
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA ORGANITZATIVA DE 
L'AJUNTAMENT PLE DE DIA 9 DE JULIOL DE 2015. 

 
 A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,03 hores del dia 9 de 

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

extraordinària organitzativa de l'Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es 

relacionen: 

           

      Sr. Salvador Femenias Riera. 

 Sr. Martí Sansaloni Oliver. 

 Sr. Miquel Santandreu Bestard. 

 Sr. Joan Amengual Ferrer. 

 Sr. Bartolomé Martorell Alzamora. 

 Sr. Lluís Grimalt Gual. 

 Sra. Caterina Mas Bennasar. 

 Sr. Pere Josep Bauzà Ferrer. 

 Sra. Ana María Núñez Jiménez. 

 Sr. Llorenç Bover Nicolau. 

  

 No assisteixen: Sr. Rafel Pastor Balle. 

 

 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, qui declara oberta 

la sessió i concedeix l’ús de la paraula al Secretari perquè abordi una qüestió prèvia. El 

funcionari esmentat recorda que en la sessió constitutiva de l’Ajuntament, va posar en dubte la 

validesa de la fórmula emprada per un dels electes per a l’acatament constitucional. Amb 

posterioritat, segueix dient Francisco González, la Junta Electoral de Zona de Manacor ha 

remès un acord a l’Ajuntament en què declara, amb base al seu torn en un anterior acord de la 

Junta Electoral Central, que la fórmula que va utilitzar l’electe Llorenç Bover Nicolau, no 

compleix amb el requisit legal de l’article 108.8 de la LOREG, per adquirir la condició de 

regidor de l’Ajuntament; per implicar una promesa parcial de respecte a la Constitució. El 

Secretari explica als presents que la Constitució s’acata o no s’acata i que no val agafar el que 

li interessi a cada un, això sí i això no. El funcionari afegeix que l’afegitó afegida per l’elegit, 

a la fórmula legalment prevista per acatar la Constitució, la vulnera, ja que en aquesta Norma 

es contempla una sobirania nacional espanyola única i no hi caben trossos de sobirania o "co-

sobiranies", com succeeix, per altra banda, no ja a Espanya, sinó en qualsevol Estat, no ja 

d’Europa, sinó del món, que vulguem agafar. 

 Finalitza la seva intervenció el Secretari, apuntant que la Junta Electoral de Zona 

declara la invalidesa de la fórmula emprada per l’elegit en qüestió, ja que l’acatament parcial 

equival a no acatament; però en darrer terme, queda en mans d’aquesta corporació local 

verificar el compliment del requisit legal en qüestió. En aquest sentit, el Secretari apunta la 

possibilitat que l’electe interessat esmeni la falta de validesa de la promesa que va fer a la 

sessió constitutiva de l’Ajuntament. 

 Pren la paraula llavors l’electe al·ludit, Llorenç Bover Nicolau, comentant que ell no 

renuncia a aspirar a un "Estat lliure" i que considera com no democràtica la monarquia; no 

obstant això afegeix que per treballar pel poble utilitzarà la fórmula següent: 

    



 Jo, Llorenç Bover Nicolau, per imperatiu legal, promet per la meva consciència i pel 

meu honor de complir fidelment els 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. 

 

 No es produeix oposició a la fórmula que ha emprat Llorenç Bover Nicolau, per part 

de cap dels regidors del Plenari presents; per la qual cosa, en aplicació de l’article 91.4 de la 

Llei Balear Municipal i de Règim Local, es considera aprovada per unanimitat dels regidors 

del Plenari presents (10), l’esmena de la invalidesa que va afectar la promesa inicialment 

formulada pel regidor esmentat en l’anterior sessió plenària; amb la qual cosa, la Corporació 

dóna per complert el requisit de l’acatament constitucional i es produeix la presa de possessió 

com a regidor de l’electe citat. Tot seguit el Sr. Batle dóna la benvinguda a la Corporació al 

nou regidor i a continuació excusa la no assistència d’un altre regidor, Rafel Pastor Balle, per 

estar de viatge. 

 

 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

  Ja dins d’aquest primer punt de l’ordre del dia, el Sr. Batle sol·licita una sèrie de 

rectificacions en l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 13.06.2015 i que són les 

següents: en la 1a pàgina i dins de la relació d’assistents on posa "Sr." ha de posar Sra. I on 

posa "Aina" ha de posar Ana. El Secretari afegeix per la seva part que al final de la pàgina 

següent de l’acta (la 2a), on posa "Sr. Ana ", també s’ha de posar Sra. Ana. No és produeix 

cap observació més sobre dita acta i per tant, d’acord amb el mateix article de la Llei més 

amunt esmentada, queda aprovada per unanimitat dels regidors assistents (10), l'acta 

corresponent a la sessió celebrada el dia 13.06.2015. 

 

 2.- CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLITICS MUNICIPALS. 
 

 En aquest punt de l’ordre del dia, el Sr Batle cedeix l’ús de la paraula al primer Tinent 

de Batle, Martí Sansaloni Oliver, qui dóna compte de la constitució de 3 grups polítics 

municipals, els quals, per ordre de presentació a la Secretaria de l’Ajuntament dels 

corresponents escrits, són els següents: 

 

1er) Grup Municipal del Partit Popular, amb Martí Sansaloni Oliver com a portaveu i amb 

Miquel Santandreu Bestard com a Portaveu suplent. 

 

2n) Grup Municipal Proposta per les Illes (PI), amb Salvador Femenias Riera com a portaveu. 

 

3r) Grup Municipal Més per Petra, amb Caterina Mas Bennasar com a portaveu i a part de 

l’anterior, amb el regidor Rafel Pastor Balle com a membre en la Comissió Especial de 

Comptes i amb el regidor Pere Josep Bauzà com a membre en la Comissió General de 

Control. 

 

 Acabada la intervenció del ponent demana la paraula la portaveu de l’oposició, 

Caterina Mas Bennasar, preguntant el següent: Com que en Salvador és el Batle, ¿A qui 

donarà en primer lloc la paraula, dels altres dos grups municipals?. Intervé Miquel Santandreu 

del PP, contestant que s’atendran al que digui el ROM. Llavors Caterina demana parlar en 

últim lloc, per entendre que el seu grup té la major representació municipal (als efectes de 



l’article 13.7 del ROM). El Sr. Batle es mostra d’acord i afegeix que si fos necessari fer algun 

tipus d’esmena en el ROM, es farà. 

 

 3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE DELEGACIONS I 
NOMENAMENTS.- 
 

 Actua com a ponent per aquest punt el regidor del PP, Miquel Santandreu, qui 

comença per informar sobre la designació dels següents Tinents de Batle: 

 

 Primer Tinent de Batle: Martí Sansaloni Oliver 

 Segon Tinent de Batle i Tresorer: Miquel Santandreu Bestard 

 Tercer Tinent de Batle: Joan Amengual Ferrer. 

 

 Amb posterioritat el regidor ponent informa de les Delegacions següents: 

 

Hisenda, Pressuposts, personal, promoció econòmica, associacionisme i noves 

infraestructures: Sr.Martí Sansaloni Oliver. 

 

Policia Local, seguretat ciutadana, 3a edat, educació, cultura i contractació administrativa: Sr. 

Miquel Santandreu Bestard. 

 

Joventut i esports: Sr.Juan Amengual Ferrer. 

 

Teatre i festes: Sr. Bartolomé Martorell Alzamora. 

 

Trànsit, sanitat, camins i entorn rural: Sr.Lluís Grimalt Gual. 

 

Quedant a càrrec de Batlia els competències en matèria d'urbanisme i brigada municipal. 

 

 Una vegada que ha finalitzat la intervenció del regidor ponent, no intervé cap regidor 

més, i per tant és tracta l’assumpte de l’ordre del dia següent. 

 

 4.- NOMENAMENT DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ.- 
 
 El Sr. Batle proposa la designació com a tal del 2n Tinent de Batle, Miquel 

Santandreu, i en la votació corresponent a aquesta proposta s’obté el resultat següent: 

 

Vots emesos:   10 

Vots a favor:   6 (5 del PP i 1 del PI). 

Vots en contra:  0. 

Abstencions:   4 de MES. 

 

 Per tant s’aprova per majoria absoluta dels regidors presents, el nomenament del 2on. 

Tinent de Batle, Miquel Santandreu, com a Tresorer municipal. 

 

 El ja triat com a Tresorer municipal, procedeix a prendre possessió, prometent el seu 

càrrec d’acord amb la fórmula legal següent: 

 



 Jo, Miquel Santandreu Bestard, Promet per la meva consciència i pel meu honor de 

complir fidelment les obligacions del càrrec de Tresorer 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 el designat ha pres possessió del càrrec, el Sr. Batle proposa el 

següent: 

 Alliberar al Tresorer de l’obligació de constituir fiança, acordant que la resta de 

membres electes respondran solidàriament del resultat de la gestió de Tresoreria. 

 En la votació corresponent a aquesta proposta s’obté el mateix resultat anteriorment 

indicat, això és: 

 

Vots emesos:   10. 

Vots a favor:   6 (5 del PP i 1 del PI). 

Vots en contra:  0. 

Abstencions:   4 de MES. 

  

 Quedant aprovada tal proposta per majoria absoluta dels regidors presents. 

 

 5.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLENARI DE 
L'AJUNTAMENT.- 
 

 La proposta que fa respecte a aquest punt el primer Tinent de Batle és: celebrar una 

sessió ordinària cada primer dijous de cada mes a les 21,30 hores, amb l’excepció dels mesos 

de gener, juliol i agost; tot ben igual que durant el mandat anterior i tal i com està regulat al 

ROM. 

 

 No es produeixen més intervencions d’altres regidors i es passa directament a la 

votació, resultant aprovada per unanimitat dels regidors presents la proposta formulada pel 

primer Tinent de Batle. 

 

 6.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN, LA COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES I LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CONTROL.- 
 

 Pren la paraula en aquest cas el 2n Tinent de Batle, Miquel Santandreu i formula les 

propostes següents: 

 

1a) La creació de la Junta de Govern Local amb els membres següents: 

 

         President: Sr. Salvador Femenías Riera. 

 Primer Tinent de Batle: Sr.Martí Sansaloni Oliver 

 Segon Tinent de Batle i Tresorer: Sr. Miquel Santandreu Bestard 

 Tercer Tinent de Batle: Sr. Juan Amengual Ferrer. 

 

 En relació amb aquesta 1ª proposta, la regidora Caterina Mas Bennasar, del grup 

municipal Més per Petra, pregunta: Què és una Junta de Govern? El 2n Tinent de Batle li 

contesta que és un òrgan municipal en el qual es deleguen una sèrie de competències. Caterina 

Més anuncia l’oposició del seu grup a la mesura, per no ser obligatori tal òrgan en un municipi 

d’aquesta mida i per ser una forma de treure competències al Plenari. En el seu 2n torn el 



ponent afirma que li ve molt de nou el que diu la regidora Bennasar, quan durant els últims 4 

anys de mandat de l’equip anterior el Plenari s’ha limitat a aprovar les actes del Plenari, 

segons el regidor Miquel Santandreu. En la votació de la 1a proposta formulada en aquest 

punt de l’ordre del dia i relativa a la creació de la Junta de Govern Local, s’obté el següent 

resultat: 

 

Vots emesos:   10. 

Vots a favor:   6 (5 del PP i 1 del PI). 

Vots en contra:  0. 

Abstencions:   4 de MES. 

 

 S’aprova per majoria absoluta dels regidors del Plenari presents, la creació de la Junta 

de Govern Local a l’Ajuntament de Petra, amb la composició abans senyalada. 

 

2a) La creació de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa General de 

Control, amb una representació proporcional dels grups polítics municipals dins de les 

mateixes similar a la del Plenari, d’acord amb l’esquema següent: 

 

2 Regidors de MES per Petra, 2 Regidors del PP i 1 del PI. 

 

L’esmentada proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents (10). 

 

 7.- REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT A ENTITATS.- 
 

 Ara el Sr. Batle pretén sotmetre a votació l’adopció del següent acord: designar als 

representants següents: 

 

- Representant a la Mancomunitat i a la FELIB: Sr. Salvador Femenias Riera. 

 

- Representant davant l'entitat LEADER PLUS: Sr. Miquel Santandreu Bestard. 

 

- Representant davant l’entitat Consell Escolar: Sr. Miquel Santandreu Bestard. 

 

- Representant davant l’entitat Consorci d'Aigües de les Illes Balears: Sr.Miquel Santandreu 

Bestard. 

 

- Representant davant l’entitat TIC Mallorca: Sr. Miquel Santandreu Bestard. 

 

 En la votació de la proposta formulada per la Batlia s’obté el resultat següent: 

 

Vots emesos:   10. 

Vots a favor:   6 (5 del PP i 1 del PI). 

Vots en contra:  0. 

Abstencions:   4 de MES. 

 

 En conseqüència, s’aproven per majoria absoluta dels regidors del Plenari presents 

(10), les indicades representacions de l’Ajuntament de Petra a les entitats ressenyades. 

   



 8.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ PARCIAL DEL NOU BATLE, FIXACIÓ 
DE LA QUANTIA DE LES SEVES RETRIBUCIONS I SOL·LICITUD DE 
COMPENSACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT A LA CONSELLERIA 
D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT BALEAR.- 
 

 Per a aquest assumpte de l’ordre del dia, el Sr. Batle atorga l’ús de la paraula al 

Secretari, qui diu el següent: la Proposta de la Batlia en aquest punt és: aprovar una dedicació 

parcial del 75% en favor del Batle, corresponent a un mínim de 6 hores diàries de dedicació a 

l’Ajuntament; i amb unes retribucions brutes anuals de 30.000 euros, a dividir entre 14 

mensualitats, que fan 2.142,86 euros al mes, més Seguretat Social a càrrec d’aquesta 

Corporació Local, d’acord amb el disposat a l’article 6.2 del Decret Balear 37/2014 de 8 

d’agost, d’acord amb la següent proposta: 

 

ACORD: 
 
"Primer. Sol·licitar el RÈGIM de compensació econòmica per la Dedicació del Batle, a la 
Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, d’acord amb 
l’establert en el Decret del Govern dels Illes Balears, regulador del sistema de compensació 
econòmica destinataris als Ajuntaments i entitats locals menors de les Illes Balears, dictat en 
Desplegament de l’art. 74.1 LMRLIB. (Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears) 
 
 La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació corresponent conforme el que 
s’estableix a l'art. 4.3 del Decret esmentat. 
 
Segon. Remetre la sol·licitud i documentació complementària necessària a la Conselleria 
d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern dels Illes Balears dins del termini 
establert a l’art. 4.2.a) del Decret abans indicat, als efectes oportuns. 
 
Tercer. Autoritzar a la Batlia per a la signatura de la documentació necessària indicada a 
l’apartat anterior per poder donar compliment a aquest acordar." 
 

 En el torn per a l’oposició pren la paraula la regidora Caterina Mas Bennasar, dient que 

als del seu grup els hagués agradat que el Batle es dediqués al 100% perquè el poble estigui 

atès al 100%, atès que el seu sou està subvencionat per la CAIB, i no ens costa res, segons 

aquesta regidora. 

 El Sr.Batle contesta que encara que cobri el 75%, es dedicarà al poble al 100%, ja que 

segons afirma Salvador, és Batle les 24 hores del dia. 

 No es produeixen ja més comentaris i en la votació de la proposta anterior, s’aproven 

per unanimitat dels regidors presents (10), els acords abans indicats. 

   

 9.- APROVACIÓ DEL RÈGIM APLICABLE PER A LA PERCEPCIÓ DE 
DIETES D’ASSISTÈNCIA, PER PART DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
SENSE DEDICACIÓ EXCLUSIVA, NI PARCIAL, PER CONCURRÈNCIA 
EFECTIVA A SESSIONS DEL PLENARI I DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
QUAL FORMEN PART. 
 

 Pren la paraula en aquest punt el 2n Tinent de Batle dient que les formes de retribució 

possibles són dedicació exclusiva o parcial o bé dietes per assistència als òrgans col·legiats, 



com ha estat tradicional en aquest Ajuntament. En aquest sentit, la proposta que formula el 

regidor Miquel Santandreu és que els membres de la Corporació que no tinguin dedicació 

parcial, percebin dietes d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 

col·legiats de la Corporació: Plenari i Junta de Govern Local (en cas que formin part d’aquest 

òrgan), en les quanties assenyalades a continuació: 

 

A) Per cada sessió plenària a la qual s’assistesqui efectivament: 50 euros per regidor (excepte 

el Batle). 

 

B) Per cada sessió de la Junta de Govern Local a la qual s’assistesqui efectivament: 75 euros 

per a cada Tinent de Batle. 

 

 En el torn per a l’oposició, la regidora Caterina Mas treu comptes de com surt 

l’anterior en total i apunta que si no es fes la Junta de Govern, el poble s’estalviaria 11.500 

euros. D’altra banda, la regidora esmentada diu que vol retre un homenatge als regidors que 

varen treballar pel poble desinteressadament, segons aquesta regidora, sense cobrar. El regidor 

ponent replica que els del seu grup també varen treballar sense cobrar i afegeix que el grup de 

la regidora va fer una proposta perquè cobressin diferent el govern i l’oposició, quan això era 

il·legal, perquè no hi havia dedicació exclusiva, ni parcial, ni dietes; i que per aquí, els del seu 

grup no podien passar. En el 2n torn per a l’oposició, Caterina diu que l’homenatge en qüestió 

era per a tots els regidors del Plenari i no només per als del seu grup i insisteix en el que s’ha 

dit sobre la Junta de Govern, recordant que no és necessària en un Ajuntament d’aquesta mida. 

 En l’últim torn, intervé Martí Sansaloni de l’equip de Govern, dient que han tractat de 

repartir els euros de la manera més justa i que s’ha de compensar la dedicació a la política. 

Després afegeix dit regidor que es pensa millor entre varis que un de sol. Segons comenta el 

regidor Sansaloni, han intentat tirar junts entre 4 i creu que això és millor per al poble que el 

que passava durant l’anterior mandat, ja que cada un tirant per una banda, no és un exemple, 

segons aquest regidor; i acaba dient que per altra banda, tampoc és moment de pujar sous. 

 Es passa després a la votació de les dues propostes formulades en aquest punt de 

l’ordre del dia, referides anteriorment i s’obté el resultat següent: 

 

Vots emesos:  10. 

Vots a favor:  6 (5 del PP i 1 del PI). 

Vots en contra:  0. 

Abstencions:  4 de MES. 

 

 S’aproven en conseqüència, per majoria absoluta dels regidors del Plenari presents, les 

propostes abans indicades pel que fa a percepció de dietes. 

 

 I sense més assumptes a tractar, el Batle-President aixeca la sessió a les 21,40 hores del 

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


