
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA ORGANITZATIVA DEL PLENARI DE 

L'AJUNTAMENT DE DIA 23 DE JUNY DE 2011. 
 

A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,32 hores del dia 23 de juny de dos mil onze, 
es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar la sessió extraordinària organitzativa del Plenari de 
l'Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 

 
 Sra. Caterina Mas i Bennasar. 

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. Miquel Santandreu i Bestard. 
   Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 

Sr. Gabriel Nadal i Mas. 
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 del Sra. Batlessa, Sra. Caterina Mas i Bennasar, qui declara oberta la sessió.  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
  La Sra. Batlessa disculpa al regidor Lluís Grimalt Gual de CxI, del qual diu que no assisteix a la sessió per 
motius personals. Seguidament demana la Sra. Batlessa a la resta dels membres de la Corporació presents, si hi ha 
res a comentar sobre l'acta de la sessió especial constitutiva celebrada l’11 de juny. No es produeix cap observació 
sobre la aquesta i per tant queda aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l'acta corresponent a la sessió 
celebrada el dia 11-6-2011. 
 
 2.- CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLITICS MUNICIPALS.- 
 
 En aquest punt ordre del dia, la Sra. Batlessa cedeix l'ús de la paraula al Secretari, qui per la seva banda 
informa que conforme a la Llei, s'han constituït ara com ara, 2 grups polítics municipals: PSM i PP. Aquest 
funcionari informa que el regidor Lluís Grimalt Gual té de termini fins a la data de celebració de la 1ª sessió 
ordinària del Plenari, per a integrar-se dins del grup mixt, segons es dedueix de la Legislació aplicable que seria la 
Llei Balear Local i el ROM; i el mateix succeeix amb la regidora Mª Antònia Alzamora Torrens, la qui ha presentat 
un escrit, en el qual no obstant això pretenia la constitució d'un grup propi. Francisco González afirma que el ROM 
en el seu article 3 exclou tal possibilitat, a l'exigir un número mínim de membres per a això, que pugen a dos, cosa 
que no compleix el PSOE, ara com ara.  
 Demana la paraula la regidora interessada i proposa la modificació del ROM. Intervé llavors el regidor del 
PSM Sebastià Reixac, el qui es mostra favorable a la petició. Demana la paraula en aquest moment el Secretari, per 
a recordar que la modificació del ROM no es pot fer en aquest moment i que requereix un previ període 
d'informació pública d'un mes. No obstant això, el Secretari troba una alternativa dins de la regulació aplicable i 
procedeix a exposar-la als presents. El funcionari explica el contingut de l'article 75.3 de la Llei Balear Local i 
comenta que per desgavellat que sembli, aquest precepte permetria exigir un determinat número mínim de membres 
per a la constitució de grup municipal, mitjançant un simple acord plenari que deixés modificat el ROM, amb 
cobertura legal, donada la interpretació que fa Francisco d'aquest article, per la manera que s'ha redactat, que no 
prohibeix que aquest número sigui 1. Tot seguit, el Secretari es dirigeix a la mesa de plenaris i mostra el text legal 
al regidor Reixac, per a comprovar si aquest últim interpreta la norma en el mateix sentit, quan diu literalment: 
 
 “La constitució del grup i els drets i les obligacions dels seus membres seran regulats pel reglament 
orgànic o per acord del ple, podent-se exigir un nombre mínim per a la constitució de grup polític, en aquest cas 
haurà de regular-se el grup mixt.” 

 
 També es dirigeix Francisco González amb el text en la mà, cap al portaveu popular Martí Sansaloni, per a 
saber la seva opinió referent a això i la dels seus companys de grup, els quals no es mostren en contra de l'opinió 
del funcionari. 



 Així les coses, el portaveu del PSM, Sebastià Reixac, planteja l'adopció d'un acord plenari, per a exigir 
com número mínim de regidors per a constituir grup polític municipal el d’1, en comptes del de 2 que apareix 
dintre del ROM vigent. La proposta del portaveu del PSM resulta aprovada per unanimitat dels membres del 
Plenari presents, amb la qual cosa queda constituït legalment un tercer grup polític municipal denonimat PSOE, 
amb Mª Antònia Alzamora Torrens, com a portaveu. 
 
 3.- PERIODICITAT DELS SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT.- 
 
 La proposta que fa la Batlessa en aquest punt de l'ordre del dia 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.  
 Intervé llavors la regidora del grup municipal PSOE, preguntant per quin motiu no se celebrarien sessions 
plenàries en els mesos indicats. La Sra Batlessa respon que el motiu és que en aquestes dates hi ha festes i 
vacances. A continuació, Mª Antònia pregunta si això no rellenteix i Caterina li contesta que es poden fer sessions 
extraordinàries de totes maneres. No es produeixen més intervencions d'altres regidors i es passa directament a la 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels regidors presents aquesta proposta de Batlia.  
 
 4.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL 
DE CONTROL.- 
 
 Després, la Sra. Batlessa proposa en relació amb aquest assumpte, el següent: crear la Comissió Especial 
de Comptes ja que és obligatòria per Llei i una altra la Comissió Informativa General de Control. El portaveu 
popular anuncia l'abstenció del seu grup, igual que la portaveu del PSOE.  
 
 La proposta és sotmet a votació i el resultat és el següent: 
 

Vots emesos:  10 
Vots a favor:  5 del PSM. 
Vots en contra:  0 
Abstencions:  5 (4 del PP i 1 del PSOE). 
 
En conseqüència s'aprova per majoria simple dels Regidors presents (més vots a favor que en contra), la 

proposta abans transcrita. 
 
 Demana la paraula llavors el Secretari per a recordar que tots els punts de l'ordre del dia que segueixen 
(del 5 al 9), necessiten una prèvia declaració d'urgència que caldria votar. Davant la qual cosa, la Sra. Presidenta 
sotmet la declaració d'urgència d'aquests punts a votació, obtenint-se el resultat següent: 

 
Vots emesos:  10.  
Vots a favor:  5 del PSM.  
Vots en contra:  5 (4 del PP i 1 del PSOE). 
Abstencions:  0. 
 

A la vista de l'anterior resultat i havent-se produït un empat de vots a favor i en contra, es repeteix la 
votació, com mana la Llei. Però es torna a repetir el mateix resultat, per la qual cosa el Secretari anuncia que s'entén 
guanyada la votació per majoria simple, amb els 5 vots a favor del PSM, a causa del vot de qualitat de la Batlessa 
en aquests casos (article 94.2 de la Llei Balear Local), la qual cosa significa que el seu vot val doble a l'efecte de 
desfer l'empat. Per tant, i després de la segona votació s'entén apreciada per majoria simple la urgència de tractar 
els punts 5 al 9 de l'ordre del dia, no dictaminats per les Comissions Informatives que s'acaben de crear.  
 
  5.- REPRESENTACIÓ ÒRGANS COL·LEGIATS.- 
  
 Ara la Sra. Batlessa pretén sotmetre a votació l'adopció del següent acord: designar els representants següents: 

 
- Representant davant l'entitat Fons Mallorquí de Solidaridat: Sr. Biel Alomar i Bauzá. 
- Representant davant l'entitat Leader Plus: Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
- Representant davant l'entitat Consell Escolar: Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo. 
- Representant davant l'entitat FELIB: Sr Sebastià Reixac i Genovard 
 
  En el torn d'intervencions per a l'oposició, pren la paraula en primer lloc el regidor del PP, Martí Sansaloni 



Oliver, per a dir que li sorprèn que es faci aquesta proposta sense haver constituït prèviament les Comissions 
Informatives i que li sorprèn que s'hagi votat la urgència de tractar aquest assumpte. Comenta el regidor Sansaloni 
que quan ha anat aquest matí a Secretaria, la carpeta corresponent estava buida. Per altra banda, assenyala aquest 
regidor que l'Ajuntament també té representació en la Mancomunitat i que no s'ha fet proposta en aquest sentit. Per 
tot la qual cosa, anuncia el portaveu popular que els del seu grup no poden votar a favor. 
 Per a contestar l'anterior, pren la paraula el portaveu del PSM, Sebastià Reixac, qui comença per dir que en 
aquesta sessió del que es tracta és de triar una sèrie representants pel Plenari simplement i que malament es podien 
convocar unes Comissions Informatives que no estaven encara constituïdes. Si bé diu discrepar el regidor Reixac, 
pacíficament, del criteri sostingut pel Secretari Municipal, quant a la necessitat de votar la prèvia urgència dels 
punts 5 al 9. Sobre la falta de designació de representant en la Mancomunitat, també apuntada pel representant del 
PP, Sebastià diu que si no hi ha delegació, és la Batlessa qui representa a l'Ajuntament en la Mancomunitat. 
Conclou la seva intervenció el portaveu del PSM dient que no es pot dir que estigui mal constituït el Plenari, ni que 
la documentació estigui incompleta.  
 En la seva 2ª intervenció, el portaveu popular demana que consti en acta que dins de l'expedient plenari no 
figuraven les delegacions, ni la dedicació exclusiva. Demana la paraula el Secretari per a rectificar el que s'ha dit 
pel regidor del PP, dient que sí que obrava en la carpeta la Resolució de Batlia amb els nomenaments efectuats a 
favor de regidors i que el portaveu del PP ha tingut accés a aquest document que se li ha facilitat per correu 
electrònic. Encara que reconeix Francisco González que pogués tenir alguna dubta Sansaloni, sobre la proposta de 
dedicació exclusiva, veient solament la documentació plenària a la qual va accedir. Per altra banda, Francisco 
explica que com ha indicat Sebastià, les Comissions Informatives no han pogut dictaminar els assumptes de l'ordre 
del dia, perquè s'han creat en aquesta mateixa sessió, però que una vegada ja creades, en un punt anterior, els 
assumptes següents sí que precisarien un dictamen d’aquestes. El que passa, continua dient el funcionari, és que 
resulta materialment impossible en la pràctica, posar-nos a dictaminar prèviament els assumptes ara en altra sala, 
abans d'adoptar els acords plenaris, i aquest és el motiu pel qual es declara la seva urgència, ja que ho exigeix la 
Llei, al tractar-se els mateixos en Ple, sense dictamen previ de Comissió. Acaba la seva intervenció el Secretari, 
dient que aquesta és un poc la seva contestació tant al plantejat pel portaveu popular, com al plantejat pel portaveu 
del PSM, durant les seves corresponents intervencions. Seguidament es vota la proposta de designació de 
representants formulada per part de la Batlessa, i la votació ofereix el següent resultat: 
 

Vots emesos:  10 
Vots a favor:  5 del PSM. 
Vots en contra:  0 
Abstencions:  5 (4 del PP i 1 del PSOE). 
  

 En conseqüència, s'aprova per majoria simple dels regidors presents (més vots a favor que en contra), la 
proposta abans transcrita. 
 
 6.- ELECCIÓ DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ.- 
 
  En aquest cas és el portaveu del PSM, Sebastià Reixac, el qui formula proposta de designació com a 
Tresorer, i ho fa en favor del regidor que ha vingut ocupant aquest càrrec fins ara, el Sr. Bartomeu Gual. Demana la 
paraula el Secretari, per preguntar a l’interessat si constituirà fiança, per respondre del resultat de la seva gestió al 
front de la Tresoreria Municipal, ja que es tracta d'un requisit normativament previst en aquest cas. Continua 
informant el funcionari que existeix una forma d'evitar la fiança personal i és acordar expressament que la resta de 
membres electes siguin responsables solidàriament del resultat de la gestió del Tresorer designat. El regidor 
Bartomeu Gual no vol dipositar fiança i per altra banda, el portaveu popular Martí Sansaloni tampoc vol assumir 
una responsabilitat solidària per la gestió d'un altre regidor. Francisco González recorda que aquesta darrera opció 
va ser la que és va triar la darrera vegada i mostra l'acta plenària corresponent a la sessió organitzativa de 2007 que 
va tenir lloc després de les corresponents Eleccions Municipals. El portaveu del PSM diu que comprèn que hi hagi 
regidors que no vulguin respondre solidàriament per un altre, i que a ell li passa el mateix. Intervé un moment el 
Secretari per explicar, sobre tot al regidor Sansaloni, que no és tracta d'una responsabilitat personal de la seva 
butxaca, sinó d'una responsabilitat solidària conjunta assumida pels regidors que formen el Plenari i que aniria amb 
càrrec a l'Assegurança Municipal, ja que creu recordar que la responsabilitat per a l’exercici com a tresorer, té 
cobertura en la pòlissa corresponent. 
 
 Finalment, es sotmeten a votació les dues propostes d'acord plenari, és a dir: el nomenament del Tresorer 
de la Corporació i la responsabilitat solidària de la resta dels regidors de la Corporació per la seva gestió; i els 
resultats són els següents: 
 



1)Proposta de designar el Sr. Bartomeu Gual i Riutort, per al càrrec de Tresorer municipal.  
 

Vots emesos:  10 
Vots a favor:  5 del PSM. 
Vots en contra:  4 del PP. 
Abstencions:  1 del PSOE 

  
Per tant s'aprova per majoria simple dels regidors presents (més vots a favor que en contra), l'esmentat acord. 
  
2)Proposta d'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. 
 

Vots emesos:  10.  
Vots a favor:  5 del PSM.  
Vots en contra:  5 (4 del PP i 1 del PSOE). 
Abstencions:  0. 
 

 A la vista de l'anterior resultat i havent-se produït un empat de vots a favor i en contra, es repeteix la 
votació, com mana la Llei. Però es torna a repetir el mateix resultat, per la qual cosa el Secretari anuncia que s'entén 
guanyada la votació per majoria simple (més vots a favor que en contra), amb els 5 vots a favor del PSM, a causa 
del vot de qualitat de la Batlessa en aquests casos (article 94.2 de la Llei Balear Local), la qual cosa significa que el 
seu vot val doble a l'efecte de desfer l'empat. 
 
 7.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE BATLIA DE DELEGACIONS I 
NOMENAMENTS.- 
  
 La Sr. Batlessa dóna compte dels nomenaments i delegacions que ha fet mitjançant Resolució de Batlia 
87/2011 de 21 de juny, prèviament repartida entre els grups municipals, el contingut de la qual és el següent: 
 
-Nomenament de Tinents de Batle. 
 
Primer Tenint de Batle: Sr. Sebastià Reixac i Genovart. 
Segon Tenint de Batle: Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
Tercer Tenint de Batle: Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo. 
  
-Delegacions de competències de Batlia. 
 
Delegació d'Educació i Cultura: Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo. 
Delegació d'Hisenda, Administració, promoció econòmica i participació ciutadana: Sr. Sebastià Reixac i Genovart. 
Delegació d'Esports, Policia Local, Sanitat, 3ªEdat, festes i joventut: Sr.Biel Alomar i Bauza. 
Delegació d'Obres, Manteniment, i Medi Ambient i urbanisme: Sr.Bartomeu Gual i Riutort. 
 
 El Secretari recorda que no s'ha votar aquest punt i és passa al següent de l'ordre del dia. 
 
 8.- APROVACIÓ DEDICACIÓ EXCLUSIVA.-  
 
 És ara el portaveu del PSM, Sebastià Reixac, el qui intervé recordant que el Govern Balear va aprovar una 
quantitat per a destinar-la a regidors municipals amb dedicació exclusiva i en aquest sentit formula una proposta 
d'acord plenari i és que sigui la Batlessa, Caterina Mas Bennasar, la qui tingui dedicació exclusiva. Prossegueix 
dient Sebastià que els del seu grup consideren que ha d'haver una persona que es dediqui “full time” a atendre a la 
gent i recorda que l'anterior Batle, Joan Font Massot, ja ho va fer en canvi d'una misèria que li pagava el propi 
Ajuntament. Per la qual cosa segueix dient aquest regidor, que ara que ho paga el Govern Balear és important que 
els ciutadans es puguin sentir bens atesos. 
 En el torn per a l'oposició, la portaveu del PSOE diu que li pareix bé que sigui la Batlessa la que tengui 
dedicació exclusiva. En canvi, el portaveu del PP, demana que aquest assumpte quedi sobre la mesa, ja que com ha 
comentat anteriorment, la informació plenària no estava completa 48 hores abans de la sessió, en contra del que 
disposa la Llei, per la qual cosa entén que l'acord plenari corresponent seria nul. Sansaloni diu que li pareix bé tant 
la dedicació exclusiva, com que sigui la Batlessa la qui la tengui, però que les coses s'han de fer bé. Aquest 
portaveu afegeix que el seu grup està legitimat per demanar això i que no tenen perquè votar a favor. Recorda 



també aquest regidor popular que l'Ajuntament no és solament la Batlessa i que hi ha un conveni laboral sense 
signar. Proposa Martí Sansaloni que s'aprovin els dues coses al mateix temps, de tal forma que quedi en suspens el 
tema de la dedicació exclusiva, fins que és desbloquegi la negociació amb el personal laboral perquè tenguin els 
treballadors uns drets similars als dels altres pobles. 
 En el segon torn per al ponent, Sebastià Reixac diu que no entrarà en el tema dels treballadors ja que ja hi 
haurà moments. Per aquest portaveu, relacionar ambdues coses, com ha fet el regidor Sansaloni, li pareix infantil i 
atòmic. Després té lloc la intervenció de la portaveu del PSOE, Maria Antònia Alzamora, la qui recorda que 
l'assumpte del conveni figurava en el programa electoral del seu Partit. Aquesta regidora proposa igualment que 
l'assumpte quedi damunt la mesa i en cas contrari anuncia el seu vot en contra. En el segon torn per al grup popular, 
el portaveu del PP diu que no creu que estigui demanant tant, ja que no s'ha atendre tan sols al personal polític, sinó 
també als treballadors, perquè puguin tenir els mateixos drets que els dels municipis dels envoltants. En el tercer 
torn per al ponent, el regidor Reixac recorda que varen oferir als treballadors presentar convenis de pobles similars 
a Petra i fer la mitja. Afegeix Sebastià que aquesta qüestió no és tan senzilla i que és complicada, ja que no és 
solament una cosa econòmica, sinó que és més polièdrica. Considera el portaveu del PSM que no és oportú mesclar 
aquest assumpte amb la dedicació exclusiva i demana separar ambdues coses. Sol·licita el portaveu del PP una 
darrera intervenció per a dir que si els del seu grup haguessin pogut participar en aquesta negociació, no hagués 
estat tan polièdric l'assumpte i que importa la predisposició. Conclou Martí Sansaloni aquesta breu rèplica diguent 
que els del seu grup, si haguessin pogut participar en la negociació, ara podrien donar la raó al regidor del PSM, 
que ha estat culpa dels treballadors la falta d'acord. En el torn final per al ponent, Sebastià Reixac, diu que els del 
seu grup tenien la responsabilitat de governar i que la varen exercir. Continua diguent que ara la cosa ha canviat, 
però que no està empegueït, perquè considerava que la caixa municipal no podia resistir el que demanaven els 
treballadors i afegeix que ell no està satisfet a nivell personal “per amor de Déu”. De totes maneres, finalitza la seva 
intervenció el regidor del PSM, diguent que si un altre dia l'oposició posa aquest assumpte sobre la mesa, ara 
tendrien majoria. 
 Després ja es passa a la votació per aprovar la dedicació exclusiva de la Batlessa, Caterina Mas Bennasar, i 
el resultat és el següent: 

 
Vots emesos:  10.  
Vots a favor:  5 del PSM.  
Vots en contra:  5 (4 del PP i 1 del PSOE). 
Abstencions:  0. 
 

 A la vista de l'anterior resultat i havent-se produït un empat de vots a favor i en contra, es repeteix la 
votació, com mana la Llei. Però es torna a repetir el mateix resultat, per la qual cosa el Secretari anuncia que s'entén 
guanyada la votació per majoria simple (més vots a favor que en contra), amb els 5 vots a favor del PSM, a causa 
del vot de qualitat de la Batlessa en aquests casos (article 94.2 de la Llei Balear Local), la qual cosa significa que el 
seu vot val doble a l'efecte de desfer l'empat. 
  
 9.- SOL·LICITUD COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER DEDICACIÓ EXCLUSIVA.- 
 
 Ara no hi ha intervencions dels grups polítics municipals i es procedeix a votar en aquest punt, el que 
segueix: sol·licitar mitjançant el model pertinent, l'abonament de la quantitat que correspongui per la referida 
dedicació i que segons les dades que obren en l'expedient plenari, vindria a ser 2.680,43 euros x 14 mensualitats a 
l'any, conforme a la següent proposta: 
  
ACORD: 
 
"Primer. Sol·licitar el règim de compensació econòmica per la dedicació exclusiva de la Batlessa, Caterina Mas 
Bennassar, a la Conselleria d'Administracions Públiques del Govern dels Illes Balears, conforme a l'establert en el 
Decret del Govern dels Illes Balears, regulador del sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i 
entitats locals menors dels Illes Balears, dictat en desplegament de l'art. 74.1 LMRLIB. (Llei Municipal i de Règim 
Local dels Illes Balears) 
 
 La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació corresponent conforme s'estableix a l'art. 4.3 del 
Decret esmentat. 
 
Segon. Remetre la sol·licitud i documentació complementària necessària a la Conselleria d'Interior del Govern 
dels Illes Balears dins el 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 acord." 
 

El resultat obtingut a la votació amb respecte a la proposta anterior és el següent: 
Vots emesos:  10 
Vots a favor:  5 del PSM. 
Vots en contra:  0 
Abstencions:  5 (4 del PP i 1 del PSOE). 
  

 En conseqüència, s'aprova per majoria simple dels regidors presents (més vots a favor que en contra), la 
proposta abans transcrita. 
 
  I sense més assumptes a tractar, la Batlessa-Presidenta aixeca la sessió a les 22,11 hores del dia abans 
assenyalat, de la qual cosa estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
 
 
 
 
 
 

 


