govern, Sebastià Reixac, dient que els decrets els prepara el Secretari. Miquel Santandreu replica que 
el Secretari ha dit que no ho va veure. Sebastià respon que ho prepararia el Secretari que hi hagués. 
El portaveu del PP afirma que aquest decret es va fer fora de competència. Ambdós regidors 
s'embardissen en una discussió, en la qual Reixac posa en dubte la condició de misser de Miquel 
Santandreu i afegeix que sembla mentida. Després d'això li diu també: “no saps ni llegir”. Intervé el 
company de Miquel Santandreu, Martí Sansaloni, per a dir que un no revoca un escrit, si prèviament 
no ho ha fet.  
 
 
  9. - INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 
 En aquest punt de l’ordre del dia, també és Miquel Santandreu qui comença intervenint i 
recorda quan preguntava als de l'equip de govern si estaven contents amb la neteja de camins i li 
deien que sí. Complementa Martí Sansaloni la intervenció del seu company recordant la forma que 
es van adjudicar els treballs corresponents i com es van valorar les ofertes presentades. També 
recorda Martí la pregunta que li va fer al regidor d'Obres referent a això. Bartomeu Gual els diu als 
regidors citats que vénen al Plenari amb 4 números fets i ell no els sap respondre ara de cap. El 
regidor Sansaloni afegeix que en aquestes coses és on es pot estalviar i demana a l'equip de govern 
que reconegui que han enganyat a la gent. El regidor d'Obres acusa als membres del grup popular 



que s'empipen quan guanya un contracte un petrer i el portaveu popular, Miquel Santandreu, li 
replica que guanya un petrer i perden tots els altres. L'última intervenció en aquest punt de l’ordre 
del dia, prové del regidor d’UM, Toni Gibert i són precs sobre les senyalitzacions dels badens a les 
entrades del poble que estan poc marcats i sobre les arrels de les palmeres que aixequen l'enrajolat en 
la Plaça del Brollador. 
 

 No es produeixen més intervencions i per això la Sra. Presidenta aixeca la sessió, sent les 
23.05 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. No es produeixen ja més intervencions i per això, finalitza 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 Bennassar.     Signat: Francisco González Benito.  
 

 
 


