
ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL CONSTITUTIVA DEL PLENARI DE 
L'AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE BATLE/SSA, REALITZADA EL DIA 13 DE  JUNY  

DE  2015.- 
 

A la Sala de sessions de la Casa consistorial de Petra, a les 19,05 hores del dia 13 de 

juny de dos mil quinze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar la sessió 

constitutiva de l’Ajuntament de Petra i de procedir a l’elecció de Batle/ssa, els proclamats 

electes que a continuació es relacionen: 

          

 Sra. Caterina Mas Bennasar. 

 Sr. Rafel Pastor Balle. 

 Sr. Pere Josep Bauzà Ferrer. 

 Sr. Aina Maria Núñez Jimenez.             

           Sr. Llorenç Bover Nicolau. 

 Sr. Martí Sansaloni Oliver. 

   Sr. Miquel Santandreu Bestard. 

Sr. Juan Amengual Ferrer. 

Sr. Bartolomé Martorell Alzamora. 

Sr. Lluís Grimalt Gual. 

Sr. Salvador Femenias Riera.   

  Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito. 

 
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D' EDAT.- 

 

  El Sr. Salvador Femenias Riera dóna la benvinguda als assistents i els explica que en 

ser ell proclamat electe de major edat, presidirà la mesa per a la constitució del Plenari, al 

costat del de menor edat i del Secretari, concedint l’ús de la paraula a aquest últim perquè 

dirigesqui la sessió. El citat funcionari anuncia que correspon primerament la comprovació de 

les credencials, amb la qual cosa s’inicia el punt de l’ordre del dia següent: 

 

2.- COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS.- 
 

  Seguidament el Secretari de la Mesa d’edat comprova les credencials presentades, 

d’acord amb l’acta de proclamació d’electes que ha tramès la Junta Electoral de Zona. Una 

vegada que la Mesa d’edat ha considerat suficientment acreditada la identitat dels nous 

electes, mitjançant l’exhibició del DNI i dóna per correctes les credencials, es procedeix a 

comprovar la presentació de les declaracions d’interessos per part dels electes que comprenen 

una de béns patrimonials i altra d’activitats i causes de possible incompatibilitat. El Secretari 

adverteix que falten alguns regidors que encara no han presentat les esmentades declaracions. 

El proclamat electe Llorenç Bover Nicolau s’interessa per aquesta qüestió i el funcionari 

apunta que resulta obligatòria la presentació no tan sols pels electes, sinó també pels regidors 

cessants i que no té cap inconvenient per donar els noms dels quatre que manquen. En 

qualsevol cas, Francisco González comenta que ja presentaran les declaracions si volen i que 

no ha vist que hagi cap termini establert al respecte.  

   Vist que tots els electes han presentat les seves declaracions i a instància del Secretari, 

el President de la Mesa d’Edat declara constituïda la Corporació ja que concorren la totalitat 

dels regidors electes segons l’acta de proclamació dels candidats electes tramesa per la Junta 

Electoral de Zona de Manacor. 



  Finalment, el Secretari indica que posa a la disposició dels electes una acta d’arqueig 

amb data 12-6-2015 i els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la 

Corporació dipositats en la Caixa municipal i en les entitats bancàries, així com un “pendrive” 

perquè puguin comprovar  l’Inventari de Béns de la Corporació.  
 

3.- PRESSA DE POSSESSIO DELS NOUS REGIDORS.- 
 
  El Secretari de la Mesa d’Edat informa que encara queda un últim requisit abans de la 

pressa de possessió que consisteix en un acte d’acatament constitucional i per tant convida als 

electes perquè puguin donar compliment a l’esmentat requisit en forma legal. A continuació 

indica el funcionari que els passarà un model al respecte per ordre de proclamació, d’acord 

amb l’acta de la Junta Electoral de Zona. Així les coses, els electes que a continuació 

s’indiquen van llegint davant la Mesa d’Edat el text que s’incorpora seguidament: 

 

Sra. Caterina Mas Bennasar 

 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.” 

 

Sr. Rafel Pastor Balle 

 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.” 

 

Sr. Pere Josep Bauzà Ferrer. 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, per imperatiu legal.” 

 

El Secretari demana la paraula per fer un incís, en relació amb l'afegitó introduït per 

l'elegit anterior en la fórmula d'acatament constitucional; i informa als presents que és valida, 

ja que precisament, el compliment d'aquest requisit de l'acatament, és un imperatiu legal per a 

la presa de possessió i accés al càrrec de Regidor; i hi ha instruccions de la Junta Electoral 

Central que avalen l’ús de tal afegitó. 

 

Sr. Ana María Núñez Jimenez             

 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.” 

 

Sr. Llorenç Bover Nicolau 

 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, fora el dret a l´autodeterminació”. 



 

Torna a intervenir el Secretari per comentar que l’afegitó introduït per aquest altre electe 

ja és més dubtosa i no és tan clara la seva validesa. En qualsevol cas, anuncia que es limitarà a 

deixar-ne constància en acta. 

 

Sr. Martí Sansaloni Oliver 

 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.” 

 

Sr. Miquel Santandreu Bestard 

 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.” 

 

Sr. Juan Amengual Ferrer 

 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.” 

 

Sr. Bartolomé Martorell Alzamora 

 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.” 

 

Sr. Lluís Grimalt Gual 

 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.” 

 

Sr. Salvador Femenias Riera.  

 

“Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.” 

 

 Una vegada que tots els regidors electes han pres possessió del càrrec, el Secretari  

procedeix amb a l’assumpte de l’ordre del dia següent. 

 

 4.- ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DE BATLE/SSA DEL MUNICIPI DE 
PETRA.- 
 
  El Secretari explica que poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves 



corresponents llistes electorals i que si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels 

regidors, és proclamat com a Batle/ssa electe/a. 

 

 El Secretari a continuació demana a la cap de llista de MES si  es presenta com a 

candidata a la Batlia i la Sra. Catalina Mas Bennasar es manifesta en sentit afirmatiu. 

Contràriament, el Sr. Martí Sansaloni Oliver, com a cap de llista del partit PP, renuncia a 

presentar-se com a candidat a la Batlia. En canvi, sí que es postula com a candidat a Batle el 

regidor Sr. Salvador Femenias Riera.  

  

 Vist que s’han presentat diferents candidats a la Batlia, el Secretari anuncia que correspon 

dur a terme la votació d’aquestes dues candidatures per a l’elecció de Batle/ssa; i acte seguit 

planteja l’assumpte del sistema de votació a utilitzar per triar Batle/ssa, opinant aquest 

funcionari que s’ha de fer mitjançant votació ordinària, ja que apart de que sigui tradicional en 

aquest Ajuntament, Francisco González entén que en aquest acte públic d’elecció, no té cap 

justificació democràtica una votació secreta en el present cas, cosa que accepten per 

assentiment els Regidors assistents i els resultats de tal votació són els següents: 

 

Sra. Caterina Mas Bennassar: 5 vots a favor (de MES), 6 abstencions (1 del PI i 5 del PP) i 0 

vots en contra. 

 

Sr. Salvador FemenIas Riera: 6 vots a favor (1 del PI i 5 del PP), 5 abstencions i 0 vots en 

contra. 

 

  El Secretari de la Mesa manifesta que com el Sr. Salvador Femenias Riera ha obtingut 

la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, queda proclamat Batle 

electe del municipi de Petra, per la qual cosa pot  procedir a la pressa de possessió del seu 

càrrec.  

 

5.- PRESSA DE POSESSIÓ DEL BATLE 
 

 El Secretari de la Mesa d’Edat manifesta que el nou Batle electe també ha de fer 

l’acatament de la Constitució en forma legal com a requisit legal previ d’accés al càrrec, ja 

que la promesa que ha fet anteriorment val per a regidor, però no per a Batle; i seguidament 

dóna la paraula al Sr. Salvador Femenias Riera, el qual procedeix al compliment de tal 

requisit, utilitzant a l’efecte la fórmula següent:  Jo, Salvador Femenias Riera,  jur  per la 

meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de Batle de 

l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a 

norma fonamental de l'Estat. 

 

  Acte seguit, el Batle electe pren possessió del seu càrrec davant el Plenari de 

l’Ajuntament i el Secretari apunta que es pot fer ja si escau la transmissió de la vara de mando. 

La Sra. Caterina Mas Bennasar diu que no la té; no obstant l’anterior, planteja l’opció que 

sigui cercada per la policia local, i un moment després es presenta un agent municipal lliurant 

la vara a l’anterior Batlessa, la qual al seu torn la transmet al nou Batle.  

 

  Havent pres possessió del càrrec, queda dissolta la Mesa d'Edat i ja passa a presidir la 

sessió el nou Batle-President, Salvador Femenias Riera; el qual comença per concedir l’ús de 

la paraula a l’anterior Batlessa, perquè pugui intervenir. La Sra. Caterina Mas Bennasar 



procedeix a la lectura del text que es transcriu literalment a continuació: 

 
“Bones tardes,  
 
Permeteu-me abans de res, que faci patent el meu agraïment més profund i sincer 

envers totes aquelles persones que a les darreres eleccions han confiat amb Mes per Petra i 
ens han donat el seu suport, així com tota la gent que durant aquests 20 anys han estat al 
nostre costat ajudant-nos a aconseguir el poble que tenim. 

 
Han estat 20 anys apassionants que m’han fet estimar més i conèixer millor el nostre 

poble. Vos assegur que ha estat un privilegi poder treballar per millorar Petra i me sent 
orgullosa i satisfeta de la feina que hem fet com equip de govern tots aquests anys. Una 
feina que durant la passada legislatura ha estat especialment dura, a causa de la crisi 
econòmica i la situació de minoria en la qual estàvem. 

 
El joc democràtic, permet,  que la llista que inicialment ha estat l’opció escollida de 

manera majoritària  pels ciutadans per tirar envant les riendes de l’ajuntament, es vegi 
relegada a l’oposició, gràcies a pactes i aliances entre els altres grups.  

És el cas que avui ens ocupa i ens preocupa.  
Però per sort, el joc democràtic, no es limita a aquest dia, la grandesa de la 

democràcia radica precisament en què és el poble qui té la darrera paraula, ens agradi o no.  
És el poble que d’aquí quatre anys ens tornarà avaluar. I aprovarà o no la gestió que 

facem. 
En aquesta legislatura Més per Petra farà feina des de l’oposició, però amb la 

satisfacció de sabre que els petrers aprovaren a les urnes la gestió feta al front d’aquest 
ajuntament durant aquests anys passats. 

 
Avui,  ens preocupa el nostre cas, perquè sembla que qui ha signat aquest pacte ha 

tingut més en compte  parlar de cadires i càrrecs abans de parlar de línies d’actuació i de 
programa.  

 
Ens preocupa també,perquè pareix que fins ara s’ha actuat mirant més el propis 

interessos o els interessos de partits abans de parlar dels interessos dels ciutadans. 
Esperam i desitjam que a partir d’ara ho faceu mirant pel bé general dels petrers. 

 
Ens preocupa també perquè aquestes decisions contribueixen a fer més gros el 

desencís que la societat actual té en tot allò referent a la política. El discursos fets durant la 
campanya electoral no tenen res a veure amb les actuacions posteriors. 

 
La Política en lletres Majúscules, el fet de regir un municipi petit no vol dir en cap cas 

que fer política sigui “jugar a ties”, ens hi jugam molt, ens hi jugam el futur del poble, més 
benestar, més enriquiment cultural, més enriquiment social per a tots.  

 
Personalment no m’he considerada mai política per vocació sinó simplement per 

convicció, aquella convicció de voler fer feina pel i amb el poble. I el resultat d’aquesta feina 
és l’herència que deixam: un ajuntament sanejat que permetrà no haver de tancar cap dels 
serveis que hem aconseguit durant aquest anys. 

 
Després d’aquestes reflexions sols ens queda desitjar al batle actual del nostre poble 

que la travessia durant aquests quatre anys sigui un camí de roses sense espines pel bé 
dels petrers i petreres. Però si al contrari, es troba amb un camí ple d’espines que sabi que 
nosaltres sempre estirem al costat del ciutadà, que continuarem lluitant des de l’oposició 



perquè Petra no faci ni una passa enrere en la qualitat de vida assolida. 
 
Moltes gràcies.” 
 

Acabat el discurs de l’anterior Batlessa, el nou Batle dóna la paraula al cap de la segona 

llista més votada, el Sr. Martí Sansaloni Oliver del PP, qui xerra durant la seva intervenció 

d’un nou cicle i d’una nova manera de fer política; i afegeix que ara es podran evitar bloqueigs 

i que haurà un Govern municipal estable. Recorda el Regidor Sansaloni que avui mateix s’ha 

signat un pacte de governabilitat fins al 2019, amb unes bases programàtiques. Després el cap 

de llista del PP reconeix que s’han fet progressos a Petra en alguns aspectes, però apunta que 

s’han d’aprovar les NNSS, actualitzar el pressupost municipal, impulsar el Teatre, assumir 

propostes que puguin fer els ciutadans de Petra i obrir les portes de l’Ajuntament. 

 

 Després d’aquestes intervencions anteriors, el nou Batle conclou l’acte amb un discurs 

d’investidura que es transcriu a continuació:  

 

 “Bones tardes a tots i moltes gràcies per ser aquí. 

 Quan varem conèixer es resultats electorals, sa nit des 24 de maig, ja sabíem, que seria 

complicat arribar a nes dia d’avui. Perquè, teníem sa pilota a sa nostra teulada i es poble de 

Petra depenia en bona part del PI per saber quin seria el seu ajuntament durant es propers 

quatre anys. 

 Vos vull dir que per part meva i de tot el nostre equip no ha estat gens fàcil arribar aquí 

on hem arribat, han estat uns quinze dies intensos, i molt difícils, però havíem de complir sa 

nostra paraula quan varem prometre que volíem un ajuntament estable i que teníem sa 

confiança, ses ganes i s’ànim per governar. 

 Sé, que aquesta és una resolució que no agradarà a tothom, això passa, quan es prenen 

decisions difícils, però vos promet que des del PI, farem lo possible perquè, ses decepcions 

que hi pugui haver avui, se convertesquin en alegries i il·lusió es dia de demà. 

 Per altra banda, vull donar ses gràcies a n’es recolzament que he rebut de sa gent de 

Petra, i molt especialment, a sa nostra candidatura, al nostre comitè i simpatitzants del PI, i a 

tota sa gent que mos va votar perquè, sense ells avui jo no seria aquí. Vull donar les gràcies a 

sa meva família, sa meva dona i ses meves filles que han estat a nes meu costat i que moltes 

de vegades, han hagut de conviure amb nirvis, tensions i maldecaps. 

 Moltes gràcies, de veres. 

 També vull tenir un record per tots es batles que he conegut durant sa meva vida, 

començant per: es metge Don Toni Bauzà, l’amo en Toni Oliver Ramis, seguint per Martí 

Santandreu Gelabert, Joan Font Massot i acabant per Caterina Mas Bennàsser. I també un 

record, per a tots els regidors i regidores que han passat per aquest Ajuntament fins al dia 

d’avui. Donar-los ses gràcies per sa seva dedicació en ses bones decisions i bones obres que 

han fet per aquest poble, que són moltes. “ 

    

  I sense més assumptes a tractar, el Batle-President aixeca la sessió a les 19,35 hores del 

dia abans assenyalat, de la qual cosa s’estén la present acta, que jo el Secretari certific. 

 

     Vist i Plau                                           El Secretari 

      El Batle 

 
  Signat: Salvador Femenias Riera.            Signat: Francisco González Benito.          


