
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT 
DE DIA 7 DE MARÇ DE 2013.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,33 hores de dia 7 de març 

de dos mil tretze, 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: 
  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 

Sr. Biel Alomar i Bauzà. 
 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 el següent ordre del dia.  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

La Sra. Presidenta, Caterina Mas, inicia aquest punt preguntant a la resta dels membres del 
Plenari si volen fer alguna observació. No obstant això, els regidors assistents donen mostres de 
conformitat amb l'acta corresponent a la sessió celebrada en data 7-2-2013 , davant la qual cosa i 
d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 
15 de desembre, s'aprova aquesta acta per unanimitat dels membres integrants del Plenari. 
 

2.-APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT.- 
 
 Ja dins d'aquest altre punt de l'ordre del dia, és el regidor d'Hisenda qui aborda aquest 
assumpte. Comença dient Sebastià Reixac que normalment les factures es solen pagar per 
mitjançant Resolució, quan hi ha crèdit. Però en aquest cas, segueix comentant Sebastià, per 
tractar-se de factures de 2012 que han entrat en l'Ajuntament en 2013, segons l'Interventor ha de 
ser el Plenari qui les aprovi. A continuació, l'esmentat regidor de l'equip de Govern va relacionant 
les empreses interessades i l'import de les factures corresponents que figuren recollides en la llista 
que s'inclou íntegrament a continuació:  
 
NOM EMPRESA NÚM.Fra. DATA  IMPORT    
Unió Fenosa Comercial SL 3121210193114 19/12/2012  758,25   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210173901 17/02/2012  381,18   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210171705 17/12/2012  504,67   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210170783 17/12/2012  198,39   



Unió Fenosa Comercial SL 3121210170035 17/12/2012  422,59   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210168382 17/12/2012  358,86   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210118345 13/12/2012  52,36   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210117403 13/12/2012  140,17   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210111643 13/12/2012  78,13   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210111642 13/12/2012  136,80   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210111641 13/12/2012  14,75   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210106888 13/12/2012  116,78   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210105920 13/12/2012  124,18   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210105919 13/12/2012  35,26   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210105918 13/12/2012  56,72   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210101096 13/12/2012  89,42   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210100204 13/12/2012  64,71   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210098251 13/12/2012  109,81   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210076034 13/12/2012  25,22   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210075953 11/12/2012  97,75   
Unió Fenosa Comercial SL 3121110462373 11/12/2012  838,02   
Unió Fenosa Comercial SL 3121110452159 05/12/2012  1.637,49.   
Unió Fenosa Comercial SL 3121110449039 05/12/2012  600,52   
Unió Fenosa Comercial SL 3121210194326 19/12/2012  11,75   
Endesa Energia SA201NA0854528 20/12/2012  180,90   
Instal·lacions És Pla SLU A11/43 18/04/2011  1.298,00.  TEATRE  
Amador Català Horrach 120017 31/10/2012  363,00  Carrers 
Amador Català Horrach 120018 31/10/2012  96,80  Carrers 
Amador Català Horrach 120022 30/11/2012  387,20  Carrers 
Trossos de Marès SL 413-2012 21/12/2012  75,79  Plaça 
Miguel Alzamora Rubí 1200007 31/10/2012  72,27  Ajuntament 
Miguel Alzamora Rubí 1200010 31/10/2012  21,43  Cementiri 
Miguel Alzamora Rubí 1200021 31/12/2012  2,54  Unitat Sanitari 
Miguel Alzamora Rubí 1200018 31/12/2012  178,08  TEATRE  
Miguel Alzamora Rubí 1200019 31/12/2012  37,38  Camp de futbol 
Miguel Alzamora Rubí 1200020 31/12/2012  0,07  Ca'n Real 
Miguel Alzamora Rubí 1200011 30/11/2012  99,05  tTeatre 
Miguel Alzamora Rubí 1200012 30/11/2012  5,32  Unitat Sanitari 
Miguel Alzamora Rubí 1200013 30/11/2012  47,83  Camp de futbol 
Miguel Alzamora Rubí 1200014 30/11/2012  71,35  Escola pública 
Miguel Alzamora Rubí 1200015 30/11/2012  13,65  Escola infantil 
Miguel Alzamora Rubí 1200016 30/11/2012  4,30  Escola musica 
Miguel Alzamora Rubí 1200017 30/11/2012  20,26  Cementiri 
Miguel Alzamora Rubí 1200008 31/10/2012  79,93  Camp de futbol 
Miguel Alzamora Rubí 1200009 31/10/2012  48,05  Escola pública 

Proimdima 526 31/12/2012  263,78  
Oficines 
municipals 

Jardineria Ànima Verda 591 31/12/2012  369,05  
Jardins 
municipals 

Juan Coch Vius 1037 27/11/2012  266,50  
Jardins 
municipals 

Soc.Est.de Correus i Teleg. 4001046064 31/12/2012  56,11   



Ca's Trinxeter 2563 04/12/2012  28,07  Centri dia 

Ca's Trinxeter 2562 04/12/2012  207,10  
Magatazem i 
altres 

Tramuntana Teatre 2020 1 30/12/2012  10.018,80.  TEATRE  
Montatges Instant SL I12/176 10/12/2012  170,72  Punt verd 
Caseba F12000389 31/12/2012  345,80  Ca'n Real 
I.S. Ses Ferritges 007080/I/12/000330 31/12/2012  394,20  vehicles i altres 
Proimdima 528 31/12/2012  3.993,00.  Cultura 
Prefabricats Riutort 1273 31/12/2012  19,65  Carrers 
Prefabricats Riutort 1274 31/12/2012  8,94  Carrers 
Prens Siquier i fills, sl A/2109 26/12/2012  36,30  Carrers 

Dielectro balear 31552 31/12/2012  459,56  
enllumenat 
públic 

Trans mascaro 2000115 31/12/2012  90,94  biblioteca 
Caseba F13000394 31/12/2012  27,43  Ca'n Real 
Joan Barcelo 23 04/12/2012  254,10  Aules Formació 
Joan Barcelo 24 16/12/2012  993,46  Escoles Velles 
Fontaneria Instal.lacions 4 tecno és 
cos 4490 14/12/2012  1.142,24.  Ca'n Real 
Dielectro balear 30645 15/12/2012  330,67  Escoles Velles 
     
  total  29.433,40.   
 

Finalitza després la seva exposició el regidor ponent, dient que hi ha conformitat de 
l'Interventor. Ja en el torn per a l'oposició, és el regidor Lluís Grimalt com a portaveu de CxI qui 
obrie les intervencions i ho fa anunciant que no donarà el seu suport a la moció perquè no és 
manera de fer les coses i perquè ja és hora que es presenti al Plenari el Pressupost Municipal. Però 
afegeix Grimalt que no votarà en contra perquè no es pensi que el seu grup no vol que els 
empresaris cobrin. En termes similars també es manifesta Miquel Santandreu, el qui anuncia 
l'abstenció del grup popular pels mateixos motius que CxI. Es passa després a la votació que 
aporta el següent resultat: 
 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   6 (5 del PSM, i 1 del PSOE). 
Vots en contra:  0  
Abstencions:   5 (4 del PP i 1 de CxI). 

 
Per tant s'aprova, per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació 

aplicar a càrrec del Pressupost Municipal de 2013, la relació de factures abans indicades, aprovant 
la despesa, reconeixent les obligacions corresponents i ordenant el pagament dels imports referits 
als proveïdors abans assenyalats.  
 

3.- APROVACIÓ CONSTITUCIÓ ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ A LA 
FUNDACIÓ RAMÓN LLULL.- 

 
Ara és el regidor de l'equip de govern, Bartomeu Gual, qui actua com portaveu i comença 

dient que el seu grup pensa que han de tenir vincles entre els països de llengua catalana i informa 



als presents de les propostes d'acord que sotmet a consideració d’aquest plenari, i que són les que 
es relacionen a continuació: 

 
 1. Facultar a la Batlessa per a la signatura de l'acta fundacional. 
 2. Aprovació dels Estatuts corresponents. 
 3. Designació dels integrants dels òrgans provisionals de Govern. 
 4. Sol·licitud d'inscripció de l'associació. 
 
Tot seguit s'obre una ronda d'intervencions per als grups de l'oposició i llavors pren la 

paraula la portaveu socialista, Mª Antònia Alzamora, qui diu que al seu grup municipal li sembla 
bé la proposta i anuncia el seu suport. No obstant això, la regidora Alzamora sol·licita un 
aclariment, ja que segons comenta, quan es va votar una moció sobre la Xarxa de Municipis per 
entrar en l’Institut Ramon Llull, es va dir que això no suposaria cap cost econòmic per a 
l'Ajuntament i malgrat això llegeix un extracte del Diari de Mallorca del que resulta que s’ha de 
fer una aportació econòmica. Finalitza la seva intervenció aquesta regidora, dient que vol saber a 
quant puja tal aportació. El següent portaveu a intervenir és el popular Miquel Santandreu, qui 
afirma que en principi havia pensat abstenir-se, però que després d'haver escoltat la notícia llegida 
per la portaveu del PSOE, votarà en contra. Pren la paraula seguidament Bartomeu Gual, dient 
que l'equip de Govern pensava inicialment que el cost seria 0, encara que sempre pot haver-hi 
alguna cosa pels tràmits. En qualsevol cas, Bartomeu afirma que el cost serà mínim per al benefici 
que dóna això en la seva opinió, però que no pot dir la xifra, perquè ara mateix els de l'equip de 
Govern no saben el cost. Ja no hi ha més intervencions i per això es procedeix a votar aquest 
assumpte produint-se el següent resultat: 
 
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 

 
Per tant s'aprova, per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, les 

4 propostes d'acord plenari abans formulades pel regidor ponent. 
 

4.- DECRETS DE BATLIA. 
 

 A pesar de l'oferiment fet per la Sra. Presidenta, perquè puguin intervenir els altres 
regidors, en relació amb les Resolucions de Batlia prèviament repartides, no es produeix cap 
intervenció d'aquells. La Sra. Batlessa es dirigeix al Secretari llavors dient-li que havia presentat 
una moció el PSOE. Francisco González li respon que s'hauria d'introduir per urgència abans del 
punt d'interpel·lacions, precs i preguntes. Però en aquest moment pregunta Miquel Santandreu el 
per què és urgent? Llavors la Batlessa li contesta que la moció ha entrat en l'Ajuntament després 
que es va realitzar la convocatòria del Plenari, la qual s'havia signat el dilluns per a respectar els 
dos dies d'antelació pel que fa a la sessió plenària. En aquest moment intervé la regidora que va 
presentar la moció per a dir que el ROM permet presentar-la amb 48 hores d'antelació al dia de la 
sessió. El Secretari intervé per a matisar que no és el mateix dies que hores, si bé admet com a 
cert que puguin no estar ben coordinats o ajustats ROM i ROF en aquest aspecte. En qualsevol 
cas, el funcionari afirma que la Batlessa ha motivat la urgència d'introduir la moció i el Plenari 
hauria de pronunciar-se sobre si escau o no entrar a debatre-la. Caterina Mas li diu al Secretari 
que la moció va ser dictaminada en Comissió. El funcionari li dóna la raó, però afegeix que es 



requereix una prèvia votació sobre la urgència d'introduir la moció, perquè no apareix inclosa dins 
de l'ordre del dia d'aquesta sessió. Així les coses, la Sra. Presidenta obri pas a la votació sobre la 
urgència d'introduir aquest nou punt en l'ordre del dia, resultant benvolguda aquesta urgència per 
la unanimitat dels regidors del Plenari.  
 

5.- MOCIÓ DEL PSOE SOBRE CAN REAL, AMB NÚMERO DE REGISTRE 
MUNICIPAL D'ENTRADA 423 I DATA 4-3-2013.-  
 
 Una vegada que s'ha declarat pel Plenari la urgència d'introduir aquest nou assumpte en 
l'ordre del dia, la portaveu del PSOE, Mª Antònia Alzamora, procedeix a la lectura íntegra en veu 
alta de la moció que s'introdueix a continuació: 
 
“Maria Antònia Alzamora Torrens  portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
Petra presenta la següent moció: 

CRIDA AL DIÀLEG PERQUÈ CAN REAL ESTIGUI AL SERVEI D E TOTS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els socialistes pensam que el diàleg i el consens és o ha de ser l’actitud bàsica en les relacions 
humanes i per tant trobar solucions als problemes. 

El conflicte ocasionat les darreres setmanes als ciutadans i ciutadanes de la tercera edat del 
nostre poble amb el casal de Can Real, possiblement ha afectat en gran mesura a tots els 
petrers i petreres i com no a tots els regidors del nostre Ajuntament. 

Després del tancament de manera sobtada, avisant a treballadors i usuaris al darrer moment ( 
informació sobre la premsa), els socialistes volem mostrar el nostre desacord amb les formes i el 
fons exigint altres sortides al conflicte més satisfactòries per a tothom. 

També volem lamentar la manca d’informació per part de l’equip de govern municipal que en cap 
plenari ha informat del trencament del conveni entre Govern i Consistori (novembre de 2012), 
així com el no haver informat als usuaris de Can Real. 

Nosaltres volem que es recuperin les activitats que es duien a terme al Centre, en principi i 
sobretot les de memòria i gimnàstica terapèutica, ja que consideram que són necessàries per a 
aquestes persones i les que més demanden. 

Consideram que si el poble té el privilegi de gaudir d’un centre com aquest s’hauria d’aprofitar 
per tots i totes els ciutadans del poble. Les activitats s’hi haurien de dur a terme ja que aquest 
gaudeix d’unes magnífiques prestacions ( dependències, banys adaptats,  climatització,...). No 
s’hauria de fer un ús partidista d’un bé públic. El que és de tots ha de ser per a tots 
independentment de les afinitats polítiques. 

I per tot això exposat, PROPOSAM que el Ple aprovi la següent 

MOCIÓ 

1. Que l’Ajuntament, a través del diàleg amb el Govern de les Illes Balears, sol·liciti al 
mateix, que mantingui les activitats que es venien desenvolupant a Can Real, com a 



mínim les dues abans esmentades a l’exposició de motius i realitzades per personal 
qualificat. 

2. Que el Govern de les Illes Balears consideri l’opció de rectificar sobre el nomenament del 
responsable de Can Real (canviar la titularitat privada per una admnistració pública). 

3. Que l’Ajuntament, a través del diàleg i el consens amb el responsable de Can Real, 
arribin a acords perquè totes les activitats es desenvolupin a aquest edifici. 

Petra, 26 de febrer  de 2013. 
 
La portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE, M. Antònia Alzamora Torrens” 
 

Una vegada acabada la lectura en veu alta de la moció més amunt transcrita, el següent 
portaveu a intervenir és Miquel Santandreu del PP, el qui es manifesta d'acord i afegeix que a Can 
Real hi ha de tenir cabuda tothom, sense que ningú es senti exclòs. Matisa Miquel Santandreu que 
el seu grup està d'acord al 90% amb la moció, però demana que es canviï el que s'ha dit en el punt 
2 de la moció, perquè hi ha un conveni segons aquest regidor. En el torn per a l'equip de Govern, 
pren la paraula el regidor del PSM, Biel Alomar, qui comença per preguntar: Qui considereu que 
és el responsable de Ca Real?. La regidora socialista respon que el President de la 3ª Edat. 
Segueix la intervenció del regidor Alomar, dient ara que en principi està d'acord amb la moció, 
però sembla que es dóna la culpa a l'Ajuntament del succeït. Continua comentant Alomar que ell 
es va reunir amb les dues associacions i que tots els usuaris que allà hi havia estaven informats de 
la denúncia del conveni pel Govern. Per altra banda, comenta el ressenyat regidor que MªAntònia 
parla de diàleg, però podíem haver presentat PSM i PSOE una moció conjunta. Prossegueix la 
intervenció de Biel Alomar recordant la negociació que va haver amb l'anterior Conseller i el 
posterior canvi per un altre, el qual va afirmar, segons Biel, que no tenia intenció de tancar Can 
Real, sinó de reduir despeses i que li van dir a aquell bon senyor que estaven duplicant despeses ja 
que enviaven monitors el Consell i el Govern i que a més el de Can Real era una prevenció de la 
dependència, perquè després ens reduiria despeses en el Centre de Dia, per exemple. El regidor 
encarregat de 3ª edat anuncia que no s'estendrà més perquè podria estar parlant fins la matinada i 
dir el que no vol, però afegeix que el que s'ha dit pel regidor popular Miquel Santandreu en la 
sessió plenària anterior, sobre la falta de respecte per no informar de l'agermanament amb 
Pedreguer, es pot aplicar perfectament a aquest altre assumpte i després de qualificar-lo com 
vergonyós, anuncia finalment que no votarà en contra sempre que la regidora ponent de la moció 
reconsideri el punt 3 de la mateixa. En el seu 2on torn d'intervenció, Mª Antònia Alzamora diu 
estar d'acord en moltes coses que ha dit el regidor Alomar, però afirma que ha faltat un punt en 
l'ordre del dia sobre aquest assumpte, si l'equip de Govern volia informar i que si no és per la 
moció socialista, l'assumpte no s'hauria tractat. D'altra banda, la regidora Alzamora diu estar 
d'acord que el que es fa en Can Real és prevenció de la dependència i que costarà més car tancar-
lo, sent millor mantenir les activitats. En qualsevol cas, la portaveu del PSOE afirma que creu que 
va a mantenir la moció tal com està. Seguidament utilitza un torn el portaveu de CxI, anunciant 
que donarà el seu suport a la moció presentada pel grup socialista. Miquel Santandreu del PP usa 
el seu 2on torn per a dir que s'ha parlat molt de les activitats en Can Real i que els del seu grup 
són fins i tot partidaris de potenciar-les, però afegeix que s'han de gestionar d'altra manera i no 
amb 4 nòmines, perquè ara els recursos són escassos. A més aquest regidor popular afegeix que 
no hi ha hagut cap dia que hagi estat tancat Can Real que ell sàpiga. Segueixen després els 
comentaris del regidor delegat en aquesta matèria i ara diu que les associacions poden ser 
responsables però sense vetar a ningú i que tothom hauria de sentir-se bé i còmode, afegint que 



millor és que gestioni Can Real l'Ajuntament perquè si és pública la gestió ningú quedarà exclòs. 
Després afirma el regidor Alomar que té bona relació amb les dues associacions i apunta que en 
les passades festes s'han reduït un 50% les despeses municipals. Després es refereix Biel Alomar a 
una subvenció del Govern Balear per esbucar edificis il·legals rebuda per alguns pobles de la 
Tramuntana i no per Petra. Després Alomar aporta unes dades numèriques sobre sous i dietes en 
el Govern i el que s'estalviaria suprimint un parell de càrrecs polítics d'aquest Govern. Així 
mateix, fa un esment Biel al Conseller petrer en el Govern Balear, Martí Sansaloni Oliver, que 
cobra 80.000 euros, segons el regidor que està en l'ús de la paraula. Quan el regidor Alomar s'està 
referint a l'import de les dietes que cobren els Consellers a part dels seus sous, per acudir als 
Plenaris que es fan cada mes, es produeix una interrupció per part del regidor del PP Miquel 
Santandreu, dient que aquests comentaris del portaveu del PSM no tenen res a veure amb la moció 
discutida. La interrupció anterior de la intervenció del regidor Alomar, provoca una primera 
cridada a l'ordre de la Sra. Presidenta, dirigida al regidor popular abans citat. Continua l'exposició 
del regidor Delegat, el qual comenta que està posant exemples per a la reducció de despeses en el 
Govern Balear. Es produeix una 2ª interrupció en la intervenció de Biel Alomar, per part del 
regidor del PP Pedro Quetglas, preguntant si no havia Consellers amb dietes en el Govern anterior 
i afirmant que el que s'ha dit per Alomar és demagògia. L'anterior provoca altra primera cridada a 
l'ordre de la Sra. Presidenta dirigida al regidor popular Quetglas, en aquest cas. Intenta prosseguir 
el regidor del PSM que estava en ús de la paraula, però es produeix altra interrupció per part ara 
del popular Miquel Santandreu, dient als membres de l'equip de Govern que són uns grossers. 
L'anterior provoca una segona cridada a l'ordre de la Sra. Presidenta dirigida al regidor esmentat, 
amb l'advertiment que a la tercera li convidarà a sortir la Sala de Plens. Després d'això, té lloc la 
votació sobre la moció presentada pel grup municipal socialista sobre Can Real, amb número de 
registre municipal d'entrada 423 i data 4-3-2013 i pel que fa a la qual s'obté el resultat següent: 
 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:   2 (1 de CxI i 1 del PSOE). 
Vots en contra:  0  
Abstencions:   9 (5 del PSM i 4 del PP)  

 
Per tant s'aprova, per majoria simple (més vots a favor que en contra), la moció abans 

transcrita. 
 
  6.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 

Comença aquest punt de l'ordre del dia amb una pregunta sobre el Teatre Municipal 
formulada per la regidora socialista Mª Antònia Alzamora. En la seva introducció, la portaveu del 
PSOE recorda que en les oficines municipals no havia expedient de contractació, ni factures i que 
els van explicar que podia tractar-se d'un contracte menor, en el qual basta com a expedient 
l'aprovació de la factura per l'Ajuntament. Segueix dient Maria Antònia que van veure en 
l'Ajuntament factures de 2012 i que saben que s'encarrega el servei a Tramuntana Teatre, però la 
pregunta que formula aquesta regidora és: Per què si ja es paga a aquesta empresa, es fa càrrec 
l'Ajuntament de tot un seguit de despeses i del manteniment? Presa llavors la paraula el regidor de 
l'equip de govern Sebastià Reixac dient que en el Teatre Municipal hi ha una part de lloguer de 
l'espai i també hi ha altra part que són activitats que organitza el propi Ajuntament amb diferents 
entitats, pagant catxé i activitats. La següent pregunta formulada prové del portaveu de CxI, Lluís 
Grimalt, i es refereix a com està l'assumpte de la Ràdio Municipal. La resposta corre a càrrec de la 
Sra. Batlessa, dient que es va comentar en el Consell de la Vila i han dit que hi pensaran per a la 



pròxima sessió. Tot seguit és el propi regidor Grimalt qui formula una interpel·lació sobre 
l'escorxador que hi ha a Petra, demanant informació de les activitats que s’hi fan. La Batlessa 
contesta que cap, però el portaveu Grimalt replica que hi ha cans. Llavors respon Caterina Mas que 
això és per un conveni amb SINHOGAR MALLORCA que acaba el 31 de maig. La següent 
interpel·lació procedeix del regidor del PP Miquel Santandreu, qui demana informació sobre el Pla 
de Pagaments als proveïdors, per a veure si poden entrar en aquesta ocasió els que tenen pendents 
factures amb l'Ajuntament. La contestació ara ve a càrrec del regidor d'Hisenda dient que es van 
assabentar els de l'equip de Govern que s'havia obert de nou aquest Pla i que van donar 
instruccions al Secretari-Interventor. Afegeix Sebastià Reixac que la seva voluntat és que cobrin 
tots, encara que no hagin pogut entrar l'altra vegada pel tema del Registre d'Entrada. El regidor 
popular demana al d'Hisenda una explicació sobre això últim i Sebastià li comenta que en 
l'Ajuntament havia un registre comptable i que paguen a una persona perquè dugui els instruments 
jurídics. Aquesta persona, segueix dient Reixac, va dir que jurídicament aquest Registre no era tot 
el bo que havia de ser, si es pot dir d'aquesta manera. 

Dins de l'apartat de precs, el regidor Biel Alomar demana permís a la Presidència per a 
llegir en veu alta una carta dirigida al President de la CCAA i també la sol·licita que sigui remesa a 
aquest President, que segons diu Biel és de tots, encara que ell cregui que ho és només dels seus 
votants. L'esmentada carta s'incorpora íntegrament a continuació i literalment diu el que segueix: 
  
 “Sr. President; 
 

 Com a regidor d’Acció social de l’Ajuntament de Petra  li vull fer arribar la meva decepció 

pel tancament del Centre Sociosanitari Can Real de Petra i pel tractament rebut, tota la 

ciutadania de la nostra localitat, en la forma de dur-lo a terme. 

 

 Aquest tancament, ha suposat  deixar desemparats uns usuaris de  la Mancomunitat del 

Pla,  per realitzar diverses activitats en prevenció a la dependència. La crisi econòmica no hauria 

d’ésser una excusa, per  deixar de donar aquests tipus de servei, que suposen una millora  de 

qualitat de vida tant pels usuaris com per a les famílies, la qual cosa suposa, a mes, un estalvi 

sanitari. 

 

 D’altra banda vull manifestar la meva sorpresa per les formes emprades, crec, que les 

formes  utilitzades pel seu equip de govern no es poden tolerar. 

 

L’Ajuntament de Petra l’any 2011 va subscriure un conveni de gestió d’aquest centre amb 

la Fundació, depenent de la Conselleria de Sanitat. El passat 18 de  febrer, sense previ avís a 

l’Ajuntament, cedeix la gestió i el local, a una de les Associacions  de persones majors de  Petra. 

Pens, i pareix que la llei ho empara, que entre les institucions, ha de regir el principi de lleialtat i 

cooperació entre elles, i més, quan parlam del benestar  i dels recursos del ciutadans. 

 

  Les administracions han d’ésser especialment sensibles  al patiment que suposa avui, el fet 

de perdre la feina. Dia 18 del passat mes de febrer, el gerent de la Fundació convoca a una reunió 

l’Associació de persones majors a Can Real per entregar-li les claus, al mateix temps ,  comunica 

verbalment a les treballadores, que havia convocat allà mateix, el seu acomiadament. No  varen 

tenir l’oportunitat de parlar de possibles alternatives, ni tan sols de despedir-se dels usuaris. 

Mentrestant l’Associació ho celebrava, quina cosa mes inhumana. 

 



 La Fundació tampoc no va considerar la necessitat de comunicar  als usuaris el tancament 

del servei. Se n’adonaren l’endemà quan acudiren a fer les activitats i el trobaren tancat.  

 

  Costa qualificar aquestes  formes tan gratuïtes. Quin cost econòmic té  negociar amb 

l’Ajuntament, amb les  treballadores i comunicar als usuaris amb antelació els acords presos? 

 

 Encara, però, hi ha altres qüestions preocupants: 

 

  Per què, sense  converses ni queixes prèvies, es lleva la gestió a l’Ajuntament?, Per què es 

dóna a una associació privada?, Quins criteris s’han seguit per fer la cessió?, I per què tant 

d’interès en una Associació concreta? a la Mancomunitat, n'hi a d'altres, o tal vegada, es podria 

repartir. Com es possible que un govern gasti més d’un milió i mig d’euros en un immoble, per 

desprès, cedir-lo  a una associació privada?,   Per fer què?  

 I, encara molt més preocupant, això és fer un bon ús dels recursos públics?  

 

Atentament, 

 

      Biel Alomar i Bauzà” 

 
No es formulen ja més interpel·lacions, precs o preguntes, davant la qual cosa, la Sra. 

Presidenta aixeca la sessió essent les 22,23 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. És llavors quan pren la paraula una 
veïna de Petra, Maria Huguet, preguntant al regidor popular Martí Sansaloni, si ell és Conseller de 
Benestar Social. La resposta del preguntat és afirmativa i la citada veïna li dirigeix una frase 
sobretot el mal que hauria fet l'esmentat regidor, segons aquella veïna; i afegeix que si haguessin 
estat aquí els afectats, segons aquesta mateixa veïna, li haurien cridat mentider al regidor Miquel 
Santandreu. No es produeix ja cap intervenció més, per la qual cosa la Sra. Presidenta dóna per 
finalitzada també la reunió, a les 22,24, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari 
certific. 
 
 

 
 
  

Signat: Caterina Mas i Bennasar.   Signat: Francisco González Benito.  
 
 

 


