
  ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE DIA 3 DE 
NOVEMBRE DE 2011.- 

 
 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores del dia 3 de novembre de 

dos mil onze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió ordinària i pública del 
Plenari de l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
           Sr. Bartomeu Gual Riutort. 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo. 
 Sr. Biel Alomar i Bauzá. 
 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
         Sr. Miquel Santandreu i Bestard. 
           Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 
 Sr. Gabriel Nadal i Mas. 
 Sr. Lluís Grimalt i Gual. 
 Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens. 
 
 
 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la sessió és 
celebra sota la presidència de la Sra. Caterina Mas Bennasar, qui declara oberta la sessió amb l’ordre del 
dia següent:  
 

1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
 Després de donar la benvinguda als assistents, la Sra. Presidenta procedeix a tractar aquest primer 
punt, però demana la paraula el regidor del PP, Miquel Santandreu, abans que continuï Caterina Mas, 
volent fer constar aquest regidor que no es va aprovar l'acta de la sessió anterior a la qual es va a abordar 
ara, en contra del que es reflecteix en aquesta darrera. Demana la paraula el Secretari i discrepa de les 
afirmacions del regidor popular, dient per la seva banda que ell es va a plantejar també aquesta qüestió, de 
sí realment havia quedat aprovada la penúltima acta plenària i després de llegir el disposat en l'article 91.4 
de la Llei Balear Municipal i de Règim Local, va arribar a la conclusió contrària, és a dir: que tàcitament 
havia estat aprovada. Miquel Santandreu rebutja l’anterior i afirma que l'acta no es va votar, ni es va tractar 
i que ni tan sols s'anunciava el punt corresponent. El funcionari replica que la Llei presumeix l'aprovació 
per unanimitat en aquest cas, al no haver-se suscitat objecció o oposició referent a això i pregunta al 
regidor esmentat si té l'article a la vista. El representant del PP contesta negativament i Francisco González 
li recorda que l'aprovació de l'acta de la sessió anterior figurava en l'ordre del dia de la convocatòria i que 
aquesta acta havia estat prèviament repartida als regidors i rebuda per correu electrònic. En qualsevol cas, 
el Secretari diu que el Plenari està en el seu dret de no aprovar l'acta de la sessió anterior, si no està d'acord 
amb el que s'ha reflectit en el punt 1 del seu ordre del dia i proposa que es voti. La Sra.Presidenta planteja 
al funcionari la possibilitat que s'aprovin en aquesta sessió les dues actes anteriors. Francisco veu factible 
aprovar en aquest punt de l'ordre del dia dues actes anteriors en comptes d'una, però considera que 
legalment ja va ser aprovada la penúltima. No obstant això, el regidor popular vol fer un afegit en la 
mateixa, per a completar una cosa que va dir el regidor Bartomeu Gual, quan va proposar una esmena en el 
projecte d'Ordenança Fiscal de residus que es va dictaminar en Comissió. Segons apunta Miquel 
Santandreu, en la seva 1ª intervenció dins del punt 5 de l'ordre del dia el ponent, a més de l'eliminació de la 
paraula “gelateria” en l'epígraf corresponent, també va proposar la inclusió de Cafès-Concerts, bars 
musicals i similars. La resta dels regidors donen la seva conformitat a la modificació anterior i amb aquest 
afegit en l'acta corresponent a la sessió plenària celebrada en data 6-10-2011, queden aprovades per 
unanimitat dels regidors que componen el Plenari, tant aquesta acta com la de 25-10-2011, conforme al 



disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre; i tot seguit, la Sra. Presidenta 
obri pas a l’assumpte de l'ordre del dia següent. 
 

 2.- DECRETS DE BATLIA.- 
 
 Ara és la portaveu del PSOE, Maria Antònia Alzamora, qui intervé per a referir-se a la Resolució 

de Batlia 132/2011, mitjançant la qual se sol·licita la inclusió de 4 projectes d'obres en el POS. La regidora 
socialista entén que tal Resolució va en contra d'un acord plenari previ en el qual es va rebutjar aquesta 
sol·licitud. Aquesta regidora afirma que la Llei de Contractes sols inclou com a competència de la Batlia la 
contractació de les obres, però no la sol·licitud dels projectes corresponents a les mateixes. Per altra banda, 
apunta la mateixa regidora que la sol·licitud per a incloure obres en el POS requereix acord plenari i 
demana que s'anul·li la Resolució de Batlia en qüestió. Així mateix, la regidora Alzamora pretén sol·licitar 
un informe jurídic sobre la legalitat d'aquesta Resolució. Maria Antònia recorda que ella no està en contra 
dels projectes presentats, sinó que augmenti l'endeutament municipal. Continua dient aquesta regidora que 
sap de la necessitat que sigui sol·licitat l'informe per una part dels membres de la corporació i acaba dient 
que vol tal informe per a presentar-lo al seu partit polític. 

 Per a contestar la intervenció anterior, pren la paraula el regidor de l'equip de govern, Sebastià 
Reixac, com a portaveu del PSM. Per a Sebastià, l'assumpte plantejat per la regidora del PSOE no està 
especificat en la Normativa, però indica que el Secretari no va fer constar il·legalitat referent a això. D'altra 
banda, comenta el regidor Reixac que el PSM es va dur una desagradable sorpresa en la sessió anterior, al 
no acordar-se una sol·licitud d'obres que vénen finançades pel Consell i per a les quals l'Ajuntament no ha 
d'aportar més del 10% del pressupost d’aquestes. Reixac recorda com l'equip de Govern va dur al Plenari 
la sol·licitud d'obres per a incloure en el POS i en Plenari es va rebutjar. Es refereix després el regidor del 
PSM a la competència per a contractar les obres corresponents, d'acord amb la Llei de Contractes del 
Sector Públic, que correspon a la Batlia quan el pressupost d'aquestes obres no sobrepassi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost. A propòsit de l'anterior, el regidor d'Hisenda comenta que si es fixen els 
regidors, hi ha una obra de les 5 que va rebutjar el Plenari, que no es va sol·licitar en la Resolució de Batlia 
esmentada per la regidora del PSOE. Sebastià reconeix com a veritat que el Plenari va rebutjar totes, però 
afirma que les 4 aprovades per Decret, legalment són competència de la Batlia i no del Plenari. També és 
cert, segueix dient Reixac, que el Reglament del Consell exigeix l'aportació d'un acord plenari. Davant la 
qual cosa es pot entendre que s'ha d'aportar o que no. En qualsevol cas, continua dient el portaveu de 
l'equip de govern, haurà un temps de marge en el qual es pugui meditar l'assumpte i en el qual pot haver 
també un canvi de govern municipal, amb el resultat que al final sí que es decidesqui sol·licitar aquestes 
obres. Afegeix Sebastià Reixac que com a ciutadà li sabria molt malament que es perdessin aquestes obres 
en les quals solament ha d'aportar l'Ajuntament un 10%, la qual cosa és qualificada per aquest regidor com 
un caramel·lo que li sabria greu perdre. Prossegueix dient Sebastià que els de l'equip de govern són 
responsables mentre no els retirin el mandat i que no renunciaran a cap de les seves obligacions. Intervé un 
moment la portaveu del PSOE per a dir que en contra de l'acordat pel plenari. Segueix amb la seva 
intervenció el representant del PSM i comenta que tradicionalment s'ha duit a Plenari la sol·licitud 
d'inclusió d'obres en el POS, però que ja en una sessió plenària anterior, el regidor popular Martí Sansaloni 
va reconèixer que havia determinades obres que no s'havien de dur al Plenari, amb la qual cosa estic 
d'acord, diu Sebastià, i procedeix tot seguit a llegir el tros de l'acta corresponent a la intervenció del regidor 
esmentat, en la qual va dir l'anterior. 

 El Secretari demana la paraula en relació amb l'informe que se li ha sol·licitat, a l'efecte 
d'assessorament legal preceptiu i diu que està d'acord amb l'argumentació jurídica que ha sostingut 
Sebastià, la qual ve a coincidir amb la seva opinió quan se li va plantejar l'assumpte. No obstant això, el 
funcionari afegeix una matisació sobre el que han discutit Mª Antònia i Sebastià que és la següent: 
l'atribució que fa la Llei en aquest cas per a la matèria de contractació és general, global i en bloc, ja que 
comprèn totes les competències que poguem imaginar en relació amb l'obra que sigui, dins dels límits 
fixats per raó de la quantia del seu pressupost. La qual cosa comprendria segons aquest funcionari, tot un 
seguit de facultats que van des de l'aprovació del projecte per a l'obra i el nomenament de Director tècnic 
de la mateixa, passant per l'aprovació dels Plecs de condicions, fins a l'adjudicació final de l'obra, etc.  



 En la seva 2ª intervenció la regidora del PSOE i a pesar de l'explicació anterior que es reflecteix en 
acta, insisteix en la petició de l'informe jurídic al Secretari, sobre la legalitat de la Resolució de Batlia en 
qüestió. La Presidenta es dirigeix al funcionari al·ludit i aquest afirma que ja ha emès el seu informe 
verbalment. Però a la vista que ho sol·liciten a mà alçada els 6 regidors de l'oposició, sobre un total d’11 la 
Presidenta es dirigeix de nou al Secretari i aquest últim afirma que farà un informe jurídic per escrit. 

 Demana la paraula després el portaveu popular Martí Sansaloni, en relació amb el mateix decret 
discutit per la portaveu socialista i comenta que una cosa que es ve fent d'una determinada manera durant 
20 anys, ara es canvia pel fet que l'equip de govern hagi perdut una votació. El regidor Sansaloni afegeix 
que no s'ha de embullar a la gent. Per a aquest regidor ara tenim la certesa que es poden aconseguir 25.000 
euros i recorda que el regidor d'Hisenda va dir que no sabia si es podrien seguir pagant els sous municipals, 
la qual cosa és més important segons el regidor Sansaloni, que créixer i posar asfalt. 

 En la 2ª intervenció per al PSM, el seu portaveu Sebastià Reixac afirma que els partits polítics 
tenim diferents punts de vista, però que si volem tenir un poble presentable cal fer determinades coses. 
D'altra banda, aquest regidor diu que li estranya veure al PP volent donar lliçons sobre la defensa dels 
treballadors, fent un determinat discurs en aquest Plenari que després no aplica en altres llocs. També 
esmenta Sebastià el fet que a Palma el govern municipal del PP hagi pujat l'IBI un 23% i que el President 
del Govern Balear hagi dit que cal acomiadar a 200 empleats. Segueix dient el regidor Reixac que en el seu 
partit entenen que els treballadors han de tenir unes condicions dignes, però considera una contradicció que 
si el Govern baixa un 5% els sous dels empleats públics, nosaltres els pugem. Finalitza dient el regidor 
d'Hisenda que l'equip de Govern el que ha fet és aplicar la Llei.  

 Després utilitza un 2on torn el portaveu del PP, en el qual Martí Sansaloni anuncia que no es ficarà 
en qüestions de fora de Petra i afegeix que s'han de prendre aquí determinades mesures. Altra cosa que 
apunta Sansaloni és que per la inactivitat de l'equip de Govern municipal, no s'han pujat les taxes 
municipals, la qual cosa és atribuïda pel regidor Sansaloni a la deixadesa del regidor d'Hisenda quant a 
l'estudi econòmic. Acaba el portaveu popular dient que no contestarà res sobre Palma al portaveu del PSM, 
perquè aquí tenim coses que arreglar. 

 Abans de passar al següent punt de l'ordre del dia i a l'empara del disposat en l'article 91.4 del 
ROF, la Sra. Presidenta dóna l'oportunitat als altres regidors de sotmetre algun altre assumpte al Plenari, no 
comprès en l'ordre del dia, per raons d'urgència. Intervé la portaveu socialista per a preguntar perquè les 
seves mocions no s'han inclòs en l'ordre del dia si es van presentar amb antelació suficient a la celebració 
de la present sessió plenària. La Sra. Batlessa remet a la regidora del PSOE al Secretari i aquest últim 
explica que certament les mocions esmentades es van registrar d'entrada a l'Ajuntament amb l'antelació 
reglamentària, però que no van ser dictaminades en Comissió i l'article 82.2 del ROF impedeix la seva 
inclusió en l'ordre del dia, excepte per les vies d'urgència (articles 82.3, 83 i 91.4 del ROF). Davant aquesta 
explicació, la portaveu del PSOE pregunta per què no es va convocar Comissió i la Sra. Batlessa l'explica 
que per ser dia festiu el dimarts passat i no haver temps d'antelació suficient per a convocar-la el dia 
posterior i fer-la avui abans del Plenari.  

 
 a) Abans de procedir a la lectura de la moció amb número de registre d'entrada 1.502 i data 31-10-
2011, Mª Antònia planteja la possibilitat de retirar l'últim punt dins de les propostes d'acord plenari que es 
formulen en aquesta moció. El Secretari demana la paraula per informar que es necessiten aquí al menys 
dues votacions: una sobre la urgència de procedir al debat d'aquest assumpte i altra per a decidir sobre la 
modificació de la proposta formulada per la regidora socialista, d'acord amb el disposat en l'article 13.10 
del ROM. Té lloc llavors la 1ª de les votacions abans indicades i la urgència de tractar-se la 1ª moció del 
PSOE, és benvolguda per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari, conforme al següent 
resultat:  

 
 Vots emesos:   11.  
 Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
 Vots en contra:   0 
 Abstencions:   5 del PSM. 

 



 Després la portaveu socialista procedeix a la lectura de la moció amb número de registre d'entrada 
1.502 i data 31-10-2011 tal com la va registrar i que literalment diu el que segueix: 
 
“Maria Antònia Alzamora Torrens, com a portaveu del Grup Socialista,  presenta per a la seva 
consideració a la propera sessió ordinària del Ple de  l’Ajuntament de Petra la següent 

MOCIÓ 
Antecedents 
Donada la mala imatge que tenen de Petra tots els visitants que arriben en tren, degut a l’acaramullament 
de residus de tota casta. 
 
Donat que tot el mes d’octubre ha anat creixent la mala imatge degut a que ni Serveis Ferroviaris de 
Mallorca ni l’Ajuntament han donat una passa per resoldre el problema. 
 
Donat que dins el mes d’octubre, quart diumenge, hem celebrat la Mostra d’Art i Empresa i tots els 
visitants que han aparcat devora “el punt de baixada”, que no estació, han rebut aquesta imatge de brutor 
i descuit. 
 
Donat el continu estat d’abandó i brutícia que es dóna a la malnomenada “estació nova”, ja que no 
existeix tal estació. 
 
Donat que l’equip de govern del PSM duia en el seu programa electoral “demanarem a SFM l’execució 
del projecte de rehabilitació de l’Estació de tren i l’entorn: banys, andana, accessos...” 
Per tant i a la vista de quant s’ha exposat, es proposa s’aprovi la següent MOCIÓ 
L’Ajuntament de Petra en Ple acorda:  

 Que l’equip de govern realitzi les gestions pertinents perquè Serveis Ferroviaris de Mallorca 
compleixi amb les seves obligacions de neteja i manteniment del “punt de baixada”. 

 Que l’equip de govern supleixi aquesta mancança temporalment, fent una neteja del lloc. 
 Que si el 10 de novembre no s’ha duit a terme aquest adecentament i neteja del lloc, s’autoritzi la 

realització d’una neteja popular amb participació de les persones que voluntàriament vulguin i 
que aquest Ajuntament posi al seu abast els mitjans tècnics de que disposa per tal de poder-ho dur 
a terme, divendres horabaixa i dissabte, ( 11 i 12 de novembre de 2011) 

Petra a 30 d’octubre  de 2011 
Maria Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 

 
 Després de tornar a sol·licitar Mª Antònia la retirada de l'últim punt que apareix dins de les 

propostes d'acord plenari que es formulen en la moció abans transcrita, el Plenari vota sobre aquesta 
modificació plantejada per la ponent i el resultat obtingut és el qual s'indica a continuació: 

 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   0 
Abstencions:   5 del PSM. 
 
 S'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la 
modificació abans sol·licitada per la ponent i així es procedeix a debatre sobre la mateixa. El 1er en 
intervenir és el portaveu popular Martí Sansaloni, per donar el suport del seu grup polític a aquesta moció 
del PSOE. A continuació pren la paraula el regidor del PSM, Miquel Ensenyat, el qual comenta que tot el 
que sigui neteja està bé, però que no correspon a l'Ajuntament, perquè no és nostre el terreny. El regidor 
Ensenyat afegeix que SFM va a necessitar l'elecció d'un nou Gerent i una adjudicació del servei de neteja 



corresponent, però la neteja de la zona del baixador és una tasca seva i no de l'Ajuntament, en opinió 
d'aquest regidor. Utilitza un segon torn el portaveu del PP per a dir que és veritat l'apuntat per Miquel 
Ensenyat, però el visitant es durà una determina imatge del municipi, sense entrar a veure de qui és la 
responsabilitat de la neteja en la zona. Ensenyat empra per la seva banda el 2º torn d'intervencions per a 
anunciar el vot en contra del seu grup polític respecte a la moció anterior. No es produeixen ja més 
comentaris i la Sra. Presidenta sotmet a votació la 1ª moció del grup socialista, amb la modificació 
introduïda pel seu portaveu en la mateixa que prèviament va aprovar el Plenari, i s'obté el resultat que tot 
seguit s'exposa:  

 
 Vots emesos:   11.  
 Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
 Vots en contra:   5 del PSM. 
 Abstencions:   0. 

 
 S'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la moció del 
PSOE amb número de registre d'entrada 1.502 i data 31-10-2011, però sense la seva última proposta 
d'acord. 
 
 b) La segona moció que pretén introduir la regidora del PSOE, du número de registre municipal 
1.503 i data 31-10-2011, i es refereix a la negociació d'un Conveni per al personal laboral municipal. Mª 
Antònia Alzamora sosté que està més que justificada la seva urgència per haver-se plantejat moltes 
vegades aquest assumpte. Intervé pel PSM el regidor Biel Alomar, el qual afirma que dóna la sensació que 
els empleats laborals de l'Ajuntament no tenen conveni, però no obstant això afegeix Biel, tenen un sou, 
uns descansos, unes vacances, etc, i a més hi ha una regulació en l'Estatut dels Treballadors. D'altra banda, 
el regidor Alomar dubte que es pugui tornar a plantejar aquest assumpte al Plenari una vegada més i 
planteja la qüestió al Secretari. Francisco González recorda una limitació legal existent per a sol·licitar 
convocatòries de Plens extraordinaris per una part dels regidors, per a tractar un mateix assumpte. Intervé 
la ponent del PSOE per a dir que el regidor de l'equip de Govern es refereix a penúltima línia de l'article 7 
del ROM. El funcionari procedeix a la lectura en veu alta del passatge de la norma en qüestió i malgrat 
interpretar que la 2ª moció socialista és substancialment igual que una anterior rebutjada pel Plenari, entén 
que a l'haver canvis en el tema (fixació de terminis per a constituir mesa negociadora i proposta de 
conveni), no seria d'aplicació el precepte citat, per a impedir la presentació de la moció assenyalada. 
Seguidament la Sra. Presidenta permet que el Plenari voti prèviament sobre la procedència de debatre 
aquesta moció i el resultat que s'obté és el següent:  
 
 Vots emesos:   11.  
 Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
 Vots en contra:   4 del PSM. 
 Abstencions:   1 del PSM. 

 
S'aprecia doncs, per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la 

procedència de debatre la 2ª moció ha presentat la portaveu socialista com a urgent i que textualment diu el 
que segueix: 

 
“Maria Antònia Alzamora Torrens, com a portaveu del Grup Socialista,  presenta per a la seva  
consideració a la propera sessió ordinària del Ple de  l’Ajuntament de Petra la següent 

MOCIÓ 
Antecedents 
Atès que els socialistes entenem que les administracions públiques han de vetllar perquè els treballadors i 
treballadores gaudeixin d’unes condicions laborals dignes. 
 



Atesa la importància que unes condicions laborals dignes tenen per als treballadors afectats i en 
conseqüència el benefici que comporta a tot el poble. 
 
Atès que l’equip de govern, en el temps que duim de legislatura ha intentat aturar totes les iniciatives 
duites a terme en el sentit de que ell mateix redacti el conveni amb el personal implicat. 
 
Atès que a la darrera moció presentada pel grup socialista en aquest sentit no se’ns va permetre fer una 
modificació (segons el nostre partit, fregant la il·legalitat); ara la tornam a presentar modificada 
substancialment, ja que no instam a l’equip de govern a redactar el conveni sinó a una mesa negociadora 
constituïda a tal efecte. 
Per tant i a la vista de quant s’ha exposat, es proposa s’aprovi la següent MOCIÓ: 

Instam a l’Ajuntament a constituir una mesa negociadora d’un conveni col·lectiu per al personal 
laboral de l’ajuntament de Petra, integrada pels sindicats més representatius, equip de govern, un 
representant de cada un dels partits polítics de l’oposició i un representant de cada una de les 
seccions de l’ajuntament, en els terminis següents: 

- 1 mes per a la constitució de la mesa negociadora. 
- 5 mesos per a fer la proposta del conveni al ple. 

 
Petra a 30 d’octubre de 2011 
Maria Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 

 
 En el torn per als altres grups polítics comença intervenint el regidor Martí Sansaloni pel PP, qui 
no solament dóna suport la moció anterior sinó que a més demana un calendari mínim de reunions, ja que 
si no, diu Sansaloni, es perjudicaria la bona finalitat del proposat. En aquest sentit, Martí proposa que hi 
hagi una reunió setmanal. En el torn per al PSM, el regidor de l'equip de Govern, Biel Alomar, diu que no 
es farà modificació i demana a la ponent socialista que expliqui quines són les condicions indignes que té 
el personal laboral de l'Ajuntament, perquè potser no les coneixem. Seguidament es refereix Alomar a la 
constitució de la mesa negociadora i assenyala que la Batlessa té la potestat de designar als membres per 
una banda negociadora, però en l'altra pareix que les coses no estan tan clares. Es pregunta Biel quins són 
aquí els sindicats més representatius i si ho són a nivell estatal, autonòmic o local. En el 2on torn per a la 
ponent, Mª Antònia diu que el regidor Alomar també és treballador i representant sindical, per la qual cosa 
ho ha de sabre. No obstant això, el regidor al·ludit nega que actualment sigui això últim. Prossegueix la 
intervenció de la portaveu socialista, dient ara que ella no ha parlat de condicions indignes del personal 
laboral municipal. Usa llavors el seu 2on torn el portaveu del PSM per a replicar que es desprèn tal cosa 
del que es llegeix en la moció i afegeix que ell ha parlat amb els treballadors, els quals fan un número 
d'hores inferior a altres empleats laborals, en les baixes cobren el 100% del seu sou a partir del tercer dia, 
tenen dies lliures, etc. Biel Alomar diu que aquests treballadors tenen ja unes condicions de treball i que 
l'equip de govern municipal intenta que es conservin tots els llocs de treball ara existents en l'Ajuntament. 
Per altra banda, Alomar diu no entendre com el PSOE en el Govern Estatal rebaixa un 5% el sou als 
empleats públics, el PP en la Comunitat de Madrid retalla el número de professors, etc. Extreu com a 
conclusió aquest regidor que aquests partits tenen un discurs diferent en cada lloc. Quant a l'assumpte dels 
representants sindicals, el regidor Alomar diu que a l'Ajuntament sols hi ha un sindicat representat i que si 
s’hi fica un altre serà embullar la troca. 
 En el torn final per a la ponent de la moció, Mª Antònia diu que a ella li agrada parlar de 
condicions dignes i al regidor del PSM d'indignes. Acusa a aquest grup municipal de tenir sempre una 
actitud en contra i afirma que sempre que es parla del Conveni, s'acaba parlant de doblers. La portaveu 
socialista pregunta si trobarem algun dia una cosa que ens vagi bé a tots. Fora de torns reglamentaris, el 
portaveu Alomar retreu a la regidora socialista que votés en la sessió anterior en contra d'una moció que 
ella mateixa havia presentada. Parla Biel que s'ha de mantenir una coherència i rebutja formar ara una mesa 
negociadora, llençant per terra el que ja s'ha fet. El portaveu popular Martí Sansaloni demana que s'apliqui 



el ROM en quant a torns d'intervencions i afirma que el regidor Alomar el que ha fet en un mes és demanar 
una cita, sense ser capaç de fer una reunió. Per a Sansaloni, un funcionari no pot demanar la lluna, però ha 
de tenir una seguretat jurídica. Segueix dient aquest regidor del PP que ells no estan per a defensar a una 
part i que hi ha unes limitacions pressupostàries; afegint que Alomar no ha estat capaç d'asseure's a la mesa 
negociadora en 2 mesos i que això no és seriós, semblant a més que nosaltres (oposició) volem malament a 
la persona que té dedicació exclusiva en l'Ajuntament, diu Sansaloni en referència a la Batlessa. Biel 
Alomar li contesta que ja li va dir al portaveu del PP que li donés el número de telèfon i que no se li ha 
donat, afegint que no entrarà en discussions perquè ha de tornar a xerrar amb els treballadors laborals. 
Intervé llavors el regidor d'Hisenda Sebastià Reixac, per a dir que té un dubte jurídic sobre aquest tema i és 
que no sap qui són els sindicats més representatius a nivell local, cosa que considera regulada en la Llei 
Orgànica de Llibertat Sindical, però esmentant també l'Estatut dels Treballadors. En qualsevol cas, aquest 
regidor sol·licita un informe jurídic al Secretari sobre aquest assumpte. Així mateix, Sebastià Reixac fa un 
comentari jurídic sobre les atribucions de la Batlessa en relació amb la mesa negociadora, al·ludint a la 
seva prefectura sobre el personal municipal i a la competència residual prevista en la LBRL que fa recaure 
en ella qualsevol competència que s'atribuesqui legalment a l'Ajuntament, sense venir assignada 
expressament a cap òrgan municipal en concret.  
 El Secretari fa ús del disposat en l'article 13.16 del ROM, per entendre que estam davant un 
assumpte no inclòs en l'ordre del dia que necessita un informe preceptiu d'Intervenció, perquè pot tenir 
repercussions pressupostàries i que per tant, conforme al disposat en l'article abans assenyalat, ha de 
sol·licitar a la Batlessa que ajorni el seu estudi, quedant “sobre la mesa” fins a una pròxima sessió. Sense 
que s'hagi pronunciat expressament Caterina Mas sobre l’anterior, intervé Martí Sansaloni i el funcionari li 
diu que el seu torn de paraula no és reglamentari. El regidor Sansaloni apunta que tampoc ho ha estat el del 
regidor d'Hisenda. Francisco li dóna la raó, però demana a la Sra. Batlessa que digui si accepta o no la 
petició que ha formulat de deixar l'assumpte “sobre la mesa”, per a fer-lo constar en acta, ja que en cas 
afirmatiu ja no poden tenir lloc més intervencions i s'ha de passar a l'assumpte següent. Caterina Mas atén 
la petició del funcionari i la segona moció del grup municipal PSOE que du número de registre municipal 
1.503 i data 31-10-2011, queda “sobre la mesa”, per a la pròxima sessió. 
 
 c) La portaveu socialista fa una presentació de la 3ª moció del PSOE que du número de registre 
municipal 1.504 i data 31-10-2011, referida en aquest cas al manteniment del Fons de Cooperació 
Municipal; i la Sra. Presidenta per la seva banda demana vots perquè el Plenari determini prèviament si 
escau d'introduir per urgència el debat d'aquesta moció, essent el resultat que s'obté és el següent:  
 
 Vots emesos:   11.  
 Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
 Vots en contra:   0. 
 Abstencions:   5 del PSM. 
 

 
 S'aprecia per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la 
procedència d'entrar a debatre per urgència la 3ª moció ha presentat la portaveu socialista i que literalment 
diu el que segueix: 
 
M. Antònia Alzamora Torrens, com a portaveu del Grup socialista, presenta per a la seva consideració a 
la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Petra la següent 

MOCIÓ: MANTENIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, afirma que el municipi 
constitueix el nivell local bàsic i essencial de l'organització territorial de les Illes Balears, que permet fer 



més efectiva la participació de la ciutadania en l'adopció de decisions, així com gestionar amb menor cost 
i major efectivitat les competències locals. 
 
La llei fa referència a la necessitat d'enfortir les institucions municipals. L'article 205 de la citada llei 
regula el Fons de cooperació local, que es marca com a objectiu contribuir a l'equilibri econòmic de les 
entitats locals de la comunitat, tenint en compte el criteri de solidaritat. Marca com a import mínim 
d'aquest fons el 0,7 % del total d'ingressos propis de la comunitat i diu que cap municipi rebrà una 
participació anual del Fons de cooperació local inferior a la de l'any anterior. 
 
El Fons en qüestió és especialment important pels municipis menors, pels que és vital rebre l'assignació 
pertinent per a poder fer front a les despeses corrents i efectuar els pagaments corresponents als 
proveïdors. 
 
Donat que el Govern de les Illes Balears informà via sms  que; “... d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries, està previst que dins aquest any 2011 es pagui a cada ajuntament el 25 per cent de la 
quantitat que li pertocaria en el repartiment que seria la mateixa que la rebuda l’any 2010. La quantitat 
restant corresponent al fons de cooperació local de 2011 es tramitarà dins l’any 2012”. 
 
Donat que la reducció d'aquests recursos genera un greu problema als ajuntaments i, en especial, als 
proveïdors de bens i serveis locals. 
 
El grup municipal socialista de  Petra  presenta la següent  
 
MOCIÓ 
 

1. Instam al Govern de les Illes Balears a executar l'abonament del 100 % del Fons de cooperació 
local als ajuntaments de les Illes Balears, sempre dins l’any 2011.  

2. Demanam al Govern autonòmic que ens faci arribar un calendari detallat de quan s'efectuaran els 
pagaments. 

3. Sol·licitam que la FELIB demani una reunió urgent del seu Consell Executiu amb el conseller 
d'Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears per a donar les explicacions 
pertinents i acordar les corresponents solucions. 

 
Petra, 30 d’octubre de 2011 
M. Antònia Alzamora Torrens,  portaveu del grup municipal socialista de Petra 
 
 Finalitzada la lectura de la moció, ve un primer torn per a la resta dels grups polítics municipals 
que comença amb la intervenció del portaveu popular Martí Sansaloni, el qui manifesta el seu acord al 
100% respecte a la moció llegida per la regidora Alzamora, no obstant això justifica el fet que no s'hagin 
pagat les quantitats corresponents, per la falta de liquidesa a l'haver d'atendre despesa corrent. Anuncia 
Sansaloni que encara que no es pugui atendre aquesta obligació en 2011, es pagarà el 50% en 2012 i la 
resta en el següent any. Resumint la seva posició referent a això, el regidor Sansaloni afirma que està a 
favor que es demani l'abonament al Govern, perquè té l'obligació legal de pagar, però que no pot pagar. En 
el torn per al PSM, actua com a portaveu el regidor Bartomeu Gual, qui diu estar d'acord, però que la 
moció arriba tard, perquè l'equip de govern ha tingut una reunió amb els Consellers corresponents, citant 
expressament a Simó Gornès, perquè ens expliquessin aquest assumpte. De totes maneres, el regidor Gual 
anuncia el vot a favor del seu grup. No es produeixen més intervencions de portaveus i en conseqüència la 
Sra. Presidenta obri pas a la votació de la 3ª moció defensada pel grup socialista i resulta aprovada per 
unanimitat dels membres que componen el Plenari.  
 
  d) La següent moció que es pretén introduir en aquesta sessió per urgència, no és del PSOE, sinó 
de CxI, i no ha estat registrada d'entrada en l'Ajuntament com imposa l'article 7 del ROM. La moció es 



refereix al pintat de ratlles grogues en les cantonades del poble i el portaveu de CxI apunta com a motiu de 
la seva urgència que com més aviat s'aprovi aquesta moció abans s'acabaran els trencaments de rodes. La 
Sra. Batlessa dubta si el regidor Lluís Grimalt va retirar aquesta moció en la sessió plenària anterior o va 
quedar “sobre la mesa”. El Secretari afirma que la va retirar, però el regidor Grimalt ho nega. En qualsevol 
cas, la Presidenta dóna com a justificada la urgència de la moció, al permetre que es passi a votar sobre la 
procedència del seu debat i el resultat de la votació efectuada és el següent:  
 
 Vots emesos:        11.  
 Vots a favor:       6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
 Vots en contra:   0 . 
 Abstencions:   5 del PSM. 
 
 S'aprecia per tant, amb majoria absoluta del número legal de regidors que integren el Plenari, la 
procedència d'entrar a debatre per urgència, la moció de CxI, que és llegida pel seu portaveu i la qual diu 
literalment el que segueix: 

 
 “Lluís Grimalt Gual, com a regidor de Convergència per les Illes, present la següent  moció 
perquè sigui aprovada al pròxim ple ordinari de dia 6 d'Octubre de 2011: 
 

Justificació: 
 
   A la zona antiga de Petra ens trobam amb la problemàtica de les voravies (aceres), que son molt altes, 
amb el fet que els carrers son estrets i amb la manca d'aparcament. Això fa que es toleri aparcar d'amunt 
les aceres, quan això passa a les cantonades, fa que sigui gairebé impossible voltar sense enganxar un o 
l'altre “bordillo” quan la gent aparca més aprop de la cantonada del que seria desitjable. 
   Per la qual cosa presentam la Moció perquè s'aprovi al proper ple ordinari. 

Moció: 
   “L'Ajuntament de Petra” reunit en sessió plenària ordinària acorda: demanar que l'equip de govern 
ordeni pintar retxes de prohibit aparcar a cinc metres de cada cantonada dels carrers de menys de 10 
metres d'amplada. 

Petra a 2 d' Octubre de 2011 
Signat: Lluís Grimalt Gual.” 

 
 Té lloc després de la lectura en veu alta, un primer torn per a la resta dels grups, intervenint 
inicialment la portaveu socialista, Mª Antònia Alzamora, qui anuncia el seu vot favorable, però afegint per 
la seva banda que caldria fer una campanya de conscienciació per a no aparcar en el centre. Igualment es 
mostra a favor de la moció abans llegida el portaveu del PP, Martí Sansaloni, però aquest afegeix per la 
seva banda que caldria retallar els bordillos. En el torn per al PSM intervé Bartomeu Gual dient que no sap 
si és legal pintar el poble sencer de groc. Després d'anunciar que demanarà un informe referent a això i que 
vol consultar l'assumpte amb la Policia Local, aquest regidor de l'equip de govern anuncia el seu vot en 
contra, no obstant això Caterina Mas anuncia abstenció com a intenció de vot del grup municipal PSM. 
Fixades així les posicions de la resta dels grups, es sotmet a votació la moció defensada pel regidor Lluís 
Grimalt com a ponent i es produeix el resultat següent: 
 
 Vots emesos:   11.  
 Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
 Vots en contra:   1 del PSM 
 Abstencions:   4 del PSM. 
 
 En conseqüència, s'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el 
Plenari, la moció de CxI anteriorment transcrita. 
 



  i) Encara es pretén introduir per via d'urgència altra moció més, en aquest cas per part del regidor 
popular Miquel Santandreu i la qual tampoc ha estat registrada d'entrada en l'Ajuntament, com imposa 
l'article 7 del ROM. En qualsevol cas, la Sra. Presidenta accepta com a justificada la seva urgència i admet 
que el Plenari voti prèviament sobre la procedència de debatre la moció procedent del grup popular 
referida a la ubicació de les antenes de telefonia mòbil. El resultat de la votació efectuada és el que 
seguidament s'indica:  

 
 Vots emesos:   11.  
 Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
 Vots en contra:   0. 
 Abstencions:   5 del PSM. 
 
 Per tant, s'aprecia amb majoria absoluta del número legal de regidors que integren el Plenari, la 
procedència d'entrar a debatre per urgència, la moció procedent del grup municipal popular, la qual és 
llegida íntegrament pel portaveu popular Miquel Santandreu i que es transcriu literalment més baix: 
 
 “Miquel Santandreu Bestard, regidor del Partit Popular a l’ajuntament de Petra, presenta per el 
seu debat al ple de la Corporació la següent  
 
MOCIÓ: 
La telefonia mòbil és un gran avanç de la societat actual i el seu ús ha esdevingut actualment 
imprescindible per tots nosaltres.  
Aquesta tecnologia però, te una contrapartida, que són els efectes perjudicials per a les persones que 
poden generar les ones produïdes per les antenes al seu voltants. Per això, la normativa existent requereix 
uns mínims de distancia entre les mateixes i els habitatges entre d’altres. 
 
L’ordenança municipal de l’ajuntament de Petra estableix una distancia mínima de 75 metres entre les 
antenes i els habitatges més pròxims, distància establerta per l’ajuntament per possibilitar l’instal·lació de 
les antenes a l’àrea de serveis d’es Cós, encara que l’ordenança no estableix explícitament i en cap cas 
que s’hagin d’instal·lar allà les antenes. 
 
Durant el debat previ a l’aprovació l’ordenança, a l’any 2010, el grup municipal del Partit Popular va 
demanar que, malgrat es planteges com a solució a la sortida de les antenes del casc urbà, la ubicació de 
les mateixes a l’àrea de serveis, aquesta fos una solució provisional i transitòria, donat que no semblava 
al nostre grup que aquesta fos una bona ubicació, per motius diversos. 
 
El portaveu de l’equip de govern es va comprometre a seguir cercant una millor ubicació, més allunyada 
del casc urbà. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, es sol·licita al ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 
 

1. Instar a l’equip de govern de l’ajuntament i a la batlessa a no signar amb les companyies de 
telefonia mòbil cap tipus de contracte de lloguer o de cessió dels terrenys municipals a l’area de 
serveis d’es Cós per un període de temps superior a 6 mesos. 

 
2. Instar a l’equip de govern a cercar una altra ubicació per a les antenes a uns terrenys més 

allunyats del casc urbà. 
 

3. Instar a l’equip de govern a organitzar una reunió entre els grups amb representació a 
l’ajuntament de Petra i els representants de les empreses de telefonia mòbil per tal d’informar 
sobre les possibles alternatives d’ubicació de les antenes.”  

 



 Després de la lectura en veu alta de la moció, el seu ponent Miquel Santandreu comenta que 
l'equip de Govern es va comprometre a no perllongar el període de durada de la instal·lació de les antenes 
en la ubicació actual i que creu que no hi ha cap inconvenient per a una trobada amb aquestes empreses. 
Per altra banda, recorda aquest regidor que el grup dels Verds que és soci del PSM, havia demanat que 
estiguessin allunyades 600 metres del nucli urbà. En el torn per als altres grups polítics, la portaveu 
socialista es mostra d'acord amb la moció sempre que s'acompanyi d'un informe tècnic sobre el 
funcionament de les antenes i la seva seguretat per a la salut de les persones. Intervé després el regidor 
Sebastià Reixac pel PSM i recorda que l'Ajuntament va aprovar una Ordenança municipal per a regular la 
situació de les antenes. Segueix comentant aquest regidor que l'equip de Govern va mantenir una reunió 
per a determinar el lloc on s'instal·laven les antenes. Afegeix Sebastià que tots estam d'acord que les 
antenes estiguin com més lluny millor, però no obstant això volem també que ens arribin les ones per als 
mòbils. Inicialment, continua dient el regidor Reixac, es va pensar en l’escorxador com lloc per a situar les 
antenes, però les operadores van dir que en aquesta zona hi havia pantalla per a les ones, per l'Església; i 
també les altres ubicacions plantejades presentaven problemes, per la qual cosa, finalment, segueix 
comentant Reixac, es va escollir un lloc que a ell particularment és el que menys li agrada i que és davant 
de la seva casa; però en algun lloc s’havien de posar, explica Sebastià. Altra cosa que apunta el portaveu de 
l'equip de Govern, és que el PP sempre insisteix en el de la seguretat jurídica, però això també ha de ser per 
a tots, incloent a les empreses de telefonia mòbil. Acaba la seva intervenció el representant de l'equip de 
Govern, comentant que al que es pot comprometre és a convocar una reunió per a veure si es troba un lloc 
millor. 
 En el 2on torn per al ponent del PP, pregunta per quina raó es van plantejar ubicacions com 
l'escorxador i l'altra, en comptes de comprar un terreny. Per altra banda, Miquel Santandreu afirma que si 
no hi ha cessió del sòl, no hi ha responsabilitat jurídica ni econòmica de l'Ajuntament. En aquest sentit, el 
regidor esmentat diu que els del seu grup volen informació sobre si s'ha presentat un projecte i si hi ha 
hagut cessió de sòl; afegint aquest ponent que si un grup de veïns de Petra s'ha mobilitzat i han recollit 
signatures és per alguna cosa. En el torn per al PSOE, la seu portaveu, Mª Antònia Alzamora Torrens, 
afirma que hi ha un sector de la població preocupat per aquest assumpte. Utilitza un 2on torn el portaveu 
del PSM i diu que es va oferir terreny municipal als operadors de telefonia mòbil, perquè els doblers del 
lloguer quedassin a casa. També diu Sebastià que no sap si s'ha contractat amb les empreses i pregunta a 
Caterina Mas. Aquest comentari del regidor del PSM empipa al ponent i es produeix una discussió entre 
ambdós. La Sra. Presidenta demana al ponent del PP que no falti al respecte. Segueix intervenint Miquel 
Santandreu, però la Batlessa li mana callar i pren la paraula per la seva banda, per a dir que creu que tot el 
món va estar d'acord en la ubicació de les antenes, però que no obstant això, si algun ciutadà s'ha sentit 
maltractat, pot consultar l'expedient i veure projectes i informes municipals. Fora de torns reglamentaris 
continua intervenint el ponent i afirma que al seu entendre ha estat el regidor Reixac qui ha faltat al 
respecte a 300 petrers preocupats per la seva salut. El següent que diu el portaveu popular és que l'article 
10.1 i la disposició transitòria 1ª de l'Ordenança corresponent que es va publicar en el BOIB, estan en 
contra del que va acordar el Plenari i procedeix a la lectura d’un i de l'altre text, procedents del BOIB i de 
l'acta en qüestió, on es diu respectivament el que segueix:  
 
BOIB 
 
1.- Les Instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions radio elèctriques s’han d’ubicar a sòl no 
urbanitzable, a una distància almenys de 100 metres lineals d’un habitatge i de 300 d’un centre educatiu, 
sanitari o geriàtric o anàleg, encara que aquesta distància pot ser revisada, augmentada o disminuïda, 
segons sigui el tipus de tecnologia emprada. 

 
Disposicions Transitòries 
 
Primera.-Les instal·lacions de radiocomunicació de telefonia mòbil instal·lades dins sòl urbà, han d’estar 
ajustades a present normativa en el termini de sis mesos de la data de publicació de la present ordenança. 
En cas de no ser possible s’han de clausurar. 



 
Acta corresponent a la sessió celebrada en data 8-6-2009. 
“Una vegada acabades les intervencions es sotmet a votació l’Ordenança Municipal abans transcrita, 
però amb l’esmena d’UM introduïda en la disposició transitòria 1ª, la qual queda redactada en aquests 
termes:  
 
“Primera.-Les instal·lacions de radiocomunicació de telefonia mòbil instal·lades dins sòl urbà, han 
d’estar ajustades a present normativa en el termini de sis mesos a partir del moment en que es tengui una 
ubicació concreta . En cas de no ser possible s’han de clausurar.” 

 
 La Sra. Batlessa replica al ponent que potser que hi hagi un error, però que Miquel Santandreu fa 
demagògia, ja que si tingués responsabilitat com a ciutadà i com a regidor, hauria comunicat l'anterior 
prèviament, en comptes de venir al Plenari ara per a fer demagògia amb això. L'al·ludit per aquest 
comentari, respon que ell ve aquí a controlar a l'equip de Govern, ja que en cas contrari estaria traint als 
seus votants. La Sra. Batlessa reitera l'oferiment anterior per a qualsevol ciutadà que vulgui consultar 
l'expedient i que els errors es revisaran. Acabades així les intervencions, en relació amb la moció del PP, es 
procedeix a la votació de la mateixa i es produeix el resultat següent: 

 
 Vots emesos:   11.  
 Vots a favor:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
 Vots en contra:   0 
 Abstencions:   5 del PSM. 
 

S'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la moció del 
PP admesa com a urgent.  
 
 4.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 

Aquest punt de l'ordre del dia comença amb una intervenció de la portaveu del grup socialista que 
es refereix a una petició anterior formulada per la pròpia MªAntònia Alzamora, sobre les factures pendents 
de pagar. La Batlessa no sap si està preparada la relació corresponent i es dirigeix al Secretari, el qui 
tampoc ho sap. De totes maneres, Caterina Mas li contesta que es prepararà. Segueix amb l'ús de la paraula 
la regidora Alzamora i a propòsit de l'anterior, pregunta si no s'han pagat factures al desembre. La Batlessa 
la respon que cal distingir dues coses: una és el reconeixement d'un deute mitjançant la Resolució de Batlia 
que aprova els pagaments i altra cosa és el pagament que es pot efectuar o no. Seguint amb el tema dels 
pagaments, Mª Antònia assenyala que no s'han acordat les retribucions dels regidors. La Sra. Presidenta es 
dirigeix novament al Secretari i aquest funcionari informa que segons creu recordar, no és obligatori 
establir-les, excepte en el cas que hagi dedicació exclusiva. El regidor d'Hisenda per la seva banda, afirma 
que no han estat acordades retribucions per als altres membres del Plenari. 

Ara és el portaveu popular, Martí Sansaloni, el qui intervé dient que vol saber el que han costat les 
Festes de Sta. Praxedis de 2011. La resposta ve a càrrec en aquest cas, del regidor amb delegació en la 
matèria, que aporta la xifra de 38.247 euros en total, afegint Biel Alomar que el pressupost de tals festes 
comprèn una sèrie de partides pel que s'anava fent. El regidor Sansaloni diu per la seva banda que no 
sabem si hi haurà més factures i Alomar li comenta que no les ha presentat en l'última sessió plenària, per 
no entendre quina es volia. Segueix intervenint el portaveu popular i afirma que l'equip de Govern ha 
deixat fora un assumpte per falta d'informe jurídic, però aquí s'han adoptat en anteriors ocasions, acords en 
contra de l'informe jurídic del Secretari, la qual cosa és qualificada per aquest regidor del PP, com un ús 
pervers de la majoria absoluta. Per a respondre a Sansaloni pren la paraula en aquest cas el regidor de 
l'equip de Govern, Sebastià Reixac, dient que una cosa és que es voti en contra d'un informe jurídic que és 
una cosa que qualsevol pot fer legalment i altra cosa és que ell tingui dret com regidor a demanar un 
informe, igual que ho ha fet també Mª Antònia; comentant així mateix Reixac que convindria acurar el 
llenguatge. Torna a intervenir el portaveu popular Martí Sansaloni i diu que Sebastià Reixac ha parlat de la 



competència de la Batlessa com a cap de personal, per a la negociació amb els treballadors laborals, quan 
des d'un primer moment s'ha delegat tal competència en el regidor Biel Alomar. Afegeix Sansaloni que per 
a ell això no té ni cap ni peus. Contesta el regidor Reixac llavors que això de les competències és senzill: 
que cadascun té les seves i que després es poden delegar o avocar. Altra pregunta que fa Martí Sansaloni és 
si seran vinculants les decisions del Consell de la Vila, essent un òrgan consultiu. En aquest cas és la Sra. 
Batlessa qui respon a la qüestió, dient que quan l'equip de Govern consulta al Consell de la Vila i quan allà 
no fan observacions, s'entén que va bé, al no dir ningú res. Replica Sansaloni que el Consell de la Vila no 
és l'òrgan al que s'ha de consultar si això va bé i parla d'un ús pervers de dit Consell, per usar-lo quan no 
toca i per no consultar als ciutadans afectats. Així mateix, Martí pregunta a la Batlessa si té coneixement 
que alguna associació de ball de bot hagi estat consultada per la instal·lació d'una antena. Després intervé 
altre regidor del grup municipal popular que és Gabriel Nadal. Aquest representant del PP, diu als 
membres de l'equip de Govern que li han presentat un quadrant pel que fa a la petició que va fer en la 
sessió anterior, sobre la ubicació de les diferents associacions de Petra, però que no li han contestat de cap 
manera al primer punt d'aquella petició. Respon ara el regidor Biel Alomar que segons creu recordar, en la 
darrera sessió plenària es va dir que una associació no podia disposar de forma fixa del quarter i que estava 
Can Real per a tota la gent gran de Petra. El regidor Nadal pregunta llavors si la gent gran no té cap lloc 
fix. La resposta d’Alomar a l'anterior és que no hi ha cap associació a Petra que tingui un lloc fix. Nadal 
afirma que la gent gran no té cap lloc fix. Biel replica que tota la gent gran té una local que és Can Real. Es 
produeix un encreuament d'intervencions entre ambdós regidors, discuteixen i Gabriel Nadal arriba a la 
conclusió que les associacions de la 3ª Edat no tenen un lloc fix com les altres associacions. Biel Alomar li 
respon que haurien de fer una sol·licitud per a una activitat. El regidor Nadal li contesta per la seva banda 
que en poques paraules, les associacions de la 3ª Edat no tenen un lloc fix com les altres associacions i que 
per això no estan en el quadrant. El regidor Alomar acaba dient que no hi ha cap associació que tingui un 
local assignat, si no que s'assignen els locals per a activitats.  

Abans de finalitzar la Sessió plenària, el propi regidor de l'equip de govern, Biel Alomar, informa 
d'un escrit referit al Sàhara, que és llegit en veu alta.  

“COMUNICAT DEL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DAVANT EL 
SEGREST DE TRES COOPERANTS ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS 

Davant el segrest de tres cooperants als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria), entre els 
quals es troba el mallorquí Enric Gonyalons, que fa feina amb l’ONG Mundubat, el Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació vol manifestar: 

 La nostra enèrgica repulsa per aquest acte, la solidaritat amb les famílies dels cooperants 
segrestats, així com el desig que aquests siguin alliberats ben aviat sans i estalvis. 

 La nostra solidaritat amb el poble sahrauí, al qual fa 18 anys que el Fons Mallorquí dóna suport a 
través de projectes de cooperació, d’ajut humanitari i de sensibilització.  

 El compromís de continuar treballant a favor del poble sahrauí, que fa més de trenta-cinc anys que 
lluita de forma pacífica i respectuosa perquè siguin reconeguts els seus drets fonamentals.  

Palma, 24 d’octubre de 2011” 

  No es produeixen ja més intervencions i al no haver més assumptes dins de l'ordre del dia, és per 
això que la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent les 23.48 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. Una persona del públic present en la sala, que es diu 
afectada per l'antena situada sota “És Cos” afirma que no la hi ha donat informació sobre la durada de 4 
anys d'aquesta instal·lació. Pregunta aquesta persona per què no tenen els veïns dret a una distància mínima 
de 300 metres pel que fa a l'antena. Igualment diu aquesta persona que no està parlant de migranyes i que 
per a això ja tenim “el botelló”. Per a respondre la intervenció anterior procedent del públic, intervé el 



regidor de l'equip de Govern Sebastià Reixac, el qui reconeix que hauria estat un detall donar una 
explicació, però afegeix que no ha estat una decisió seva la ubicació actual, per altra banda comenta aquest 
regidor que l'altra ubicació plantejada afectava a un ràdio d'acció amb més gent; i també afirma Sebastià 
que la instal·lació d'aquestes antenes de telefonia, s'ha de casar amb el fet que la gent vol tenir mòbil. Es 
produeix una intervenció d'una veïna del públic dient que no està d'acord i que s'haguessin buscat altres 
llocs, perquè en “El Cos” tenim dues antenes. Pren la paraula llavors la Sra. Batlessa, la qui afirma que la 
va dir a Bàrbara que la que hi ha ara en “El Cos” és provisional i que la que es munti després serà pitjor, ja 
que serà una torre definitiva de 35 metres. Novament s'escolta altra intervenció procedent del públic 
al·ludint ara al botelló i dirigida a la Batlessa, dient-la: “tu me vares dir que no podem arreglar els 
problemes de tot el poble, tu em vares dir que és un mal barri, amic”. Intervé després un veí preguntant si 
el de l'antena ja està decidit. Des de la mesa de Plens el regidor Reixac afirma que l'antena s'ha de posar en 
algun lloc. El veí replica que en la ubicació que té ara, Com és que no hi ha efecte pantalla?. Sebastià li 
respon que podem quedar un dia amb els Tècnics per a parlar, perquè ell no és Tècnic i afegeix que 
l'antena li queda pitjor a ell que al veí que ha intervingut. Té lloc llavors la intervenció d'altre veí més, 
dient que si ja s'ha signat, no importa fer res, i que recollir signatures és perdre el temps. La Batlessa li 
contesta que tot es pot arreglar menys la mort. S'escolta altra intervenció veïnal dient als de l'equip de 
govern que si tenen interès es canviarà. El regidor de Medi ambient, Bartomeu Gual, afirma que no hi ha 
adjudicada cap llicència i Caterina Mas anuncia per la seva banda que l'equip de govern parlarà amb els 
Tècnics i que es buscarà una ubicació. Intervé ara altre veí preguntant si no és urbana la zona de serveis i 
que si algú comprarà un solar amb aquestes antenes allà. Caterina respon que els de l'equip de govern estan 
oferint una solució. El mateix veí insisteix que és sòl urbà i pregunta on van a posar l'antena. La Presidenta 
diu que aquí no arreglarem res i altre veí diu que un dia ens posem d'acord i busquem una solució.  

 
Ja no intervé cap persona més, davant la qual cosa, la Sra. Batlessa dóna per finalitzada també la 

reunió, a les 23.59 hores, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
 
 Vist i Plau       El Secretari 
 La Batlessa 

 
  

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

 

 

 


