
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE DIA  30 

DE SETEMBRE DE 2010.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 20,32 hores del dia 30 de setembre 
de dos mil deu, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió plenària 
extraordinària i pública de l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 

 
 Sr. Joan Font i Massot. 
  Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastià Reixac i Genovard.  
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort.  
 Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
 Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 
 Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
  Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
 Sr. Bartomeu Martorell Alzamora. 
 Sr. Miquel Jaume i Horrach. 
  Sr. Antoni Gibert i Rosselló. 
 
 Actua com a Secretari el qui ho és de la corporació, Sr.Francisco González Benito, i la sessió és 
celebra sota la presidència del Sr. Batle, Joan Font Massot, qui declara oberta la sessió amb l’ordre del 
dia següent.  
  
 1.- APROVACIÓ ACTA DE    LA    SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
El Sr. President ofereix l'ús de la paraula als diferents grups municipals, per si volen fer alguna 

observació sobre aquesta acta, sense que cap es manifesti referent a això; per la qual cosa queda 
aprovada l'acta plenària corresponent a la sessió celebrada en data 2-9-2010, d'acord amb el disposat en 
l'Article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre, per unanimitat dels regidors que 
componen el Plenari. 
 
 2.- ACCEPTACIÓ DE LA DIMISSIÓ DE JOAN FONT MASSOT COM A BATLE I 
COM A REGIDOR.  
 
 Comença el Sr. Batle per dirigir-se al Secretari de la Corporació, perquè informi sobre els acords 
plenaris que s'han d'adoptar i el funcionari indica que bàsicament són els dos següents: prendre de 
coneixement de la renúncia presentada pel Batle pel que fa als seus càrrecs municipals i comunicar-ho a 
la Junta Electoral Central, indicant qui és el següent candidat de la llista del PSM, a qui li correspon 
substituir al regidor que dimiteix. El Sr. Batle torna a prendre la paraula dient que es tracta de Gabriel 
Alomar Bauçà. El Secretari reprèn la paraula per la seva banda i comenta que de totes maneres, el primer 
seria que el Sr. Batle informàs de l'escrit de renúncia que va presentar a l'Ajuntament, a l'efecte de 
motivació. Llavors Joan Font Massot comença recordant que va registrar el seu escrit de renúncia a 
l’Ajuntament i diu que ha estat 15 anys exercint com a Batle, que són molts anys, i que hi ha gent 
capacitada en l'Ajuntament per tirar endavant l'Ajuntament. Després agraeix la labor de l'oposició durant 
els anys que ha estat exercint de Batle i la dedicació de tots els qui han format part del Consistori, 
especialment la dels de l'equip de govern, per la seva capacitat de treball i de sacrifici, segons apunta 
Joan Font. Després agraeix també el Batle, a la gent que ha donat suport al PSM, sense els que la seva 
labor tampoc hauria estat possible. Afirma Font Massot estar convençut sens dubte, que els membres de 
l'equip de govern actual, estan capacitats per a seguir endavant i anuncia que sempre el tindran al seu 
costat, per al que pugui aportar, ja que el van tenir a la seva disposició. Tot seguit, el Sr. Batle ofereix 



torn de paraula als portaveus de l'oposició, i és M. Jaume per part d'UM, qui primer intervé. Comença 
aquest regidor donant les gràcies al Batle i afirma que durant aquests anys s'han aconseguit separar les 
qüestions personals de les qüestions polítiques. Afegeix M.Jaume que s'ha pogut parlar normalment pel 
carrer i que després en l'Ajuntament s'ha coincidit en moltes coses i en unes altres no. Continua dient el 
representant d'UM que el Batle ha pres una decisió i que li desitja que li vagi bé en el futur; així mateix 
aquest Regidor li diu que té als del grup UM a la seva disposició, si els necessita. És ara el portaveu del 
PP, Miquel Santandreu, qui en la mateixa línia que l'anterior regidor, desitja a Joan Font Massot la millor 
de les sorts en el personal, encara que no en el polític, com és lògic, afegeix Miquel Santandreu. 
Comenta aquest mateix regidor, que l'últim mandat s'ha vingut caracteritzant per la normalitat política, si 
bé amb les diferències i tensions que pot haver entre un equip de govern i una oposició. Finalitza Miquel 
Santandreu la seva intervenció, reiterant al Batle el seu desig que tingui la major de les sorts en la nova 
etapa que comença. Després és el portaveu del PSM, Sebastià Reixac el qui pren la paraula i diu que no 
només com a regidor, sinó també com a ciutadà, li toca agrair l'esforç i el lliurament d'energia que ha fet 
el Batle durant aquests anys, amb una compensació econòmica tan escassa, igual que la dels altres 
regidors, segons aquest portaveu. Segueix dient Sebastià que també és de justícia destacar les fites que 
s'han aconseguit durant aquests anys, que ha estat com a Batle Joan Font Massot. Per al regidor del PSM 
que intervé, aquesta ha estat una etapa especialment fructífera, en matèria d'infraestructures culturals, 
esportives, etc, les quals, segons comenta aquest regidor, no estaven i ara hi són. Finalment, aquest 
regidor lloa el tarannà de l'encara Batle i el seu art d'escoltar, a pesar dels moments turbulents que hi ha 
hagut també, com passa en totes les famílies, diu aquest regidor. Afegeix Reixac, que ningú del color 
polític que sigui, podrà dir que no ha estat escoltat pel Batle. Acaba dient el portaveu del PSM que els de 
l'equip de govern li desitgen el millor dels èxits i no solament en el personal, sinó també en el polític. 
 Acabades les intervencions anteriors, el Sr. Batle es dirigeix de nou al Secretari, per a consultar-
li si és necessari votar. El funcionari respon negativament, afegint que els membres del Plenari, en aquest 
supòsit, solament poden prendre coneixement de la renúncia i acceptar-la, sense que tinguin possibilitat 
d'oposar-se a ella, per tant, no cal votar, conclou Francisco González, si bé adverteix que fins a l'últim 
moment del torn final de paraula, l'encara Batle, podria retirar la seva proposta de renúncia, abans de 
finalitzar la sessió plenària. Tant Joan Font Massot com alguns companys del seu grup municipal PSM, 
comenten que es tracta d'una decisió molt meditada que no es va a canviar. 
 Així les coses, els membres del Plenari acorden prendre coneixement de la renúncia de Joan Font 
Massot a la seva condició de Batle i de regidor de l'Ajuntament, així com a tots els altres càrrecs 
municipals que pugui exercir derivats dels anteriors i comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central 
perquè expedesqui la credencial acreditativa de la condició d'electe, a favor del candidat següent de la 
llista del PSM, que és Gabriel Alomar Bauçà, el qual ocupa el lloc número 7 en la llista electoral del 
Partit PSM-Entesa nacionalista de les darreres Eleccions Locals de l'any 2007. 
 

 No es produeixen més intervencions i per això el Sr. President aixeca la sessió, essent les 20,48 
hores, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific.  
 
          Vist i Plau                                               El Secretari. 
       El Batle 

 
 
  

Signat: Joan Font Massot.                           Signat: Francisco González Benito.             
 


