
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE 
DIA 18 DE JULIOL DE 2011. - 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 20,35 hores del dia 18 de 

juliol de dos mil onze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió 
extraordinària i pública del Plenari d’aquest Ajuntament, els regidors que a continuació es 
relacionen: 
           
 Sra. Caterina Mas i Bennasar. 

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
           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. 
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 es celebra sota la presidència de la Sra. Caterina Mas i Bennasar, que declara oberta la 
sessió amb l’ordre del dia següent:  
 
 La Sra. Presidenta comença per comentar que la present sessió ha estat sol·licitada per 4 
regidors del PP i 1 de CxI, i que aquests regidors tenen la possibilitat d'intervenir mitjançant un 
sol portaveu o bé intervenir tots ells. Llavors pren la paraula Martí Sansaloni, com a portaveu del 
PP, i diu que han estat llevats 3 punts de la sol·licitud que van presentar els regidors indicats i que 
creu que això és infravalorar a l'oposició.  
 
 1.- DESTINAR ELS MITJANS HUMANS I ECONÒMICS   NECESSARIS PER 
POSAR AL DIA LA COMPTABILITAT MUNICIPAL. 
 

Ja entrant en l'assumpte propi del primer punt de l'ordre del dia, el regidor Sansaloni 
apunta que pretenen quantificar l'estat econòmic real de la Corporació i fer després una auditoria 
que es tregui a concurs. Tot seguit, comenta l’esmentat regidor popular que el motiu de sol·licitar 
això ara és per no deixar passar tot l'estiu i posar-nos ja (ull en agulla) amb l'assumpte. Per la seva 
banda, la portaveu del PSOE, Maria Antònia Alzamora Torrens, comenta que el sol·licitat en 
aquest punt està dins del seu programa polític i que el seu grup defensa la transparència 
municipal. 

El següent que intervé és el membre de l'equip de govern Sebastià Reixac, i com a regidor 
d'Hisenda, informa que s'ha tancat la liquidació de 2009 i que actualment s'està a març de 
l’exercici del 2010. Fa esment aquest regidor a una persona que ve de fora del poble, ajudant en 
aquestes tasques i continua dient que creu que l'Ajuntament disposa amb els mitjans suficients i 
que els funcionaris fan un bon treball. Per altra banda, segueix dient Sebastià, que des del Consell 
Insular es fa una supervisió amb un Tècnic que ve, el qual ha dit que a finals de setembre la 
comptabilitat municipal estaria actualitzada. En cas contrari, anuncia el regidor Reixac, que a 



l'octubre es compromet l'equip de govern a donar explicacions. La portaveu del PSOE intervé per 
a felicitar al regidor d'Hisenda pel fet que en un mes s'hagi pogut tancar la comptabilitat de 2009. 
Sebastià Reixac matisa que no és que s'hagi fet en un mes i al·ludeix altra vegada a l’ADL abans 
esmentada de la qual diu que és economista. D'altra banda, aquest regidor diu que la transparència 
es dóna perquè cada vegada que es fa una sessió plenària, s'envien les Resolucions de Batlia als 
regidors i que altra cosa és que la comptabilitat estigui retrassada. Pel que fa a l’ADL ja citada, 
diu Sebastià que ha estat contractada amb una subvenció de Conselleria de Treball de l'anterior 
Govern i després fa al·lusió de nou al Tècnic del Consell que ve a l'Ajuntament per a assessorar en 
el tancament de la comptabilitat. 

En el 2on torn per al grup popular, torna a intervenir Martí Sansaloni, qualificant el que 
s'ha dit pel regidor d'Hisenda com un discurs continuista. A més recorda aquest regidor del PP que 
el funcionari del Consell va dir que ell no era responsable de res i que venia quan li cridaven 
perquè la cosa estava encallada. Acaba la seva intervenció Sansaloni, dient que li agradaria que el 
mes de setembre estigués tancada la comptabilitat municipal i que els del seu grup li agrairien al 
regidor d'Hisenda per a sortir de dubtes. Utilitza un 2on torn i final el regidor d'Hisenda, per a 
assumir la seva responsabilitat en aquest assumpte, en la part que li correspongui. No hi ha cap 
proposta d'acord plenari formulada per ningú i per tant no té lloc cap votació.  
   
 2.- EXPLICAR ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ LES FESTES 
PATRONALS DE STA. PRAXEDIS 2011.- 

 
També és el portaveu popular Martí Sansaloni qui intervé primer, per a demanar una 

explicació addicional a l’entrega del programa de festes que ha fet el regidor corresponent en 
Comissió. Afegeix Sansaloni que si és així com es pren l'equip de govern, el d'informar d'alguna 
cosa, els del seu grup no ho poden compartir. En línia amb l'anterior, el portaveu de CxI, Lluís 
Grimalt Gual, diu que volien saber el que costa cada cosa, perquè programa de festes ja en tenen 
un cadascun. Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Maria Antònia Alzamora Torrens, igual 
que ha fet en Comissió, demana pel percentatge de cost de les festes de Sta. Praxedis pel que fa al 
total de les festes i si les festes són organitzades només per l'Ajuntament o col·laboren altres 
entitats. 

Pren la paraula després el regidor de Festes, Biel Alomar Bauzà, el qui comença contestant 
primer a Martí Sansaloni, dient que és evident que hi ha un pressupost previ, amb una partida de 
63.000 euros per a totes les festes. Recorda aquest regidor que les festes de Sta. Praxedis són de 
tot el poble. Alomar afegeix que no pot dir ara la quantitat de costaran, però que ho podrà fer quan 
tingui totes les factures, per a la sessió plenària següent. Continua la intervenció de Biel Alomar 
que ara es dirigeix a la portaveu del PSOE, per contestar-li en particular que qui col·labora amb 
l'Ajuntament són: entitats culturals i esportives, així com els quintos. Igualment li comenta Biel a 
la regidora que hi ha activitats que no tenen cost, però que més del 90% en tenen algun. 

Ve després el 2on torn per al PP i torna a ser el seu portaveu, Martí Sansaloni qui intervé 
dient que els del seu grup no interpreten el d'informar com el simple fet d’entregar el programa de 
festes i retreu al regidor de Festes que no els hagi fet una telefonada. Prossegueix dient el regidor 
Sansaloni que informar seria per exemple que hagués oferit un cost aproximat de cada un dels 
actes de les festes. Assenyala Sansaloni també que el pressupost municipal per a festes ha pujat 
3.000 euros en època de crisi, sense que s'hagi vist amb claredat el per què. Utilitza el seu 2º torn 
el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, per dir que els agradaria que hagués un percentatge fix per a 



cada festa i també saber quin criteri utilitzen els de l'equip de govern per a repartir entre les 3 
festes (Sta. Praxedis, sa Rua i els Àngels). 

En el segon torn i final del regidor de Festes, Biel recorda que ja estam en festes i que ens 
agraden les festes. Afegeix que cadascun té el seu amor propi i que a l'acabar la sessió plenària li 
donarà al portaveu del PP el seu número de telèfon, perquè respectant els descansos, el cridi quan 
tingui un dubte i així no esperi per a fer-lo durant els plenaris. 

 
 No havent ja més assumptes a tractar dins de l'ordre del dia, és per això que la Sra. 
Presidenta aixeca la sessió, sent les 22,53 hores, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el 
Secretari certific. 
 
          Vist i Plau                                               El Secretari 
         La Batlessa 

 
 
  

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

 
 
 
 
 
 


