
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE 
DIA 14 D’OCTUBRE DE 2010.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,33 hores del dia 14 

d’octubre 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: 

 
 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. 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 de la Sra.Caterina Mas i Bennassar, qui declara oberta la 
sessió amb l’ordre del dia següent.  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
La Sra. Presidenta diu que al no estar preparada encara l'acta corresponent, es durà a una 

pròxima sessió plenària i dóna pas al punt de l'ordre del dia següent. 
 

 2.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2008.- 
 

 Per a aquest punt de l'ordre del dia, serà el regidor d'Hisenda qui actuï com a ponent i 
recorda que aquest Compte ja es va dictaminar favorablement i que ha superat el període 
d'exposició pública sense al·legacions, per la qual cosa proposa l'aprovació del Compte General 
de 2008. 
 Ja que no es produeixen més intervencions per part dels grups municipals, la Sra. 
Presidenta demana vots sobre aquest punt de l'ordre del dia i s'obté el resultat següent: 

 
 Vots emesos:   9.  
 Vots a favor:   5 del PSM. 
 Vots en contra:  0  
 Abstencions:   4 (2 del PP i 2 d’UM) 
 

Per tant, queda aprovada per majoria simple (més vots a favor que en contra) dels 
regidors presents (9), el Compte General de 2008. 

 
 



 3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS NNSS 
(DESCLASSIFICACIÓ EN SON DALMAU).- 

 
La Sra. Presidenta planteja retirar aquest assumpte de l'ordre del dia, la qual cosa queda 

aprovat, d'acord amb el disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de 
desembre, per unanimitat dels regidors presents (9). 

 4.- SOL·LICITUD PLA D'OBRES I SERVEIS 2011.- 

      Actua com a ponent, per a aquest punt de l'ordre del dia el regidor d'Obres, i comença 
presentant el primer dels projectes que pretén incloure l'equip de Govern en el POS de 2011. 
Segons comenta Bartomeu Gual, es tracta de fer uns pous absorbents per a infiltrar les aigües 
recollides en els carrers, prèvia separació de greixos i hidrocarburs. Altres dades que dóna 
Bartomeu sobre aquest projecte són els referits al pressupost de l'obra que puja a 109.827,73 
euros i al seu termini d'execució que és de 6 setmanes. Després el regidor Gual presenta el 
segon projecte que correspon al reasfaltat del camí de son Homar i l'extensió d'una capa 
d'aglomerat en el mateix, amb un pressupost total de 32.256,03 euros i un termini d'execució de 
l'obra també de 6 setmanes. L'últim projecte que presenta el regidor Gual es refereix a una 
reforma de les dependències municipals quant a oficines, instal·lacions, tancaments i arxiu, amb 
un pressupost total de 181.195,52 euros i un termini d'execució igualment de 6 setmanes. 

      Després ve una primera ronda d'intervencions para l'oposició, prenent la paraula llavors 
M.Jaume d’UM, per a dir que tot el que siguin millores al seu grup li semblen bé. No obstant 
això, pregunta aquest regidor al d'Obres, si s'ha fet un previ estudi geològic en la zona. 
Bartomeu Gual respon negativament, però afirma que amb aquests 2 pous prevists  tocaria 
bastar. El regidor M.Jaume recorda que hi va molta aigua a aquesta zona i que caldria mirar això 
amb més atenció. El regidor del PSM, Sebastià Reixac, respon al portaveu d’UM que això es 
veurà i aquest últim diu que ell s'asseguraria. Aquest mateix regidor d’UM, diu que l'ideal seria 
una cosa definitiva, amb la instal·lació d'una canonada passant la Costa Roja. En opinió del 
representant d’UM, estaria bé conèixer el que costaria aquesta obra que proposa, ja que al seu 
judici seria una solució definitiva que per la diferència de preu amb la proposta de l'equip de 
govern, pogués merèixer la pena. Acaba la seva intervenció M.Jaume,  pel que fa al primer dels 
projectes presentats, dient que els pous tenen el costum d’embossar-se. A continuació, es centra 
aquest mateix regidor en el projecte relatiu al camí de son Homar, a propòsit d’això recorda que 
hi ha camins com aquest que tenen un punt d'inici però no punt final i quan s'acaba el camí t'has 
de tornar cap a enrere. Aquest regidor d’UM considera que hi ha un camí que seria molt útil que 
anés arreglat, ja que s'empra molt, diu M.Jaume, que dóna un servei molt directe al poble i que 
és el dels Rentadors. 

      En el primer torn per al PP, intervé Martí Sansaloni com a portaveu, i diu que li sembla 
bé el proposat per M.Jaume, però afegeix que la sol·licitud del POS s'ha de presentar demà, amb 
la qual cosa afirma Sansaloni que els de l'equip de govern no faran cas del que digui l'oposició. 
Fa al·lusió també el portaveu popular a la falta d'adecentament del C/Barracar Baix i per altra 
banda, Sansaloni apunta unes deficiències que s'han advertit en Comissió, pel que fa als 
projectes presentats, com la falta d'estudi de seguretat i salut i la falta de partides pressupostàries 
per a l'aprovació d'aquests projectes d'obres. El regidor Sansaloni veu aquí en aquest assumpte, 
una política de fets consumats, al convocar-se la sessió plenària, un dia abans de remetre la 
sol·licitud del POS al Consell Insular.   



     Per a contestar a l'oposició, utilitza un 2on torn el regidor d'Obres i en relació amb la 
intervenció del regidor popular, planteja la possibilitat d'arreglar el C/Barracar Baix, amb les 
millores oferides per l'empresa Aglomsa. Quant a la proposta referida al camí dels Rentadors, 
Bartomeu reconeix que s'ha d'arreglar, però que s'ha seleccionat el camí de son Homar com a 
prioritari, perquè hi ha gent que viu allí, que passa cada dia i que l'hi ha demanat, perquè està 
molt malament aquest camí. El regidor Gual afegeix que hi ha 4.000 camins per a arreglar, però 
que se n’ha d’arreglar algun, i també afirma, d'altra banda, que no tenien perquè haver duit a 
Plenari dos dels projectes (el del camí de Son Homar i el dels Pous) i que els han duit, malgrat 
ser competència de la Batlia la seva aprovació. 

 Ve ara el 2on torn per a l'oposició i el portaveu d’UM, M.Jaume, diu que ja sabem que 
en el camí de Son Homar viu gent, però que també  hi ha camins que s'utilitzen molt, encara que 
la gent no hi viu. A part de l'anterior, aquest representant d’UM recorda que quedàrem que 
s'arreglarien els caps de cantons dels carrers i que ni tan sols s'han pintat. En relació amb el 
plantejat pel regidor d'Obres d'arreglar el C/Barracar Baix, el regidor Jaume pregunta si és segur 
que asfaltarà tot i Bartomeu Gual li contesta que sí. 

   En el torn per al grup popular, el regidor Martí Sansaloni anuncia l'abstenció del seu 
partit en aquest punt de l'ordre del dia, perquè no s'ha consultat prèviament a l'oposició i perquè 
hi ha improvisació. Per a aquest regidor els fets posen a les coses en el seu lloc, si bé admet com 
cert que dos dels projectes presentats no eren de competència plenària i que es podien aprovar 
per Resolució de Batlia, com ha indicat Bartomeu, i després donar-ne compte d'ells al Plenari. 
El company del regidor Sansaloni, M.Santandreu,  pregunta que passaria si haguessin convençut 
per una vegada als de l'equip de govern en aquest assumpte i el regidor Reixac de l'equip de 
govern, recorda que el del POS sempre s'aprova a l'octubre i que l'oposició va poder haver fet 
les seves propostes al gener. 

      Acabades les intervencions en aquest punt de l'ordre del dia la Sra. Presidenta demana 
vots, sobre els tres projectes presentats amb l'ordre de prioritat que s'han exposat, per a 
sol·licitar la seva inclusió en el POS 2011, i s'obté el següent resultat: 

 Vots emesos:   9.           
 Votos a favor:    7  (5 del PSM i 2 d'UM) 
  Vots en contra:  0.  
 Abstencions:      2  del  PP 

  Per tant, queda aprovada per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari,  la 
sol·licitud d'inclusió en el POS dels tres projectes presentats, en l'ordre de prioritat que s'han 
relacionat. 

 No es produïxen més intervencions i per això la Sra. Presidenta aixeca la sessió, sent les 
21.53 hores del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific.  
 Vist i Plau      El Secretari 
   La Batlessa en funcions 

 
 

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


