
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 4 DE 

FEBRER DE 2016.- 
 
 A la Sala Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,33 hores del dia 4 de febrer de 2016, 
es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió pública ordinària del Plenari de 
l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 
 
 Sra. Caterina Mas Bennasar. 
 Sr. Rafel Pastor Balle. 
       Sr. Pere Josep Bauzá Ferrer. 
 Sra. Ana María Núñez Jimenez. 
           Sr. Llorenç Bover Nicolau. 
           Sr. Martí Sansaloni Oliver. 
           Sr. Miquel Santandreu Bestard. 
 Sr. Joan Amengual Ferrer. 
 Sr. Bartolomé Martorell Alzamora. 
 Sr. Lluís Grimalt Gual. 
 Sr. Salvador Femenias Riera. 
 
 No assisteixen: ---. 
 
 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la sessió es 
celebra sota la presidència del Batle, Sr. Salvador Femenias Riera, el qui declara oberta la sessió amb 
l’ordre del dia següent: 
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
 Després de l’oferiment del Sr. President a la resta dels regidors, perquè puguin formular 
observacions sobre l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 03.12.2015; intervé la portaveu del 
grup municipal Més per Petra, Caterina Mas, per referir-se al punt 3 de l’ordre del dia, relatiu a 
l’anul·lació del nomenament de tresorer municipal, i dins el qual es reflecteix la seva intervenció; en 
relació amb la qual, aquesta regidora demana que se suprimeixi al paràgraf 2on, inici de la línia 2a del 
punt esmentat, la paraula "no". I també demana Caterina que en la línia següent, es canviï la paraula 
"més", per la paraula Menys. Com ja no es produeixen més comentaris respecte a aquesta acta, i amb les 
dues modificacions abans apuntades, s’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada en data 
03.12.2015, per unanimitat dels membres que componen el Plenari, d’acord amb que disposa l’article 
91.4 de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre. 
 
 2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I DE L'ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA. 
 
 Per aquest altre punt actua de ponent el regidor d'Hisenda, Martí Sansaloni, qui comença per 
aportar la xifra total del Pressupost de l’Ajuntament, que puja a 1.630.801,77 euros, i es desglossa en les 
quantitats per capítols de l’estat de despeses que a continuació es detallen: 
 
I-445.430,50 (Personal) 
II-576.367,25 (Despesa corrent en béns i serveis) 
III-40.087,00 (Despeses financeres) 
IV-67.418,00 (Transferències corrents) 
V-116.000,00 (Fons de contingència i altres imprevistos) 
VI-277.239,75 (Inversions reals) 



VII-57.843,00 (Transferències de capital) 
IX-50.416,27 (Passius financers) 
 
 Comença Martí Sansaloni per les despeses de personal, i assenyala que s’ha contemplat la pujada 
màxima de retribucions que preveu la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2016, que és de l'1%. 
Pel que fa al capítol II, el regidor d’Hisenda indica que s’incrementa la despesa en manteniment, amb 
augments per pavimentació, embelliment, etc. Pel que fa al capítol per al pagament del deute pendent, el 
portaveu de l’equip de Govern diferència entre la pròpiament municipal contret amb LA CAIXA, 
respecte a la qual es preveu que quedin pendents d’amortitzar 483.221,15 euros a final de l’exercici; i el 
deute que no computa com a municipal (Camp de Futbol i rescat de Na Capitana), però que en qualsevol 
cas, al final és avalada amb doblers de l’Ajuntament; estant pendent d’amortitzar un capital de 
150.304,04 i 202.000 euros, respectivament, per a cadascuna de les atencions esmentades. Continua la 
intervenció del regidor Sansaloni amb una al· lusió al Fons de Contingència, que com afirma, és 
obligatori per Llei nacional; i se centra després aquest regidor a les inversions previstes per adaptar 
l’enllumenat públic a la normativa existent i per millorar l’entorn de la zona esportiva. 
 Continua la intervenció del regidor ponent amb una referència a l’estat d’ingressos, on s’ha 
contemplat un increment en la recaptació de l’IBI, així com un augment en les transferències de l’Estat 
per participació en els seus tributs. 
 Ja dins el primer torn per a l’oposició, pren la paraula la portaveu de Més per Petra, Caterina 
Mas, la qual anuncia que retrà un homenatge, segons l’expressió d’aquesta portaveu, a regidors que 
varen estar durant molts anys a l’oposició, oposant-se als Pressupostos Municipals, cada vegada que els 
presentava l’equip de Govern del partit en el qual hi havia la portaveu ara en ús de la paraula. En aquest 
sentit, comença Caterina per donar lectura en veu alta a un parell de trossos del 2n paràgraf del punt 2 de 
l’ordre del dia, recollit en l’acta de la sessió plenària celebrada en data 4-11-2010, en la qual es reflecteix 
la intervenció de l’exregidor Miquel Jaume d'UM (ara PI), i on diu literalment el que segueix: 
 
“...el portaveu d'UM, M.Jaume, qui comença dient que els del seu grup tradicionalment han votat en 
contra dels Pressupostos que presenta l’equip de govern tots els anys i que aquest cop no serà una 
excepció, com no podia ser menys. Per aquest regidor es ve aquí amb un Pressupost perquè s’ha de fer 
així, afegint el Sr. Jaume que ell pensava que això era una cosa més seriosa. 
 
“....el portaveu d'UM es refereix als jardins municipals, dient que la seva neteja no funciona i que hi ha 
jardins bruts. Entén M.Jaume que hauria d'haver una màquina per a això i que no obstant això no s'ha 
previst. Planteja aquest Regidor també que haurien de buscar mètodes perquè no caiguin les oliveres, 
encara que diu que ell no els coneix, indica que ha de haver-los. 
 
 Després d’això, la portaveu de Més per Petra, també dóna lectura en veu alta a un tros del 
començament del 8è paràgraf del punt 2 de l’ordre del dia, recollit en l’acta de la sessió plenària 
celebrada en data 03.12.2011, en la qual es reflecteix la intervenció d’un regidor del PP, i on es diu 
literalment el que segueix: 
 
“Dins el 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, 
però, que està d’acord amb el que s’exposa 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 Pressupostos presentats és que no estan adaptats a la realitat, són fruit 
de la improvisació i que l’equip de Govern els fa a "salt 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 impostos 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. 
 



 En el 2n torn per al regidor ponent, Martí Sansaloni, afirma que l’equip de Govern s’ha trobat en 
2015 amb un pressupost no adaptat i que li ha hagut d’adaptar. Reconeix com a veritat aquest regidor, 
que es podien haver baixat els impostos, però també és cert, afegeix, que hi ha un deute que pagar, per 
coses que s’han fet; i posa com a exemple de l’anterior: el rescat del Bar de Na Capitana o el Camp de 
Futbol de gespa artificial, assumptes en què doblers públics se’n varen anar a mans privades. Segons el 
regidor d’Hisenda cal responsabilitzar-se i eixugar el deute. En relació amb el pressupost de l’Escola de 
Música, el regidor d’Hisenda comunica als presents una xifra total de 92.750,58 euros. Pel que fa a la 
Plantilla de personal, El regidor portaveu de l’equip de Govern afirma que el Pressupost presentat permet 
una Plantilla similar a la que hi havia i més dues novetats, que són: un Cap de brigada i un altre Policia 
Local. 
 En el 2n torn per a l’oposició, la portaveu de Més anuncia que té aportacions a fer i ara es 
refereix als vehicles de la Brigada Municipal d’obres, dient que tenen un camió vell i una furgoneta molt 
vella; i que no obstant això, no se n’ha previst la compra de cap. D’altra banda i en relació amb l’article 
48 del capítol 4 despeses, Caterina Mas diu que falten moltes entitats culturals i esportives, afegint 
aquesta regidora que tindran problemes algunes per haver concertat convenis. Una altra observació que 
fa la regidora Mas, és que el regidor d’Hisenda hauria d’explicar, segons Caterina, com és que s’ha 
deixat amb 6 euros l’aplicació pressupostària de despesa referida a la Mancomunitat. La portaveu de Més 
afegeix que si s’incorporen educadors, no seran suficients només 6 euros. Caterina també critica que 
s’hagi baixat a 6 euros la contribució al Fons Mallorquí de Solidaritat i que s’hagi reduït la dotació per a 
la Mostra d’Art i Empresa. Després defensa la portaveu de l’oposició el rescat que va fer el seu equip de 
Govern del Bar de Na Capitana, dient que ara ells (els de l’equip de Govern actual) han donat la neteja i 
que aquesta deixa molt que desitjar i que ningú controla el manteniment. Finalment, Caterina Mas apunta 
que les subvencions a les entitats culturals, sempre es pactaven al Consell de la Vila. 
 En el torn final per al ponent, Martí Sansaloni recorda que en Comissió Informativa, els regidors 
de l’oposició varen dir que no s’havien mirat aquest assumpte; després d’això, el portaveu de l’equip de 
Govern dóna compte d’una sèrie de modificacions que s’han introduït en les Bases d’Execució del 
Pressupost, en atenció a l’informat per l’Interventor sobre això i que són les següents: 
 
1) A la Base 13.3 s’afegeix la paraula no abans de la paraula "hagin". 
2) La Base 19.2 queda redactada com segueix: La competència per a ordenar el pagament corresponent a 
Batlia o Regidor delegat d´Hisenda. 
3) La Base 22 queda redactada com segueix: 
La realització de la despesa es justificarà amb factures, minutes expedides a nom del beneficiari, memòria o 
projecte d’activitats o documents acreditatius d’haver complit amb la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.  
En tot cas, per a la justificació de les subvencions, inclús les nominatives, s’estarà al que disposa la Llei 
38/2003 General de Subvencions i el RD 887/2006 que aprova el Reglament per a l’aplicació de dita Llei, En 
tot cas, els beneficiaris hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts desprès de rebre’ls, determinant-se 
aquesta circumstancia en el corresponent acord de concessió , i ho hauran de fer dins del termini màxim de 
tres mesos comptats a partir del dia de cobrament efectiu de la subvenció. 
 La no justificació d’una subvenció, apart de totes les conseqüències legalment previstes, inhabilitarà 
en qualsevol cas el seu perceptor per obtenir unes altres noves, sense perjudici de les accions legals que 
corresponguin, destinades a restituir a favor de la Corporació els fons lliurats. 
 Els beneficiaris d’una subvenció municipal sempre haurà d’acreditar amb caràcter previ, estar al 
corrent de les seves obligacions econòmiques amb la corporació; i si la subvenció es concedida a Entitats o 
Associacions, a més a mes sempre hauran d’estar legalment constituïdes amb caràcter previ a la concessió 
de la mateixa. 
 
 D’altra banda, el regidor d'Hisenda anuncia una altra esmena en el pressupost presentat, la qual 
consisteix en el fet que dins de l’aplicació amb codi 9201 480.00 (article 48 de l’estat de despeses), es 
substitueix l’entitat denominada "Apostol i Civilizador", per l'anomenada Na Batucada, amb la mateixa 



consignació de 700 euros. Quedant finalment aquesta aplicació amb les següents dotacions 
individualitzades per a cada entitat, segons es detalla a continuació: 
 
 
 
   700 Amipa 
2.000 Xeremiers de Petra 
1.600 Club bàsquet Petra 
  700 Grup Puig de Bonany 
  700 Na Batucada 
  700 Rondalla des Pla 
  700 Serra Mamerra 
1.000 Televisió Petra i radio 
4.100 U.E Petra 
5.400 Unió Musical 
1.600 Club Juvenil Petra 
 
 
 Pel que fa al camió de la brigada municipal d’obres, el regidor ponent apunta que no havia passat 
ni la ITV i que això és una irresponsabilitat; però que si cal, ja es mirarà com comprar-la. Pel que fa a la 
concessió Bar de Na Capitana, el portaveu de l’equip de Govern nega que s’hagi donat res. Finalitza la 
seva intervenció el ponent assenyalant que la partida referida al Fons Mallorquí està oberta. 
 Després de la intervenció anterior té lloc la votació sobretot el Pressupost General Municipal i 
s’obté el resultat següent: 
 
 Vots emesos:   11. 
 Vots a favor:   6 (5 del PP i 1 de PI). 
 Vots en contra:   5 de Més per Petra. 
 Abstencions:   0. 
 
 Com a conseqüència de la votació efectuada, s’aprova inicialment, per majoria absoluta dels 
regidors que componen el Plenari: el Pressupost de l’Ajuntament, amb les seves Bases d’Execució i la 
seva Plantilla de Personal, així com el Pressupost de l’Escola Municipal de Música, tots dos per al 2016; 
d’acord amb la documentació que obra en l’expedient i d’acord amb les esmenes introduïdes en els 
textos corresponents a estat de despeses i bases, de les que anteriorment ha donat compte el regidor 
d’Hisenda i que han estat reflectides en acta. 
 
 3.- RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA LES 
MODIFICACIONS DE CRÈDIT APROVADES INICIALMENT EN SESSIÓ PLENÀRIA DE 
03.12.2015.- 
 
 En aquest cas serà el 2n Tinent de Batle, Miquel Santandreu, qui intervingui com a ponent, 
recordant que es varen aprovar tres modificacions de crèdit i informant als presents que va entrar una 
al·legació, durant el període d’exposició pública; i que com el Secretari estava de vacances i havia 
d’informar a més el Pressupost Municipal, llavors es va encarregar a un jurista de reconegut prestigi, 
segons Santandreu, l’informe sobre aquesta al· legació. Entrant ja en el contingut de l’informe, el regidor 
ponent indica que s’observa la falta de legitimació per dos motius, que serien els següents segons el 
regidor Santandreu: que qui al· lega no té un interès manifest i que l’al·legat no encaixa dins dels supòsits 
taxats en la Llei, perquè es puguin acceptar les al· legacions; per la qual cosa, en opinió del portaveu de 
l’equip de Govern, l’informe citat dóna legitimitat per a l’aprovació de les modificacions de crèdit en 
qüestió i després per a l’aprovació de les corresponents factures. 



 En el primer torn per a l’oposició, intervé la seva portaveu Caterina Más, que després de recordar 
com ella va demanar que se separés l’aprovació de les diferents factures, es refereix a l’informe jurídic 
extern, que l’equip de Govern pretén prendre com a base per a la desestimació de l’al·legació presentada. 
La regidora Mas opina que la conclusió a la qual s’arriba a aquest informe li sembla errònia, ja que si 
s’obre un assumpte a la participació ciutadana, no veu per què després no es pot al· legar; però en 
qualsevol cas afirma que el problema de fons és: Per què es va aprovar una factura sense haver 
pressupost? 
 En el 2n torn per al regidor ponent, Miquel Santandreu diu que abans d’encarregar l’obra es va 
considerar que es tractaven d’unes obres de manteniment per millorar l’enllumenat existent. El citat 
regidor afegeix que amb posterioritat, el Secretari va entendre amb bon criteri que es tractava d’una nova 
inversió per a la qual no havia partida. 
 En el 2n torn per a l’oposició, Caterina Mas afirma que l’obra de la il·luminació de l’Església és 
una inversió, aquí i a qualsevol lloc; afegint aquesta regidora que per culpa de l’equip de Govern es 
perjudica a particulars que cobraran a l’abril, segons la portaveu de Més. 
 En el torn final per al ponent, el portaveu de l’equip de Govern apunta que per a l’obra es va 
consultar al Consell parroquial i que la regidora Mas es preocupa pel contractista en aquest cas, quan ella 
tenia sense pagar més de 1.800.000 euros de factures en els calaixos i que només per no pagar a un 
constructor de Petra, l’Ajuntament va haver d’abonar 200.000 euros, només en interessos. 
 Amb aquesta última intervenció, es tanquen els torns reglamentaris i es procedeix a la votació 
d’aquest assumpte en la qual s’obté el resultat següent: 
    
 Vots emesos:   11. 
 Vots a favor:   6 (5 del PP i 1 de PI). 
 Vots en contra:   5 de Més per Petra. 
 Abstencions:   0. 
 
 Com a conseqüència de la votació efectuada i per majoria absoluta dels regidors que componen 
el Plenari: es resol l’al· legació presentada per Sebastià Reixac Genovard, amb número de registre 
municipal d’entrada 21 i data 08.01.2016, en sentit desestimatori, d’acord amb la posició de l’equip de 
Govern, i queden aprovades definitivament les modificacions pressupostàries que més baix s’indiquen: 
 
1ª TRANSFERENCIA DE CRÈDIT. 
A) AUGMENT  DE DESPESES: 
Aplicació Pressupostària 
Codi: 454 210.00.   
Descripció:  “Camins”. 
 
                         Consignació anterior /       Augment       /   Consignació definitiva 
SUMES:                                       11.162,09                      7.000                           18.162                            
 
B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES: 
Aplicació  Pressupostària 
Codi: 164/ 212.06.                                                 
Descripció: “Punt Verd” 
                Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                    9.034,20                         7.000                             2.034,02     
                        
2ª TRANSFERENCIA DE CRÈDIT. 
A) AUGMENT  DE DESPESES: 
Aplicació Pressupostària 
Codi: 165 210.02.   
Descripció:  “Enllumenat pùblic”  



                       
                                Consignació anterior /       Augment       /   Consignació definitiva 
SUMES:               -17.715,46                   3.000                       -14.715,46                             
 
B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES: 
Aplicació  Pressupostària 
Codi: 920 230.00.                                                 
Descripció: “Dietes (Batle-Regidors)” 
   Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                              16.000                        3.000                             13.000     
 
CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 
A) NOVA APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:  
1ª) Codi 165 60900 
Descripció “Enllumenat de l´Esglesia”. 
Suma.......................................................... 22.000 €  
B) RECURSOS FINANCERS 

1) Baixa en l´aplicació pressupostaria  338 226.09  de l’estat de despeses, anomenada “Llibres 
Biblioteca”: 
Consignació inicial:   2.200 € 
Consignació anterior:  2.103 €  
Disminució:   2.000 € 
Consignació definitiva:  103 €    

 
2) Baixa en l´aplicació pressupostaria  333 21203  de l’estat de despeses, anomenada “Manteniment 
Edifici Es Quarter”: 
Consignació inicial:  6.300 € 
Consignació anterior:  3.917,05 € 
Disminució:   2.500 € 
Consignació definitiva:  1.417,05 €    
 
3) Baixa en l´aplicació pressupostaria  321 21205  de l’estat de despeses, anomenada “Col·legi 
Pùblic i Escoleta infantil”: 
Consignació inicial:  12.600 € 
Consignació anterior:  3.496,94 € 
Disminució:   1.500 € 
Consignació definitiva:  1.996,94 €   
 
4) Baixa en l´aplicació pressupostaria  164 21206  de l’estat de despeses, anomenada “Cementeri, 
Centre Sanitari i altres”: 
Consignació inicial:  8.400 € 
Consignació anterior:  7.462,63 € 
Disminució:   7.000 € 
Consignació definitiva:  462,63 € 
 
5) Baixa en l´aplicació pressupostaria  231 46300  de l’estat de despeses, anomenada “Mancomunitat 
Pla de Mallorca”: 
Consignació inicial:  65.000 € 
Consignació anterior:  21.230 € 
Disminució:   9.000 € 
Consignació definitiva:  12.230 € 

 



Total minorat:   22.000 €. 
 
 4.- ESCRITS I SOL • LICITUDS.- 
 

Moció de MÉS PER PETRA amb número de registre municipal d’entrada 138 i data 28.01.2016, 
sobre instal·lació d’un xibiu a Son Serra: 

 
 Qui pren la paraula en aquesta ocasió és el regidor Pere Josep Bauzà, comentant que encara que 

Son Serra pertany a un altre municipi, és molta la gent de Petra qui estiueja a aquest lloc i que es tracta 
d’una zona molt apreciada tant pels que estiuegen, com pels que no. Segons aquest portaveu de Més, 
volem paratges naturals per gaudir i no coses com el xibiu que pretenen instal·lar. A continuació, Pere 
Josep procedeix a la lectura en veu alta de les 5 propostes d’acord plenari contingudes al final de l’escrit 
registrat pel grup municipal Més per Petra i les quals es transcriuen literalment a sota: 

 

• Instar a l’Ajuntament de Santa Margalida a que retiri el projecte de la instal· lació d’un xibiu i de 
serveis a la platja de Son Serra, al Costat de l’arenal de Sa Canova i del torrent de Na Borges. 

• Instar a la Demarcació de Costes que no autoritzi el projecte de  la instal·lació d’un xibiu i 
serveis a la platja de Son Serra. 

• Insistir al Govern de les Illes Balears que redacti el pla de gestió del LIC de na Borges, que 
inclou el sistema dunar de Sa Canova i remeti al Ministeri de Medi Ambient i a la Comissió 
Europea perquè en facin la seva aprovació definitiva. 

• Recolzar la postura de l’ajuntament d’Artà en defensa d’aquest paratge. 

• Remetre aquets acords a la Demarcació de Costes, l’Ajuntament de Santa Margalida, a la 
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de Govern de les Illes balears i a Govern 
Espanyol, i als ajuntaments d’Artà i Manacor. 

 
 Un cop finalitzada la lectura, el portaveu de Més demana que tot el Plenari aprovi la moció per 

un motiu ètic, si bé comprèn que l’Ajuntament de Petra no és competent en aquest assumpte. No obstant 
això, el regidor ponent considera que convé que l’Ajuntament de Sta. Margalida doni un parell de voltes 
al tema i s’ho pensi abans d’autoritzar la instal·lació esmentada. 

 En el torn per a l’equip de Govern, el 2n Tinent de Batle, Miquel Santandreu, afirma que ells no 
han discutit aquest assumpte ni 30 segons; tot i que segons diu dit regidor, ell ha estiuejat de molt temps 
a Son Serra. El portaveu popular comenta que cada un tindrà la seva opinió i que a més a ell li posen la 
instal· lació davant ca seva i personalment està en contra; però afegeix que encara que la seva opinió 
personal sigui contrària, s’ha de tenir en compte un altre aspecte i és que l’Ajuntament de Sta. Margalida 
és autònom per decidir aquesta qüestió. Miquel Santandreu opina que li sembla de mal gust posar-se a 
discutir aquí de qüestions que no afecten a aquest Ajuntament, igual que si en el de Sta. Margalida es 
posessin a discutir sobre assumptes que són competència del de Petra. El regidor del PP que ara intervé, 
diu que no està a favor de posar-se en contra d’un Ajuntament i al· ludeix a un cas semblant, quan a 
l’Ajuntament de Sta. Margalida governava un partit d’un color més proper al de Més, en paraules de 
Santandreu; i es va presentar un projecte de canonada per tirar residus a la zona de Platja de Muro i Can 
Picafort, sense que diguessin res els del partit que ara es diu Més. I en opinió de Miquel Santandreu, en 
aquest cas hauria tingut més sentit que ara posicionar-se. 

 En torn de rèplica, el regidor ponent de Més afirma que com que l’assumpte en qüestió afecta 
molta gent de Petra, creu convenient posicionar-se en aquest cas. D’altra banda recorda Pere Josep que 
ell és nou en aquest mandat i que com no estava anteriorment, no es ficarà en coses del passat, en què 
estava una altra gent. Utilitza el seu segon torn el portaveu de l’equip de Govern, per dir que no té sentit 



que el Plenari de Petra, es fiqui amb les direccions prohibides que hi ha a Manacor o amb els horaris 
comercials en l’esmentat municipi. I en el torn final per al regidor ponent, Pere Josep rebutja que es tracti 
d’assumptes comparables. Concloses les intervencions reglamentàries, es procedeix a la votació de la 
moció presentada per Més i s’obté el resultat següent: 

  
Vots emesos:  11. 
Vots a favor:  5 de Més per Petra. 
Abstencions:  6 (5 del PP i 1 del PI). 
Vots en contra:  0. 
 
 Com a conseqüència de la votació efectuada, s’aprova per majoria simple (més vots a favor que 

en contra), la moció que es transcriu literalment a continuació en la seva integritat, incloent els acords 
que s’adopten pel Plenari de l'Ajuntament de Petra: 

“MOCIÓ PER REBUTJAR LA INSTAL·LACIÓ D’UN XIBIU A SON SERRA. 

Rafel Pastor Batlle del Grup Municipal MÉS PER PETRA a l’Ajuntament de Petra presenta la següent 
moció: 

La zona litoral de la badia d’Alcúdia que compren Son Real, Son Serra, Sa Canova, Sa Colònia de Sant 
Pere i fins al Cap de Farrutx és una zona molt estima i visitada pels petrers, fins i tot hi vivim o tenim la 
segona residència. 

La platja i el sistema dunar de Sa Canova, que varen ser declarats ANEI en el punt 1 de l’article 3 de la 
Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim d’especial protecció de les Illes Balears 
(publicada al BOIB nº 31, de 9 de març), és una àrea especialment sensible des del punt de vista 
ambiental per la fragilitat de la seva biodiversitat i que pateix una pressió humana important, 
especialment durant els mesos d’estiu. 

Aquesta zona ha estat diverses vegades motiu de disputes ecològiques pels intents urbanitzadors que ha 
patit, als anys 90 es va produir una important lluita per defensar la seva protecció que va ser liderada i 
defensada per part de l’Ajuntament d’Artà i amb el suport de la ciutadania de tota Mallorca. 

També cal tenir present que Sa Canova disposa de la catalogació de Lloc d’interès comunitari (LIC) 
segon la Directiva Hàbitats (92/43/CE), i forma part de la Xarxa Natura 200 de la Unió Europea i 
inclosa al pla de gestió de Na Borges, que també inclou part del terme de Petra. 

A principis del 2013 es va demanar a l’ajuntament d’Artà per la possibilitat de desenvolupar-hi una 
urbanització a la zona del pinar, aleshores el plenari l’ajuntament de Petra de dia 02/05/2013 va 
aprovar per unanimitat, una moció presentada pel grup PSM-PETRA demanant major protecció de la 
zona de Na Borges i Sa Canova. 

Ara recentment, ens hem assabentat que l’ajuntament de Santa Margalida i la Demarcació de Costes, 
tenen previst autoritzar la instal·lació d’un xibiu i d’altres serveis a la platja de Son Serra, a la fràgil 
zona ecològica de Sa Canova i del Torrent de Na Borges.  

Els usuaris potencials d’aquets serveis poden malmetre l’ecosistema protegit per la seva proximitat, de 
manera que la seva autorització suposaria un greuge perillós per les espècies marines, vegetals i 
animals que hi a la zona, a més del fràgil sistema dunar costaner i el lloc humit del torrent de na 
Borges. 

Els usuaris de la platja de Son Serra i Sa Canova, som gent que cercam els paratges naturals i tranquils 
de la zona i no volem la instal·lació d’aquests tipus de serveis, que només beneficia a uns pocs però si 
que perjudiquen a molts. 

És per tot això que el ple de l’ajuntament de Petra adopta els següents acords: 



• Instar a l’Ajuntament de Santa Margalida a que retiri el projecte de la instal·lació d’un xibiu i 
de serveis a la platja de Son Serra, al Costat de l’arenal de Sa Canova i del torrent de Na 
Borges. 

• Instar a la Demarcació de Costes que no autoritzi el projecte de  la instal·lació d’un xibiu i 
serveis a la platja de Son Serra. 

• Insistir al Govern de les Illes Balears que redacti el pla de gestió del LIC de na Borges, que 
inclou el sistema dunar de Sa Canova i remeti al Ministeri de Medi Ambient i a la Comissió 
Europea perquè en facin la seva aprovació definitiva. 

• Recolzar la postura de l’ajuntament d’Artà en defensa d’aquest paratge. 

• Remetre aquets acords a la Demarcació de Costes, l’Ajuntament de Santa Margalida, a la 
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de Govern de les Illes balears i a Govern 
Espanyol, i als ajuntaments d’Artà i Manacor. 

Petra 28 de gener de 2016.-“ 

 
 5.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
 Ja dins de l’últim punt de l’ordre del dia, el regidor de Més per Petra, Llorenç Bover, es dirigeix 
al regidor d’esports, Juan Amengual, i li diu que la resposta que va donar a la sessió plenària de fa dos 
mesos (sobre la relació que té amb el Bar del Camp de Futbol), no ha convençuda la gent, i que li han 
demanat que li torni a preguntar sobre això. El regidor preguntat es reitera en el que ja va dir 
anteriorment (que el Bar és d’un cosí seu i que li dóna un cop de mà quan el necessita). El mateix regidor 
de Més per Petra, es refereix després al Plec de condicions de la concessió del Bar abans esmentat, 
segons el qual és una infracció greu l’incompliment de la normativa laboral; i en tal sentit pregunta a 
l’equip de Govern si ha demanat la relació de treballadors i la seva situació laboral, ja que, continua dient 
el regidor Bover, si passés alguna cosa i el concessionari és insolvent, la responsabilitat seria de 
l’Ajuntament. La resposta per a la qüestió anterior per part de l’equip de Govern, ve a càrrec del primer 
tinent de Batle, Martí Sansaloni, qui es refereix a l’existència d’una garantia definitiva que diposita 
l’interessat per assegurar possibles responsabilitats i que espera no haver-la d’executar mai. Però a part, 
assenyala Martí que hi ha una assegurança de responsabilitat que ha de tenir contractat el concessionari. I 
en aclariment al regidor Bover, Sansaloni afirma que també cal tenir assegurats els treballadors en els 
epígrafs que toquen. Continua explicant el regidor Sansaloni que si es rep qualsevol denúncia en matèria 
laboral, serà l’Administració competent en aquesta matèria la que actuarà, i el que ha de fer l’Ajuntament 
és vetllar pel compliment del Plec abans citat. En relació amb les respostes anteriors, rebudes per part de 
l’equip de Govern, Llorenç Bover comenta que el voluntariat no entra. 
 Després de l’anterior, és la regidora també de Més, Caterina Mas, qui intervé amb un prec 
adreçat al Secretari, dient que li agradaria que fossin mirades les bases per a la selecció de dos peons per 
a la brigada, ja que segons consta en les que varen ser publicades, amb la llista d’admissió provisional 
dels aspirants, es va haver d’indicar lloc, data i hora per a la realització dels exàmens, cosa que no es va 
fer; i després, continua dient Caterina, sí que es va indicar l’anterior en la Resolució definitiva 
d’admissió d’aspirants. La portaveu de Més per Petra, conclou la seva petició, dient que li agradaria que 
es revisés la selecció dels treballadors, perquè creu que aquí hi ha hagut una mica de distracció. Tot 
seguit, la mateixa regidora trasllada al Batle una pregunta que segons diu Caterina, li fan pel poble, i és: 
si aquest any també s’il·luminarà el Convent. La resposta de Salvador Femenias és que de moment no 
està previst. També relacionada amb la il· luminació, és la següent pregunta de la regidora Mas i és: si la 
il· luminació de l’Església serà ja definitiva o seguirà provisional, com es va dir per part de l’equip de 
Govern, segons Caterina. La resposta de Salvador en aquest cas és que creu que aquest any es farà la 
il· luminació definitiva. A propòsit d’això, la portaveu de Més pregunta si els de l’equip de Govern faran 



una modificació de crèdit. A la qual cosa Salvador contesta que ja ho veurem. Finalment, el regidor de 
personal, Martí Sansaloni, en referència al prec de la regidora Caterina Mas, fa un breu resum de com ha 
estat fins ara el procés selectiu dels peons de brigada, concloent que s’ha intentat fer un procediment el 
més escrupolós possible. Caterina replica llavors que no s’ha complert el Plec. I amb aquest últim 
comentari s’aixeca la sessió a les 22,23 hores. I després d’això, el Sr. Batle ofereix un torn de precs i 
preguntes per al públic present a la sala, sobre temes concrets d’interès municipal, en virtut del que 
disposen els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM; però sense que intervingui ningú del públic 
assistent, per la qual cosa, el Sr. Batle dóna per finalitzada també la reunió, a la mateixa hora ja indicada, 
i jo com a Secretari estenc la present acta la qual certific. 
 
           Vist-i-Plau      El Secretari 
            El Batle. 
 
 
Signat: Salvador Femenias Riera.   Signat: Francisco González Benito. 


