
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 2 
DE FEBRER DE 2012.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,35 hores de dia 2 de febrer de dos 

mil dotze, 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 és relacionen: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo.  
 Sr. Biel Alomar i Bauzá. 
 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
  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 el següent 
ordre del dia.  
 
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
 La Sra. Presidenta, Caterina Mas, comença oferint l’oportunitat de formular observacions sobre 
l'acta plenària corresponent a la sessió extraordinària que es va celebrar en data 11-1-2012, però cap 
regidor mostra disconformitat, per la qual cosa, la Sra. Batlessa dóna com aprovada aquesta acta per 
unanimitat, d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre; i 
seguidament es passa al següent assumpte de l'ordre del dia. 

 
 2.- ASSIGNACIONS REGIDORS PER ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS COL·LEGIATS. 
 
 La Sra. Presidenta planteja deixar aquest assumpte “sobre la mesa”, sense que es manifesti cap 
objeció referent a això per part dels altres regidors i en conseqüència: es considera aprovada per 
unanimitat de tots els membres de la Corporació, conforme al disposat a l’article 91.4 de Llei Balear 
Local 20/2006 de 15 de desembre; i tot seguit es procedeix a tractar el següent assumpte de l'ordre del 
dia. 
 

 3.- MOCIONS.- 
 
a) Moció del PSOE amb número de registre d'entrada 75 i data 26-1-2012, sobre la supressió de serveis 

sanitaris a l'Hospital de Manacor: 
 
 La portaveu del grup socialista, Mª Antònia Alzamora, procedeix a la lectura íntegra en veu alta, del 

text que literalment es transcriu complet a continuació:  
 
“M. Antònia Alzamora, com a portaveu del Grup Socialista, presenta per a la seva consideració al Ple 
de l’Ajuntament de Petra la següent: 
Moció  
L’Hospital de Manacor començà la seva activitat l’any 1999.  
 



Dóna assistència sanitària a les poblacions dels municipis d’Artà, Capdepera, Son Servera, Sant 
Llorenç, Vilafranca, Manacor, Campos, Felanitx, Ariany, Petra, Porreres, Sant Joan, Montuïri, Ses 
Salines i Santanyí. Els darrers anys aquesta població ha augmentat de manera important. 
 
L’activitat assistencial ha augmentat molt. L’hospital ha estat donant fins fa molt poc resposta amb molt 
bon nivell de qualitat a la majoria d’especialitats mèdiques i quirúrgiques, tant en activitat ordinària 
com en activitat urgent. Aquest bon nivell li ha permès inclòs gaudir de premis a nivell nacional com el 
“best in class” que va rebre l’any 2010 o el “Top 20” dins la seva categoria que han rebut diverses 
especialitats en diferents ocasions. 
 
Molts de petrers i petreres s’han beneficiat i han recuperat la seva salut gràcies als professionals que 
treballen en aquest hospital. 
 
L’any 2010 es va plantejar una obra d’ampliació i reforma de l’Hospital de Manacor com absolutament 
necessària i prioritària, d’acord amb el Patronat de l’Hospital, l’Ibsalut i la conselleria de Salut i 
Consum, obra que ha estat paralitzada per l’actual Govern de la CCAA, és a dir, no l’ha inclòs entre les 
seves prioritats. 
 
Atès que: 
 

A més de renunciar en aquesta ampliació, s’han eliminat les guàrdies localitzades de les 
especialitats quirúrgiques, el que fa que tota la patologia urgent s’hagi de traslladar a Palma 
per ser resolta a l’hospital de Son Espases i/o a l’hospital de Son Llàtzer, hospitals que per altre 
costat estan donant senyes importants de saturació. Això provoca en el millor dels casos un 
retard en la atenció d’aquesta patologia, i en el pitjor pot posar en perill la salut de la persona 
que ho pateix. A més sempre un desconfort del malalt i dels seus familiars, i un evitable 
increment de les llistes d’espera que estam veient com estan arribant a dades mai vistes a la 
nostra CCAA. 

S’ha suprimit serveis com ara la ressonància magnètica, concertada a Manacor des de fa bastants 
anys, el que fa que totes aquestes proves s’hagin de fer a Palma el que provoca un important 
retard, genera llistes d’espera als serveis ja saturats de ciutat, i condiciona molèsties als 
pacients. Això es torna especialment greu, quan la patologia a estudiar pot ser una malaltia que 
precisi actuacions en el curt espai de temps. 

No satisfets amb aquestes mesures, en el document “Proyecto Ib Salut 2020, promoción de la salud”  
elaborat en el mateix servei de salut, es parla directament de suprimir serveis com oftalmologia 
o urologia als Hospitals de Manacor i Inca. 

 
Per tant, instam a L’Ajuntament del municipi de Petra sol·licitar a la conselleria de Salut, Família i 
Benestar Social que: 
 
1. Reconsideri la decisió i no elimini cap guàrdia ni de presència física ni localitzada a l’hospital de 
Manacor 
2. Mantengui els serveis que tan bon resultats han obtingut al llarg de tots aquest anys. 
 
Petra  a 25 de Gener de 2012. 
 
M. Antònia Alzamora Torrens, portaveu del Grup Municipal Socialista” 

 
 En el torn per als altres portaveus, comença intervenint en aquesta ocasió el regidor Lluís 
Grimalt, qui anuncia el seu suport a la moció després d'uns comentaris en al·lusió a l'eliminació de 
serveis en el referit Hospital, com que no serveix de res tenir un cotxe si no se li posa gasolina. El 
portaveu popular diu que aportarà llum en aquesta qüestió i comença reconeixent la labor que fan els 
professionals de la Sanitat, dels quals diu que ells són una peça clau perquè funcioni el servei de salut. El 



problema per a Martí Sansaloni radica, segons diu, en què es gastava més del que s'ingressava i el deute 
s'anava fent cada vegada major, fins a arribar al col·lapse. Afegeix el portaveu Sansaloni que s'està 
tractant d'arribar a un consens per mitjà d'un patronat i després entra en una sèrie de detalls gerencials 
sobre les causes de les retallades de serveis, com la detecció per part de Conselleria on treballa, de 
determinades ineficiències, posant com exemple aquest regidor, el cas dels metges que cobraven 
guàrdies en la Sanitat Pública, mentre que alhora estaven operant en la Sanitat Privada, amb la qual cosa 
guanyaven dos sous al mateix temps i un públic, treballant només en la sanitat privada. Després 
Sansaloni comenta que el projecte esmentat per la regidora ponent en la moció abans llegida (Projecte IB 
Salut, promoció de la Salut), contempla una redistribució de serveis, derivant algunes coses a Son 
Espases, per exemple; però que es va obrir un termini per a al·legacions, si bé ara no hi ha temps per a 
això, segons admet el portaveu del PP. En qualsevol cas, el regidor Sansaloni afegeix que li consta que el 
número d'al·legacions ja formulades és molt alt i sol·licita a la regidora ponent la retirada de la moció que 
ha llegit. En el torn per al PSM, actua com a portaveu en aquest cas, el regidor Sebastià Reixac, qui 
anuncia el suport del seu grup municipal a la moció del PSOE, perquè segons diu, hi ha dos serveis 
bàsics que qualsevol govern ha de garantir i que són la sanitat i l'educació. Diu també el portaveu del 
PSM que l'exposat pel portaveu del PP és fàcil de rebatre, però que no ho farà per deferència amb la 
ponent que té per a això el seu segon torn d'intervenció. Després parla el regidor Reixac que les mesures 
del Govern suposen la ruptura d'un consens entre els partits, quant a l'Estat de Benestar, i acusa al PP de 
mantenir un doble discurs en funció del lloc en el qual es trobi. 
 Ja dins de la segona ronda d'intervencions per als portaveus, pren la paraula la regidora ponent, 
afirmant que ella és partidària de les retallades, però no a costa de les persones. En el segon torn per al 
PP, Martí Sansaloni assenyala que si és tan fàcil desmuntar els seus arguments, li hauria agradat que el 
portaveu del PSM els hagués desmuntat en el primer torn d'intervencions, si bé aquest regidor dóna per 
descomptat que Sebastià Reixac no ho farà, solament amb veure el conjunt de tòpics i de fal·làcies que 
ha mollat aquest regidor en el seu primer torn, segons el parer del portaveu popular. Insisteix Martí 
Sansaloni en demanar la retirada de la moció, per considerar que s'ha d'atorgar el benefici del dubte, 
mentre se celebren una sèrie de reunions sobre aquest assumpte i a l'espera del seu resultat. 
 En el 2º torn per al PSM, el regidor Sebastià Reixac acusa al Govern Balear d'haver creat una 
alarma social i esmenta fets com la dissolució d'una manifestació de metges per les Forces de l'ordre 
públic. Comenta Reixac que si les coses haguessin seguit un curs normal per a millorar els serveis, no 
s'hauria produït aquesta manifestació, ni hauria una reunió amb metges i batles de municipis afectats. Per 
al portaveu del PSM, no és normal que el Govern es creï 7 enemics cada dia i pronostica per això que 
aconseguirà entrar en el Llibre Guiness dels rècords. Acaba ja el 2º torn per al PSM, anunciant el seu 
portaveu el suport a la moció presentada pel PSOE. I en el torn final en favor de la ponent, la regidora 
Alzamora diu que no retira la moció. A continuació, té lloc la votació sobre la moció abans transcrita i 
s'obté el resultat següent:  

 
Vots emesos:    11.  
Vots a favor:   7 (5 del PSM, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   4 del PP. 
Abstencions:   0. 
 

 Per tant, 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, sobre la supressió de serveis 
sanitaris en l'Hospital de Manacor.  

 
b) Moció del PSM amb número de registre d'entrada 80 i data 27-10-2011, sobre l'emissió de sèries i 

pel·lícules estrangeres en català en IB3.- 
 

 És ara el regidor nacionalista, Miquel Ensenyat Sanxo, qui actua com a portaveu del grup PSM, i 
igualment procedeix a llegir íntegrament en veu alta, la moció que textualment es transcriu completa a 
continuació:  
 



“MOCIÓ QUE PRESENTA EL PSM AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PETRA 
 
De fa setmanes la televisió autonòmica de les Illes Balears ha deixat d’emetre 
les sèries i pel·lícules estrangeres en català. El subdirector de la cadena, el Sr. Jacobo Palazón, ha 
justificat aquest canvi declarant que emetre-les en la llengua pròpia de Mallorca feia que aquestes 
s’estrenassin més tard i amb més cost, quan en realitat els doblatges eren sense cost gràcies a l’acord 
amb la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 
Aquesta mesura va en contra de la Llei d’IB3 i la Llei de Normalització Lingüística, ja que totes dues 
lleis estableixen que la llengua vehicular de qualsevol mitja de comunicació públic de les Illes Balears 
ha de ser el català. 
A més, després del tancament de la Televisió de Mallorca, la única televisió en que els ciutadans de les 
Illes podem veure sèries i pel·lícules estrangeres en català és IB3, ja que el senyal d’altres televisions 
autonòmiques que emeten en la nostra llengua es tapa quan se n’emeten. 
El sector privat ja proveeix suficient oferta de sèries i pel·lícules en castellà, i el paper d’IB3, segons la 
llei que la regeix, no és el de competir-hi sinó complementar-ho amb programació de qualitat en la 
nostra llengua. 
Per tot això, l’equip de govern proposa al Ple de l'Ajuntament de Petra que s'aprovi el següent 
 
A C O R D 
Primer: Que l’Ajuntament de Petra demani al Govern Balear i al seu Conseller de Presidència, Sr. 
Antonio Gómez, com a director general d’IB3, que la cadena autonòmica de les Illes Balears torni a 
emetre les sèries i pel·lícules estrangeres en català, a més d’altres opcions. 
 
Segon: Trametre l’acord al Conseller de Presidència i al Director general d’IB3. 
 
Petra, 26 de gener de 2012” 
 
 Acabada la lectura comença la ronda d'intervencions per als altres grups municipals i és ara la 
portaveu socialista la qui obre el primer torn, anunciant el seu suport a la moció abans transcrita i a unes 
altres que donin suport a la igualtat del català amb el castellà. Així mateix manifesta el seu suport el 
portaveu de CxI. Per contra, el regidor Gabriel Nadal qui actua de portaveu del grup popular en aquest 
punt, considera que estam davant un assumpte de prioritats. Per al regidor Nadal això no és una cosa tan 
greu com es planteja en la moció nacionalista i apunta que l'audiència d’IB3 ha pujat; per la qual cosa 
anuncia Gabriel l'abstenció del seu grup municipal. En el 2º torn per al ponent, Miquel Ensenyat diu no 
entendre la postura regidor popular i destaca la cooficialitat de la llengua catalana. També qüestiona 
aquest portaveu nacionalista el de prioritzar, dient que si es destinen doblers públics per al castellà a 
través de l'Institut Cervantes perquè no s’han de destinar al que demana en la moció abans llegida? I 
després Ensenyat afegeix que si hi ha doblers públics per a l’hípica perquè no n’hi ha d’ haver per a 
això?. En el segon torn per al PP, Gabriel Nadal afirma que IB3 no sols emet en castellà, però el regidor 
ponent utilitza el seu torn final per a insistir que no entén la postura del PP de Petra, quan en altres 
municipis aquest partit ha donat suport a mocions similars. Després comenta el portaveu nacionalista que 
si Mallorca s'ompli d'immigrants, IB3 emetrà només en castellà i no en català que és la llengua arrelada 
en els mallorquins. 
 Acabada aquesta última intervenció, es vota sobre la moció del PSM abans transcrita, obtenint-se 
el resultat següent:  

 
Vots emesos:    11.  
Vots a favor:   7 (5 del PSM, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:   0. 
Abstencions:   4 del PP.  
 



 S'aprova, per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la moció 
del PSM amb número de registre d'entrada 80 i data 27-10-2011, sobre l'emissió de sèries i pel·lícules 
estrangeres en català a IB3. 

 
c) Moció del PP amb número de registre d'entrada 89 i data 30-1-2012, sol·licitant una modificació del 

ROM: 
 
 És en aquest cas el regidor del PP, Miquel Santandreu, qui actua com a ponent del seu grup i així 

mateix comença llegint completa en veu alta, la moció que textualment es transcriu de forma literal a 
continuació:  
 
“Miquel Santandreu Bestard, amb DNI número 18.220.846-Q, regidor del grup municipal del Partit 
Popular d’aquest ajuntament, presenta per al seu debat a la propera sessió de ple de la corporació la 
següent  
 
MOCIÓ: 
 
Donat que amb l’actual redacció del reglament orgànic municipal regulador del funcionament del ple 
de l’ajuntament, es preveu que els mesos de gener, juliol i agost no es celebrin sessions plenàries 
ordinàries. 
 
Donat que el ple és un òrgan col·legiat de control de l’actuació del govern municipal, i tenint en compte 
que creiem que és molt positiva qualsevol activitat de control o de subministrament d’informació, que 
són les pròpies de les sessions plenàries ordinàries, on es dona l’opció de formular precs, preguntes i 
presentar mocions. 
 
Donat que el ple de la corporació és l’òrgan que determina la periodicitat de les sessions plenàries 
ordinàries. 
 
Donada la importància que per a un adequat control de l’acció del govern té l’obtenció de la 
documentació a la que legalment tenen accés els regidors en un període de temps raonable, i no massa 
dilatat en el temps,  
 
El ple de la corporació adopta els següents acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient i els tràmits adients tendents a la modificació del reglament orgànic 
municipal regulador del funcionament del ple de l’ajuntament, de tal forma que la nova regulació 
prevegi: 
 

a) La següent nova redacció de l’article 4.2 
 

“Són sessions ordinàries les que tenen una periodicitat establerta. Aquesta periodicitat serà 
mensual, i les sessions es mantindran el primer dijous hàbil de cada mes, a les 21.30, a la 
Casa Consistorial.” 
 
b) L’ introducció d’un article 9 bis amb la redacció següent: 

 
Si un membre de la corporació sol·licita, de forma oral en el transcurs d’una sessió plenària, o 
de forma escrita, qualsevol documentació o informació a la que pugui tenir accés d’acord a la 
legislació de règim local, aquesta li serà entregada en el termini màxim de 20 dies. 

 
Segon.- Declarar la periodicitat mensual en la celebració de les sessions plenàries ordinàries, eliminant 
les excepcions establertes pels mesos de gener, juliol i agost. 



 
Petra, 30 de gener de 2012.” 

 
 
 Acabada la lectura, el regidor ponent anuncia que retira la segona proposta d'acord plenari que 

figura al final de la moció llegida, per entendre-la compresa en la primera. Després, torna a ser la 
portaveu socialista la primera en intervernir obrint la ronda inicial, i comenta que en les sessions 
ordinàries hi ha més opcions de control per part de l'oposició, pel que fa a l'equip de govern. Per altra 
banda, recorda la regidora Alzamora que en Comissió es va dir que ara hi ha menys activitat i menys 
treball municipal, però que ella entén, no obstant això, que precisament és en aquests moments quan cal 
estirar del carro i aportar idees, no obstant això, continua comentant aquesta regidora, l'equip de govern 
desenvolupa poca activitat i a més restrictiva. En el torn per a CxI, el seu portaveu Lluís Grimalt, 
assenyala que els regidors de l'oposició varen pensar que hauria bon rotllo amb això de fer sessions 
extraordinàries, però que s'han trobat que no es feien Comissions, que es posaven pretextos per a no 
tractar temes i per això conclou que ara volen tenir més opcions amb les sessions ordinàries, per a 
presentar mocions, interpel·lacions, precs i preguntes. En el torn per a l'equip de govern, actua com a 
portaveu el regidor Sebastià Reixac, i diu que fins ara els plens s'havien fet d'aquesta manera i ha anat bé, 
ja que se celebraven sessions extraordinàries quan era necessari. Després de dir que no entén la postura 
de CxI, Sebastià Reixac es refereix a l'altra proposta que conté la moció, sobre la qual comenta que no és 
conforme a Llei, ja que tenim un jurista a l'Ajuntament que ho ha interpretat així. A continuació el 
regidor Reixac es refereix a una sèrie de pobles de la comarca amb una activitat plenària menor que 
Petra, malgrat tenir alguns major grandària, com és el cas d'Algaida. Sebastià també posa altres exemples 
com a Montuïri amb 6 sessions plenàries ordinàries a l'any o Maria de la Salut amb 4 sessions plenàries 
ordinàries per any. No obstant l'anterior, comenta Sebastià que a ell, personalment, li va bé fins i tot fer 
un plenari cada setmana si volen. Tot seguit, el portaveu del PSM recorda que quan governava el pare 
d'algun regidor popular, es feia una sessió plenària ordinària cada dos mesos. Prossegueix la intervenció 
de Reixac, afegint que ell es deu a la postura que va aprovar el plenari en l'estiu passat i procedeix 
seguidament a la lectura del disposat en l'article 7 del ROM en vigor, on al final del mateix es diu 
textualment el que segueix:  

 
“Tampoc és podran presentar mocions sobre assumptes substancialment iguals que ja s'hagin aprovat pel ple. 

Tret que hagi canvis en el tema.” 
 

 En el 2on. torn per al ponent, el regidor del PP, Miquel Santandreu comença donant les gràcies al 
portaveu de l'equip de govern, perquè diu creure que estarem tots a favor aquesta vegada, ja que si el 
regidor Sebastià Reixac abans demanava que es fes una sessió plenària ordinària mensual, ara té la 
possibilitat de posar-lo en pràctica. Altra cosa que afirma el portaveu popular, és que l'abans llegit no és 
una moció, sinó una proposta de modificació del ROM. En el 2on. torn per al PSOE, el seu portaveu, Mª 
Antònia Alzamora, es compromet a presentar una relació de les propostes de l'oposició acceptades i 
rebutjades per l'equip de govern. En el 2on. torn per al PSM, el seu portaveu Sebastià Reixac apunta que 
el Secretari ens donarà llum en el tema i anuncia el vot en contra del seu grup a la moció presentada pel 
PP. Ja en el torn final per al regidor ponent, Miquel Santandreu assenyala que els informes del Secretari 
els valen als de l'equip de govern, quan els va bé el que diuen, però que si no, n’agafen un d’extern i així 
fantàstic. No cabent més intervencions, la Sra. Presidenta dóna pas a la votació sobre la moció abans 
transcrita i s'obté el resultat següent:  

 
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. 
 



 Per tant, s'aprova per majoria absoluta del número legal de regidors que componen el Plenari, la 
moció del PP amb número de registre d'entrada 89 i data 30-1-2012, sol·licitant l'inici d'expedient per a 
tramitar la modificació del ROM indicada en l'apartat 1er d'aquesta moció. 
 
 4.- DECRETS DE BATLIA. 
 
 Com que no es produeix cap intervenció en aquest punt, a pesar de l'oferiment fet per la Sra. 
Batlessa, en relació amb les Resolucions prèviament repartides entre els regidors, Caterina Mas dóna pas 
al següent assumpte inclòs en l'ordre del dia. 
 
 5.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 

És ara la portaveu socialista la qui inaugura aquest punt, amb una pregunta sobre els deutes 
municipals i les mesures per a pagar-los. Pren la paraula llavors el regidor d'Hisenda, per assenyalar com 
a problema la falta de liquidesa de l'Ajuntament, afegint que això és una cosa que li passa també al 
Govern, al Consell, etc. Segons diu Sebastià Reixac, l'equip de govern té dues possibilitats: una és anar 
als Bancs a demanar doblers prestats i l'altra és anar a altres Administracions Públiques perquè agilitzin 
els pagaments de doblers que deuen a l'Ajuntament. Torna a prendre la paraula Mª Antònia Alzamora del 
PSOE, per a referir-se a un llistat de factures pendents que va sol·licitar i recorda que solament es va 
donar a l'oposició, la xifra total que estava pendent de pagament, dient-li que la resta afectava a la 
protecció de dades personals. No obstant això, la regidora Alzamora entén que si les factures s'aproven 
per Resolucions de Batlia i les Resolucions de Batlia són públiques, també ho seran les factures que 
s'aprovin per aquestes Resolucions. Intervé altra vegada el regidor d'Hisenda contestant-la que això és un 
assumpte del Secretari i que es dirigeixin a ell, ja que si el nostre assessor jurídic t'ho dóna, per nosaltres 
no hi ha cap problema, comenta Sebastià. Pren la paraula llavors Mª Antònia, recordant que la Batlessa li 
va dir que es paga per ordre d'antiguitat i que si va mirant…, la interromp Sebastià dient que això no és 
una cosa del polític i que el responsable és l'Interventor. La següent pregunta prové també de la portaveu 
del PSOE i es refereix a la Capella de l'Edifici de Ca Ses Monges, en relació amb la qual afirma que es 
va presentar una sol·licitud que no ha estat contestada per l'Ajuntament, volent saber a més aquesta 
regidora, si això és competència de la Batlia o del Plenari. Igualment serà el regidor d'Hisenda el qui 
prengui la paraula en relació amb això i Sebastià Reixac diu que s'ha contestat verbalment que no es 
donaria aquesta Capella, perquè la volien per a ells sols i es tracta d'un espai de propietat municipal. 
Aquest regidor de l'equip de govern, anuncia que es respectarà la condició artística del lloc i fins i tot 
actes puntuals de culte, però que aquesta propietat municipal no serà destinada al culte catòlic. Segueix 
intervenint la portaveu socialista que ara es dirigeix al regidor de l'equip de govern, Biel Alomar, per a 
preguntar-li com és que no s'ha inclòs un punt en l'ordre del dia sobre el personal laboral i també 
sol·licita d'aquest regidor: una valoració sobre com va l'assumpte del Conveni. El regidor interpel·lat 
comenta que des del seu punt de vista la cosa va cap endavant, però al no poder-se aprovar l'econòmic, 
doncs hi ha desavinences en això. Conclou la intervenció del regidor Alomar responent aquest a la 
regidora interpel·lant, que no pot fer una valoració ni positiva ni negativa sobre aquest assumpte. Encara 
intervé una vegada més la regidora Alzamora que ara es dirigeix a la Batlessa, per a recordar-li unes 
declaracions que va fer la premsa i en les quals va afirmar que el govern de Petra no aconseguia suports; 
a propòsit de la qual cosa li retreu Mª Antònia no haver contactat amb ells, ni haver-se apropat. El 
següent portaveu de l'oposició a intervenir, és Miquel Santandreu del PP, preguntant a l'equip de govern 
per qui es demanen informes externs en qüestions ja informades pel Secretari i es gasten doblers públics 
prescindint del qui diu l'assessor jurídic municipal. És el regidor d'Hisenda qui pren la paraula en relació 
amb la pregunta anterior i informa sobre una sentència de 2010 que afectava a un Ajuntament de Girona. 
Després recorda Sebastià que es va sol·licitar un primer dictamen al Secretari Municipal en el qual venia 
a coincidir amb l'ara resolt. Després el regidor Reixac es refereix a una sentència del TSJ de Balears que 
va venir a tirar per terra el que havia informat l'Interventor de Llucmajor sobre el dret a cobrar 
l'aprofitament lucratiu en sòl rústic de les instal·lacions fotovoltaiques, però no l’ICIO. A continuació, 
segueix recordant Reixac, que es va sol·licitar un informe extern a un de reconegut prestigi, segons 
Sebastià, que treballa en un Ajuntament, i que va resultar favorable al que es pretenia cobrar aquí. El 



regidor de l'equip de govern afegeix que en un primer moment el Secretari estava en línia amb la 
Jurisprudència, però no amb posterioritat i que si hagués mantingut el criteri inicial, no s'hauria sol·licitat 
un informe extern. El portaveu popular afirma que la decisió de l'equip de govern perjudica al foment de 
les energies renovables. El portaveu del PSM acusa per la seva banda al PP de mai haver aplicat la Llei a 
tots per igual, ja que segons diu aquest regidor, es tracta d'un partit que defensa interessos particulars. El 
següent regidor a intervenir, també és del grup popular. Martí Sansaloni, considera una mentida el deute 
que declara tenir l'equip de govern, per no haver-s’hi inclòs els préstecs que hi ha pendents. El regidor 
Sansaloni acusa a l'equip de govern de tenir enganyada a la ciutadania amb una fulla que reparteixen per 
sota de les persianes. Sansaloni afegeix que els de l'oposició també són Ajuntament i volen dir la seva. 
Per a respondre a aquesta intervenció, pren la paraula la Sra. Batlessa i li diu al portaveu del PP que al 
novembre ja disposava d'informació per a dir la seva i que els préstecs esmentats s'estan pagant, per la 
qual cosa, afirma Caterina, amb això no s'està enganyant. Després afegeix la Batlessa que Petra és l'únic 
municipi de la comarca que no té deute amb la Mancomunitat; i quant al fulletó al·ludit pel regidor 
popular, diu que el poble té dret a obtenir més informació de la que està rebent. Martí Sansaloni replica 
que ells també volen donar la seva opinió en aquesta informació que s'està repartint i poder participar, 
però que no obstant això, es fa d'una manera sesgada i unilateral. La Batlessa Mas nega l'anterior i afirma 
que en el fullet es dóna una informació real com a Ajuntament, en el qual també estan els regidors de 
l’oposició. La següent intervenció igualment procedeix del mateix regidor popular i en aquest cas 
pregunta Martí Sansaloni, si l'equip de govern considera normal no incrementar la plantilla de personal, 
però en canvi gastar uns 4.000 euros cada mes en pagar policies externs per a controlar el botelló. El 
regidor d'Hisenda diu que si ho considera normal. El regidor popular, Miquel Santandreu li replica que és 
una manera pelegrina d'estalviar i que Sebastià deu tenir algun problema amb els psicotrópicos 
(substàncias psicoactivas que poden causar canvis profunds de personalitat). Abans que finalitzi la 
sessió, pren la paraula el regidor de l'equip de govern Biel Alomar, informant que estava prevista una 
activitat de gimnàstica rítmica en el pavelló, la qual no es durà a terme per alerta de temporal. Després 
d'aquesta última intervenció i al no haver ja més assumptes en l'ordre del dia, la Sra. Presidenta aixeca la 
sessió, sent les 22,37 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. Llavors intervé el veí Miquel Monroig, qui comença per dir que no funciona tan bé 
l'Hospital de Manacor i al·ludeix a una revisió d'una paret que segons diu no s'ha fet. Després de la qual 
cosa, pregunta o prega per la possibilitat d'exigir un canvi de Metge a Petra, ja que diu aquest veí que no 
és normal que hi hagi una metgessa com la que hi ha ara atenent a la gent de Petra. Per a respondre a 
l'anterior, pren la paraula el regidor de l'equip de govern Biel Alomar qui apunta l'opció de fer arribar 
unes queixes a Conselleria de Sanitat, però demana que siguin el més reals possibles. Segons comenta el 
regidor Alomar, algunes queixes de les quals ha tingut notícia, es refereixen a l'estat de la unitat sanitària 
i altres a la metgessa en qüestió. Acaba demanant Alomar que es facin arribar les queixes en qüestió a 
l'Ajuntament. Després ja no intervé cap veí més, davant la qual cosa, la Sra. Batlessa dóna per finalitzada 
també la reunió, a les 22,40 hores, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
 Vist i plau       El Secretari 
 La Batlessa 
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