ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 3
DE DESEMBRE DE 2009.A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 3 de desembre de
dos mil nou, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió ordinària i pública del
Plenari de l’Ajuntament, els regidors que a continuació es relacionen:
Sr. Joan Font i Massot.
Sra. Caterina Mas i Bennassar.
Sr. Sebastiá Reixac i Genovard.
Sr. Gabriel Monroig i Barceló.
Sr. Miquel Ferrer i Riera.
Sr. Miquel Santandreu i Bestard.
Sr. Martí Sansaloni i Oliver.
Sr. Bartomeu Martorell i 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 es
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. Batle diu que són dues les actes que es presenten en aquest punt de l'ordre del dia i després
d'oferir la paraula en relació amb la de data 13 de novembre, a la resta dels regidors, intervé primer
M.Jaume d'UM que es refereix al punt núm. 7 de l'ordre del dia d'aquesta acta, denominat “Escrits i
sol·licituds”, concretament a la vuitena línia del primer gran paràgraf que apareix dins de l'esmentat punt
i demana que se substitueixi la paraula “nomenament” per la paraula pagament, quant als àrbitres.
Segueix la intervenció d'aquest mateix regidor d'UM que ara es refereix al punt 10 de l'ordre del dia de
l'acta en qüestió, titulat “Interpel·lacions, precs i preguntes” i sol·licita que en la vuitena línia del primer
gran paràgraf dins de la pàgina 159114, a continuació de “Ses Rotes” es posi la paraula Noves. Així
mateix, és el regidor M.Jaume qui adverteix d'un error en la pàgina següent, on s'ha posat la frase
“animar-se als empresaris perquè cobrin”. El regidor d'UM demana que es posi: animar als empresaris
perquè comprin amb préstecs a baix interès.
Acabada la intervenció per part d'UM referent a l'acta en examen; és ara el regidor popular,
Miquel Santandreu el qui intervé i ho fa per a referir-se a la pàgina 159106, dins del punt 3 de l'ordre del
dia, concretament al tercer paràgraf on posa “si pot assegurar que aquest enginyer no té relació amb
l'Ajuntament”. El regidor del PP demana que es substitueixi “Ajuntament” per empresa adjudicatària.
Després és el propi Sr. Batle qui apunta una observació sobre el títol del punt 6 de l'ordre dia, on
correspon afegir abans de la paraula “Tancament”, l'expressió Adjudicació definitiva de l’obra.
No es produeixen més intervencions sobre l'acta examinada i amb totes les modificacions abans
indicades, queda aprovada per unanimitat dels regidors presents (10), d'acord amb el disposat en l'article
91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre, l'acta corresponent a la sessió plenària celebrada
en data 13-11-2009
La següent acta que se sotmet a l'aprovació del Plenari és la de data 19-11-2009 i l'única
observació que es formula sobre aquesta acta, prové del regidor del PSM Miquel Ferrer, el qui indica que
el seu nom s'ha posat 2 vegades en la relació de regidors assistents al Plenari. Suprimit doncs el nom que
apareix en la setena posició de la llista, s'aprova igualment per unanimitat dels regidors presents (10),
d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre, l'acta
corresponent a la sessió plenària celebrada en data 19-11-2009

Abans de donar pas al punt següent de l'ordre del dia, el Batle disculpa al regidor del seu grup
Bartomeu Gual, si no arriba a aquesta sessió o arriba tard, per motius de treball, segons diu Joan Font.
2.- APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2010. És el regidor d'Hisenda qui actua com a ponent per a aquest punt de l'ordre del dia i comença per
anunciar que farà una intervenció general sobre els 3 assumptes corresponents als punts 2,3 i 4 com a
parts del Pressupost General Municipal.
Comença primer Sebastià Reixac amb l'estat d'ingressos del Pressupost i en relació amb els
impostos directes, diu que són els de sempre, però que hi ha una petita baixada en l'import pressupostat
per a 2010 pel que fa a l'exercici anterior, de 3.870 euros. Per contra, Sebastià Reixac informa d'una
petita pujada per a l'exercici 2010, de 2.415 euros, en l'Impost sobre Construccions. Després aquest
regidor es refereix al Capítol 3 de taxes, preus públics i altres ingressos, destacant Sebastià dins d'aquest
últim apartat, el que es preveu cobrar per infraccions urbanístiques, i informant igualment de la baixada
pel que fa a l'exercici anterior que es xifra en 89.115,69 euros. El regidor ponent atribueix la baixada a
que s'han llevat del Pressupost les quotes d'urbanització, degut al fet que possiblement no es farà la
Ronda de Circumval·lació. No obstant això l'anterior, el regidor d'Hisenda planteja la possibilitat de
modificar el Pressupost si finalment es fes la Ronda. Ja dins del Capítol 4 d'ingressos el regidor Reixac
va repassant les partides que s’hi inclouen, amb les seves diferents quantitats i també aporta algun
comentari referent a això com que l’IB-SALUT concedeix una subvenció per a manteniment o que es
pressuposta la paga per als Batles o regidors substituts de municipis amb menys de 5.000 habitants que
va aprovar un anterior Govern, quan estava el PP. Després de comentar el ponent la insignificància
d'algun ingrés en el Capítol 5, s'introduïx després en el Capítol 7 de transferències de capital, informant
de les diferents subvencions del SOIB (ADL, Escoleta d'Estiu, Proib, etc) del qual diu Sebastià que és un
Institut de Conselleria de Treball; així com també va relacionant aquest regidor diferents obres
d'inversió. Al·ludeix Reixac a l'obra “Embelliment Cos II” i en relació amb la d'eliminació de barreres
arquitectòniques en el Cementiri, afirma que no s'ha iniciat però que es començarà la setmana que ve.
Comenta de passada aquest regidor que s'ha de fer un bany per a minusvàlids i que és obligatori per Llei
eliminar les barreres esmentades, però que a més és voluntat de l'Ajuntament fer això. També es refereix
a les instal·lacions fotovoltaiques el regidor ponent, afirmant que una ja està adjudicada i diu que si la
Conselleria de Cultura té a bé donar a l'Ajuntament una subvenció per al Catàleg de Patrimoni per valor
de 10.000 euros que aquest es farà. Sebastià Reixac acaba el seu comentari sobre l'estat d'ingressos,
indicant el seu import total que ascendeix a 2.801.355,55 euros i dient que la disminució d'uns dos
milions d'euros pel que fa a l'any anterior, obeeix a dues raons: que no s'ha consignat quantitat alguna per
a la reforma del Col·legi Juníper Serra en 2010 i que tampoc s'ha consignat quantitat per a la instal·lació
fotovoltaica de recent adjudicació.
Acabada la intervenció del regidor ponent sobre l'estat de despeses, Sebastià passa a explicar
l'estat de despeses i dins del Capítol 1 diferència entre 3 grans grups de personal municipal: funcionaris,
laborals i altres com l’ADL, el de dedicació exclusiva i SOIB. El regidor Reixac afegeix per altra banda,
que després s'inclouen també, dins d'aquest capítol 1, altres coses que són la productivitat, gratificacions,
Seguretat Social i el Servei de prevenció de riscos laborals. Explica el regidor d'Hisenda que amb les
quantitats pressupostades per tot l'anterior i incloent el 0,3 % de pujada que preveu la Llei de Pressuposts
Generals de l'Estat per a 2010, encara així la despesa total de personal presenta una baixada pel que fa a
l'exercici actual, per l'excedència voluntària d'un treballador de la Brigada. Prossegueix Sebastià amb la
seva intervenció, ara centrada en el Capítol II de despesa corrent, del qual diu Reixac que abasta el
manteniment de totes les instal·lacions municipals, amb una xifra total prevista de 423.333,07. Passa
després el ponent al Capítol 3 de despeses financeres i afirma que l'Ajuntament ara només té un crèdit
concertat i que l'altre que tenia ho té la UD Petra. Quant al Capítol 4 diu Sebastià que encara que sembli
mentida, l'Ajuntament subvenciona al Consell perquè mantingui als bombers, cosa que en opinió del
regidor d'Hisenda no s'entén molt bé, perquè segons diu Reixac, el Consell té molts doblers, però s'han
de pressupostar uns 14.000 euros per al Serpreisal. Després de citar altres partides del Capítol 4 com la
del Consorci de Informàtica, el regidor Reixac cita pel seu nom les 12 entitats culturals i esportives a les

quals l'Ajuntament va a subvencionar, així com la quantitat corresponent a cadascuna. Aquest mateix
regidor comenta que no sap si s'ha pagat a la TV de Petra, però que si no, la pagaran, pel treball que fan
que després queda en l'arxiu municipal. Altra cosa que comenta el regidor ponent al marge del guió dels
diferents capítols que va seguint, és que el Pressupost no és una cosa definitiva, sinó una previsió
subjecta a moltes modificacions, perquè així ho permet la Llei. Tot seguit, el regidor d'Hisenda diu que
es referirà a les inversions i fa esment dins del Capítol 6, a l'adquisició de Ca ses Monges, dient que
l'Ajuntament no ha acabat de pagar encara el preu de 40 milions de les antigues pessetes, pactat amb la
Congregació de Monges Franciscanes. Després d'un repàs de les obres que ja va relacionar quan va
tractar de l'estat d'ingressos, com POS 2007 per a millora de carrers, l'eliminació de barreres
arquitectòniques i pavimentació del Cementiri, el tancament parcial del passeig del tren o el Catàleg de
Patrimoni, Sebastià Reixac fa un breu esment als Capítols 7 i 9 i conclou la seva intervenció sobre l'estat
de despeses, assenyalant el seu import total que puja a 2.801.355,55 euros i dient que en comparació del
de l'any passat aquest Pressupost no es modifica massa.
Pel que fa a les Bases d'Execució del Pressupost, el regidor d'Hisenda afirma que són les
mateixes de cada any i que la Plantilla Orgànica també és igual, amb les dues observacions que
apareixen dins del document corresponent, en l'apartat de personal laboral i que són l'excedència
temporal de l'oficial de primera i el 15% de jornada de Catalina Aguiló. Acabats els comentaris anteriors,
el regidor d'Hisenda es refereix a l'informe de Secretaria-Intervenció sobre el Pressupost presentat i diu
Sebastià que conté una observació entre unes altres, sobre la falta de presentació de la liquidació del
Pressupost de l'exercici anterior i de l'avanç de la del corrent. Encara reconeixent les manques apuntades,
el ponent diu creure que es poden aportar aquests documents durant la tramitació del Pressupost i que en
qualsevol cas prefereix que es pugui començar a treballar tenint Pressupost. Per altra banda, Sebastià es
refereix a un error que hi havia dins del document titulat “Classificació de feines del personal” en la
denominació de “Habilitació de caràcter nacional” que ja no existeix, a l'haver-se canviat per Habilitació
de caràcter estatal. El Secretari li avisa que ja està rectificat aquest error en el document citat.
Una vegada finalitzada la intervenció del ponent, ve el torn per a l'oposició i és el portaveu
d'UM, M.Jaume, qui fa ús de la paraula, per a recordar primerament que l'explicació del Pressupost en
Comissió, li va ocupar al regidor d'Hisenda 20 minuts i que ara s'ha llençat ¾ d'hora. Després afegeix
M.Jaume que els del seu grup podien dir directament que votaran en contra, sense més històries, però de
totes maneres, afirma el regidor Jaume que en els pressupostos és on es veu la línia política de cada grup
i que als números se'ls fa dir el que es vol. Així posa per exemple aquest regidor que hi ha coses que es
van arrossegant any rere any d'un pressupost a un altre i per contra hi ha coses que estaven altres anys i
no obstant això s'han llevat en el pressupost presentat per a aquest any, esmentant el portaveu d'UM el
cas de Can Tofolet, sobre el qual diu que si els veïns volen que hi hagi un carrer haurien de pagar tot,
amb la qual cosa interpreta que anteriorment l'equip de govern va enganyar a tots. Altra cosa que diu el
regidor d'UM és que el regidor d'Hisenda ha emprat paraules molt adequades quan s'ha referit als
ingressos, com per exemple: esperem, creiem, etc, en comptes de ens pagaran, ens han confirmat, etc. Es
refereix també M.Jaume a l'assumpte del Catàleg, dient que hauria d'estar fet des de fa anys. D'altra
banda i quant a les subvencions que dóna l'Ajuntament a diferents entitats de Petra, recorda aquest
regidor com des del seu grup sempre han suggerit que s'haurien de subvencionar projectes concrets, en
comptes de donar petites quantitats estàndard. Afirma aquest regidor que hi ha associacions que es
mostren molt més actives una temporada que una altra i diu que no està d'acord amb aquesta forma de
subvencionar de l'equip de govern. El portaveu d’UM posa com exemple a l'associació de joves que han
duit les festes i a les associacions de cavallistes, dient M.Jaume que el poble s'ha beneficiat de la seva
energia. Pel que fa als policies locals, comenta aquest regidor que sembla que sempre diuen el mateix els
del seu grup, però apunta que la policia dóna seguretat i que no s'està referint a l'aspecte de sancions,
sinó perquè la seva presència dissuadeix. Altre assumpte al que es refereix el portaveu d'UM és el de la
rebaixa de les aceres en els cantons i recorda aquest regidor com els de l'equip de govern els van dir als
del seu grup que acceptarien la moció corresponent, si la canviaven; i com el seu grup va acceptar que es
fes un estudi. Continua dient M.Jaume que l'estudi s'ha fet, però ara no hi ha doblers, no es pressuposta
res. Aquesta forma de treballar no ens va, diu el regidor Jaume que per altra banda alerta sobre les
subvencions de Conselleria de Comerç que dóna un munt de “duros”, però que són subvencions-trampa,

en opinió d'aquest regidor. Segons diu M.Jaume quan comença una obra, hi ha gent que no pot passar per
un carrer i gent a la qual se li ompli de tràfic la seva i que es fotin i que s'apanyin. Per al regidor d’UM,
les aceres s'haurien de fer baixes, no hi ha aparcaments, ni es deixa aparcar a la gent davant de les seves
cases.
Dins del torn per al grup popular, el seu portaveu per a aquest punt de l'ordre del dia, Martí
Sansaloni, diu que no sap per on començar perquè aquí hi ha feina, segons afirma aquest regidor.
Comença dient, no obstant això, que està d'acord amb l'exposat per M.Jaume. Per al regidor popular,
l'equip de govern es pren el pressupost com un tràmit i els seus membres vénen al Plenari perquè els
obliga la Llei. L'opinió del regidor Sansaloni sobre els pressuposts presentats és que no estan adaptats a
la realitat, són fruit de la improvisació i que l'equip de govern els fa a “salto de mata”. Afirma el regidor
del PP que quan en el seu grup han analitzat per què no ha volgut l'equip de govern baixar imposts en
una quantia que suposaria un cafè per als petrers, han vist que com té moltes despeses compromesos,
després no pot fer un mínim esforç. També aborda el regidor popular altres assumptes com el de les
denominades “factures en els calaixos”, comentant que l'equip de govern va sortir del pas anteriorment
gràcies a un crèdit, però ja veurem ara; i el de la dolenta gestió política en el polígon de serveis, segons
aquest regidor. En relació amb aquest últim assumpte, Martí Sansaloni afegeix que s'ha molestat a fer
uns quants números i que s'ha trobat amb que la superfície útil dels solars és molt inferior a la que des
del seu grup es va plantejar en el seu programa electoral. Per al regidor Sansaloni, la seva proposta
hauria incrementat els ingressos de l'Ajuntament i això sense parlar dels regals a GESTUR que en opinió
d'aquest regidor s'haurien fet per l'Ajuntament. Afirma Sansaloni que no solament es tracta d'augmentar
els ingressos municipals, sinó també de gastar menys; i en aquest sentit comenta que després de revisar
el llibre major de la comptabilitat municipal, ha vist que per pagar advocats s'han gastat uns 12.000 euros
que es podien haver aprofitat per a altres fins. El portaveu popular insisteix que l'equip de govern ve aquí
presentant el pressupost per a cobrir el tràmit, però després els doblers es mouen com es volen i al·ludeix
a una expressió que va utilitzar el regidor d'Hisenda en una sessió plenària, quan va dir que les partides
del pressupost eren com a tassons comunicants. Després es refereix Sansaloni al tema de la Ronda, la
dotació pressupostària de la qual desapareix per a l'exercici 2010. Critica el portaveu del PP que les obres
hagin baixat molt en el pressupost presentat, pel que fa a les de l'any en curs, a pesar del pes que tenen
alguns membres de l'equip de govern municipal en institucions de la CCAA i que no obstant això no fa
que es mantingui el ritme d'inversió a Petra, segons opina aquest regidor, encara que reconeix que l'any
passat va ser excepcional quant a inversions. Prossegueix la intervenció del regidor popular, insistint que
es tracta d'uns pressuposts irreals, perquè segons afirma, els de l'equip de govern no han vist el que han
costat les coses l'any passat. Aquest portaveu diu que podria posar molts exemples trets del compte 555 i
en concret es refereix a la Mostra d'Art i Empresa que té pressupostada la mateixa quantitat de 12.000
euros que en el pressupost anterior. Recorda aquest regidor que quan governava el PP va pressupostar
21.000 euros i després van baixar a 9.000 amb el PSM, però que les quantitats que s'han vingut
pressupostant són irreals i es remet a un informe d'intervenció, en el qual ja s'avisava que s'estava gastant
més del pressupostat per a la Mostra. Per altra banda , afegeix Sansaloni que l'equip de govern mai ha
volgut fer una auditoria ni encara que sigui gratis, però que potser que algun dia sabrem per què.
Finalitzada la intervenció del portaveu popular, el Sr. President adverteix que el debat s'està
allargant i demana major brevetat en el segon torn d'intervencions.
Pren la paraula llavors el regidor ponent per a aquest punt de l'ordre del dia, el qual anuncia que
serà brevíssim. Comença per dir que coincideix amb el portaveu d'UM que cada grup té la seva línia
política i faria el seu propi pressupost, perquè segons diu Sebastià Reixac, això passa a tot arreu. Aquest
regidor diu que ha escoltat a un partit dir que faria tal i tal, però un Ajuntament petit del centre de
Mallorca, una vegada pagat el personal, la despesa corrent i les festes, s'ha de cenyir al marge que li
queda, en funció de les subvencions d'altres Administracions Públiques. Sobre l'assumpte de la Ronda, el
regidor d'Hisenda diu que des d'un punt de vista jurídic, és inacceptable que un Ajuntament subvencioni
un negoci urbanístic, sense perjudici que en algun cas li pugui venir bé una urbanització que servesqui
per a llevar el tràfic. Afegeix Sebastià que no podem justificar la subvenció i que el més lògic és que els
particulars es paguin la seva pròpia urbanització i no la pagarà l'Ajuntament perquè no és legal ni
acceptable políticament.

El segon torn per a UM, és aprofitat precisament pel seu portaveu per a referir-se al de Can
Tofolet i afirma M.Jaume que segons el punt de vista del regidor Reixac, això no és legal ni acceptable
políticament, però no obstant això ha estat 4 anys en el pressupost. Segueix dient el regidor d'UM que
està d'acord que la gent voti al PSM de Petra, per actuar d'una determinada manera, i segueix després
amb l'assumpte de Via de Circumval·lació, comentant que avui és més probable que ahir que es pugui fer
un enllaç amb la carretera de Sant Joan, ja que segons informa el portaveu d'UM, s'ha aprovat el Pla
Director Sectorial de Carreteres, però en qualsevol cas, en opinió del regidor Jaume, aquí s'ha manifestat
en aquest supòsit, la incapacitat de l'equip de govern per a negociar. Continua aquest regidor d'UM el seu
comentari sobre l'assumpte de la Ronda i indica que segons diu Reixac, l'Ajuntament no pot pagar
carrers, però això s'ha fet quan s'ha entès que havia un interès públic, segons el portaveu d'UM, el qual
afegeix que no fa falta citar carrers. Prossegueix M.Jaume la seva segona intervenció en aquest punt de
l'ordre del dia, comentant ara que en el seu grup entenen que la gent s'ha de sentir bé, però que les aceres
del poble són un perill. Afirma el regidor Jaume que cada grup té les seves prioritats i el que ha vingut
exposant són les del seu grup. Acaba la intervenció d'aquest regidor, dient que és veritat que hi ha un
oficial de brigada en excedència voluntària, però el normal és que es posi un substitut i que es
pressuposti el seu sou, perquè ¿Qui el substitueix al que està en excedència? Acabada amb aquesta
pregunta la intervenció del portaveu d'UM, ve ara la del portaveu del PP i Martí Sansaloni diu que al seu
grup li han acusat d'entrar en menudències, però afirma aquest regidor que han donat suggeriments per a
augmentar ingressos i reduir despeses. Quant a l'assumpte de Via de Circumval·lació, el regidor
Sansaloni diu al d'Hisenda que parla d'interessos particulars, però abans també els havia i si no és legal,
tampoc ho era abans, perquè segons diu Sansaloni, tampoc ha variat la Llei referent a això. El portaveu
popular admet que el regidor d'Hisenda sap molt de manejar pressuposts, però afirma que tampoc és bo
saber massa. Sobre les menudències en matèria de despeses, afirma el regidor del PP que la seva
observació referida al que s'ha gastat en plets, també s'ha recollit en l'informe del Secretari sobre el
Pressupost i dóna lectura en veu alta a l'apartat 3) d'aquest informe, on literalment es diu el que segueix:
“A la vista del gastat en anteriors exercicis en atencions protocol·làries, plets i elaboració de projectes,
semblen molt baixes les dotacions consignades en les partides 1 22699 226,99 i 422705 227, referides
respectivament a despeses de protocol i de representació jurídica d'una banda i a processos electorals,
estudis i treballs tècnics per una altra, dotades amb 1.000 i 500 euros cadascuna d'elles.”
Altra qüestió apuntada pel portaveu del PP que també apareix dins de l'informe citat, és que no
s'han contemplat en el pressupost els interessos de demora que puguin reclamar els contractistes i que
podrien arribar a una xifra considerable, segons aquest regidor, que d'altra banda assenyala que en això si
que va canviar la Llei, obligant a que l'Administració pagui als contractistes les seves factures en un
termini de dos mesos.
En el torn final per al regidor ponent, Sebastià Reixac proposa al Plenari l'aprovació del projecte
de Pressupost General que ha presentat per a l'exercici 2010.
No es produeixen més intervencions després de l'anterior i el Sr. President dóna pas a la votació
que aporta aquest resultat:
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

10.
5 del PSM.
5 (3 del PP i 2 d'UM).
0.

Com a conseqüència de l'anterior resultat i havent-se produït un empat de vots a favor i en
contra, el Secretari avisa que s'ha de repetir la votació, segons la Llei Balear Local. Com al repetir-se la
votació torna a produir-se el mateix resultat, el Secretari informa que l'han guanyat per majoria simple
els qui han votat a favor, a causa del vot de qualitat del Batle, la qual cosa significa que el seu vot val
doble. Per tant, queda aprovat per majoria simple dels membres del Plenari presents (més vots a favor
que en contra), el Pressupost General per a 2010 presentat en aquesta sessió que obra en l'expedient.

3.- APROVACIÓ BASES D'EXECUCIÓ 2010. Pren la paraula primer en aquest cas el portaveu d'UM que comença destacant la importància del
document que ara es sotmet a consideració del Plenari i del qual diu M.Jaume que és emprat pel
Secretari per a veure si es maneja bé el Pressupost. A propòsit del funcionari citat, el regidor Jaume diu
que els ha cridat l'atenció una observació en el seu informe sobre el Pressupost, on s'afirma que no s'ha
creat el Cens d'Entitats Culturals i Esportives de Petra, ja que segons diu el regidor de UM, ell pensava
que sí. De totes maneres, aquest regidor diu que li sembla bé el proposat per l'esmentat funcionari, en
relació amb la base d'execució 22.1, en matèria de subvencions, això és: que o bé s'elimini el requisit que
es contempla en aquesta base, de la inclusió en el Cens de l'entitat a la qual es pretén subvencionar o bé
que s'elabori el Cens en qüestió.
En el torn per al PP, segueix intervenint el regidor Martí Sansaloni com a portaveu, qui diu que
ja hem aprovat com es preveu gastar, però les bases que es presenten són molt elàstiques, molt “light”,
molt fluixes; i no obstant això en opinió del regidor Sansaloni, haurien de ser més rígides, perquè fossin
més adequades a com s'ha de gastar el pressupostat, sense que es puguin moure tant els doblers entre
partides, com si fossin tassons comunicants.
En la contestació que dóna el regidor d'Hisenda a l'oposició, Sebastià Reixac diu que el Cens
teòricament sí que està, però ara amb el Consell de Vila ja es té a totes les associacions i s'han demanat
les dades. El portaveu d'UM replica per un instant que en l'informe sobre el pressupost es diu que no
existeix el Cens i Reixac li respon que ell creu que sí. En el segon torn per al PP, el seu portaveu
Sansaloni es queixa que el regidor d'Hisenda, no li contesta a ell cap de les qüestions que li planteja. En
el segon torn per al PSM, Sebastià contesta que com que les visions d’ambdós són diferents, no hi ha
molt a dir i posa com exemple que el regidor popular diu que les Bases d'Execució del Pressupost han de
ser més rígides i que ell diu que han de ser més flexibles; per la qual cosa, segons el regidor Reixac, ens
podem passar tota la sessió plenària amb això.
No es produeixen més intervencions en aquest punt de l'ordre del dia i el Sr. Batle obre pas a la
votació que altra vegada aporta aquest resultat d'empat:
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

10.
5 del PSM.
5 (3 del PP i 2 d'UM).
0.

El Secretari avisa novament que s'ha de repetir la votació i en l'altra torna a produir-se el mateix
resultat, davant la qual cosa el Secretari informa igualment que han guanyat la votació per majoria
simple, els qui han votat a favor, a causa del vot de qualitat del Batle. Per tant, queden aprovades per
majoria simple dels membres del Plenari presents (més vots a favor que en contra), les Bases d'Execució
del Pressupost per a 2010 presentades en aquesta sessió i que obren en l'expedient.

5.- APROVACIÓ PLANTILLA ORGÀNICA 2010. El regidor d'Hisenda comença aquest punt de l'ordre del dia comentant que la Plantilla ve a ser la
mateixa que la del 2009, llevat l'excedència temporal de l'Oficial de la Brigada i que es manté el 15% de
jornada de l'auxiliar Catalina Aguiló.
En el torn per a l'oposició, pren la paraula de nou en primer lloc el portaveu d'UM, qui comença
recordant que ell ha parlat abans Policia i que també ha preguntat qui substitueix a l'Oficial en
excedència. Per altra banda, M.Jaume diu que li ha cridat l'atenció que dins de l'annex de la Plantilla
Orgànica, s'hagi relacionat la contractació del jardiner amb la jubilació de l'auxiliar administrativa, ja que
ambdós treballadors tenen categories diferents perquè un substituesqui a l'altre. Després intervé Martí
Sansaloni pel PP, dient que el personal de la brigada municipal no hauria de tenir baixes i que s'hauria de

contractar a altra persona, si bé apunta que és un tema de despeses. A més el regidor Sansaloni pregunta
qui és el responsable de dirigir i organitzar ara les tasques de la Brigada que és el que feia Miquel
Riutort, segons aquest regidor. També s'interessa el portaveu popular pel conveni del personal laboral.
Pel que fa a la policia local, Sansaloni diu que no sé pot fer res, perquè si des del seu grup es proposa
introduir més personal i l'equip de govern no vol gastar més. En qualsevol cas, el portaveu del PP
demana a l'equip de govern que pacti amb altres municipis i faci convenis referent a això, perquè hagi
més policia els caps de setmana i els veïns puguin descansar.
Per a respondre a l'oposició, intervé ara el regidor d'Hisenda i comença per la pregunta de qui
substitueix a l'Oficial de la Brigada en excedència, la resposta que dóna Sebastià és que ningú i que seria
la regidora amb dedicació exclusiva, la qui ordena treballs en el dia a dia. Pel que fa a la relació auxiliarjardiner advertida pel regidor Jaume, el regidor Reixac diu que la Llei permet la substitució entre
empleats amb semblant base de cotització, encara que no siguin de la mateixa categoria. En relació amb
l'assumpte del Conveni amb el personal laboral, el regidor d'Hisenda diu que els afectats volen que se'ls
apliqui el Conveni de l'Ajuntament de Sta. Maria, sobre la qual cosa comenta aquest regidor que no
entén que vulguin l'aplicació d'un Conveni que contempla retribucions per als empleats, inferiors a les
que ara cobren.
En l'últim torn per a l'oposició, pren la paraula el regidor del PP, Martí Sansaloni, dient que una
cosa és que Caterina coordini, però que ha d'haver algú “al peu del canó”. Quant al personal laboral
aquest regidor diu que pot demanar excedència voluntària, però que és que hi ha dues en aquesta situació
i l'Ajuntament hauria d'entonar el “mea culpa”. Aquest regidor afirma també que seria millor que es
cercàs substitució per al personal la Brigada i fa al·lusió a que un dels treballadors d'aquesta Brigada
hauria trobat un treball millor.
En el torn final per al ponent, dins d'aquest punt de l'ordre del dia, el regidor Reixac afirma que
hi ha una limitació pressupostària quant al Conveni del personal laboral i que tampoc entén perquè un
treballador municipal ha de guanyar més que un que treballa en un taller, ja que al final és la gent de
Petra, segons diu aquest regidor qui paga també al treballador municipal.
Acabades les intervencions en aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle dóna pas a la votació
que igualment aporta un resultat d'empat:
Vots emesos:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

10.
5 del PSM.
5 (3 del PP i 2 d'UM).
0.

El Secretari avisa novament que s'ha de repetir la votació i torna a produir-se el mateix resultat,
davant la qual cosa el Secretari de nou informa que han guanyat la votació per majoria simple, els qui
han votat a favor, a causa del vot de qualitat del Batle. Per la qual cosa també queda aprovada per
majoria simple dels membres del Plenari presents (més vots a favor que en contra), la Plantilla Orgànica
per a 2010 presentada en aquesta sessió i que obra en l'expedient.
5.- ESCRITS I SOL·LICITUDS.MOCIÓ DEL GRUP P.S.M (Núm. de registre d'entrada 1902 i data 1-12-2009) sobre
drogodependències:
En aquest cas és el propi Batle qui actua de ponent i comença per rectificar l'escrit corresponent,
substituint la paraula “Esporles” per la paraula Petra. També sol·licita que s'afegesqui un quart punt en
l'apartat d'acords proposats, on es digui: *Notificar aquest acord a la Delegació del Govern de l'Estat
Espanyol a Balears. En la presentació que fa Joan Font de la moció diu que segons creu, la Llei fa
esment que els doblers confiscats per operacions en matèria de drogues, han de destinar-se a les fins
que es plantegen en la moció. En qualsevol cas, el Batle afegeix que la moció pretén també que “els
doblers confiscats no es vagin a Madrid”, perquè segons diu Font, a Balears hi ha una problemàtica de

drogodependències i hi ha una organització que fa un treball que es diu Projecte Home. Seguidament
procedeix el Batle a la lectura íntegra de la moció que literalment diu el que segueix:
“ANTECEDENTSEl passat mes de setembre foren trobats i decomissats al Poblat de Son Banya un gran nombre de bens en
diners i joies provinents del narcotràfic. Els mitjans de comunicació parlen d’uns 4.300.000 euros en efectiu,
8.000 dòlars i 7,5 kilograms de joies. Es un fet que sens dubte posa de manifest, un altre cop, la greu problemàtica
que pateix la nostra societat i que ens ha de conduir, si més no, a reflexionar sobre la idoneïtat i la suficiència de
les mesures, els recursos i les iniciatives que les diferents administracions duim a terme, tant en l’abordatge de la
problemàtica, eradicació del narcotràfic, com sobretot en la prevenció del consum, tractament i reinserció social
de persones amb problemàtiques de drogodependència.
Els bens decomissats a Son Banya estan tacats de la sang de moltes persones que hi ha deixat la vida, la
seva joventut i sobretot de patiment de les seves famílies. És per tant una qüestió de justícia, que precisament
aquest ben siguin destinats integrament al tractament d’aquesta problemàtica al conjunt de les Illes Balears.
Projecte Home Balears, es una entitat de prestigi reconegut i amb una llarga trajectòria, que treballa en
la prevenció, el tractament i la rehabilitació de drogodependències.
Es per això que el ple de l’Ajuntament adopta els següents,
ACORDS:
-

-

El Ple de l’Ajuntament d’Esporles reconeix la tasca extraordinària que dur a terme Projecte Home a
les Illes Balears.
El Ple de l’Ajuntament d’Esporles sol·licita al Govern de l’Estat Espanyol que els bens decomissats a
Son Banya siguin destinats íntegrament a l’entitat Projecte Home per a la prevenció, el tractament i
la rehabilitació de drogodependències a les Illes Balears.
El Ple de l’Ajuntament d’Esporles insta a tots els Ajuntaments de les Illes Balears que s’adhereixin a
la sol·licitud.

Esporles, Octubre de 2009”

En el torn per a UM intervé M. Jaume dient que és natural que els doblers que s'han fet gràcies a
la droga es destinin a la gent que està posseïda per la droga. Segons aquest regidor, sembla que s'ha
baixat la guàrdia en aquest assumpte i afirma que una sola dosi de droga et pot deixar paralític o matar.
En el torn per al PP, el seu regidor Martí Sansaloni anuncia que el seu grup s'abstindrà, no obstant això
es mostra d'acord en que es destini els doblers confiscats a Son Banya a les persones que han “entrat” en
la droga o perquè la gent no hi “entre”. També comenta que la seva família per tenir una farmàcia en una
zona de Palma, veu l'evolució de persones que feien un acompliment normal i veu com van “caient”. De
totes maneres, el regidor Sansaloni proposa que s'introduesqui un punt sobre prevenció en la moció
presentada pel Batle. Aquest últim li contesta que en prevenció, ja es fa una feinada i que això ja està
dins de la moció. Sansaloni diu que ell posaria un esment exprés sobre els Instituts. El Batle li replica
que es fa en tot. No es produeixen més comentaris i té lloc la votació de la moció a dalt transcrita,
resultant aprovada per unanimitat dels membres presents (10).

6.- DECRETS DE BATLIA.Pel que fa a les Resolucions de Batlia prèviament repartides, només es produeix una intervenció
que corre a càrrec del regidor d’UM, M.Jaume, qui en relació amb la número 160/2009, per la qual es
delimita la Unitat d'Actuació núm. 5 de Petra, pregunta on està situada. El Sr. Batle li contesta que és la
zona de Barracar alt, direcció a Bonany.

7.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.Ja dins d'aquest punt de l'ordre del dia, és l’altre regidor, però també de UM, Toni Gibert, qui
pren la paraula, en aquest cas per a preguntar a l'equip de govern si ha notat una disminució en la
recollida de residus orgànics. El Sr. Batle li contesta que ara mateix és impossible de conèixer, però que
la setmana que ve haurà eines per a això. El company de grup de l'anterior regidor, M.Jaume, aprofita el
torn de precs per a l'agraïment a la TV de Petra i per a les 3 persones que han vingut a gravar i muntar les
cintes de les sessions, ja que segons afirma el regidor Jaume, amb l'arribada la TDT, la present serà
l'última emissió. De totes maneres, aquest regidor de UM afirma també que faran el possible legal i
políticament perquè seguesqui emetent la TV de Petra, i en qualsevol cas anima a la gent que vengui en
persona a les sessions plenàries i que s'interessi per la política, veient que també aquí hi ha cordialitat. El
Sr. Batle afirma per la seva banda que espera que es puguin gravar les sessions plenàries, encara que no
s'emetin. Després ve el torn per al PP i és el regidor Miquel Santandreu qui primer intervé, per a
preguntar per la reclamació de la SGAE contra l'Ajuntament. La resposta corre a càrrec en aquest cas,
del regidor d'Hisenda i Sebastià Reixac comenta que ha estat parlant amb una senyora de nom María
Beltrán, sobre unes factures no pagades, però que no ha aconseguit aclarir res, per culpa del propi
regidor, segons reconeix ell mateix. El regidor popular per la seva banda interpel·la després a l'equip de
govern sobre l'assumpte de la reclamació d'interessos a l'Ajuntament, per part d'un constructor de Petra.
És el mateix regidor del PSM qui també respon a aquesta qüestió, dient que no estan d'acord i que han
passat l'assumpte a un advocat, perquè segons diu el regidor Reixac és complicat, a l'haver diverses obres
reclamades i variar el càlcul. Després el regidor del PP Miquel Santandreu, dóna l'enhorabona i les
gràcies a tota la gent que ha treballat para la TV de Petra, que segons afirma aquest regidor, permet veure
molts actes culturals, una cosa que no era possible abans, en opinió de Miquel Santandreu. Igualment
assenyala que gràcies als arxius la TV de Petra, en el futur serà possible veure com era la vida política a
principis del segle XXI. Intervé tot seguit el company de grup de l'anterior regidor, Martí Sansaloni per a
dir al regidor d'Hisenda que el dictamen sobre la reclamació d'interessos, encarregat a un advocat, no ho
ha pressupostat i per tant no ho podrà pagar. La resposta del regidor és que això seran 60 o 70 euros i que
si es refereix al contenciós, dura com a mínim dos anys. Sansaloni al·ludeix a l'exigència d'una provisió
de fons, però el regidor Reixac nega que hi hagi. Després d'aquest últim comentari, el Sr. President
aixeca la sessió, essent les 23.45 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, sense que ningú intervingui; per això, finalitza també la reunió a la
mateixa hora ja indicada, de tot el qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific.
Vist i Plau
El Batle.

Signat: Joan Font Massot.

El Secretari.

Signat: Francisco González Benito.

