
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 5 DE 
NOVEMBRE DE 2015.- 

 
 A la Sala Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 5 de novembre de 
2015, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió pública ordinària del Plenari de 
l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 
 
 Sra. Caterina Mas Bennassar. 
 Sr. Rafel Pastor Balle. 
           Sr. Pere Josep Bauzá Ferrer. 
       Sra. Ana María Núñez Jimenez. 
           Sr. Llorenç Bover Nicolau. 
           Sr. Martí Sansaloni Oliver. 
           Sr. Miquel Santandreu Bestard. 
 Sr. Joan Amengual Ferrer. 
 Sr. Bartolomé Martorell Alzamora. 
 Sr. Lluís Grimalt Gual. 
 Sr. Salvador Femenias Riera. 
 
 No assisteixen: ------- 
 
 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, el qui declara oberta la sessió amb 
l’ordre del dia següent: 
 
 1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
 El Sr. President anuncia que encara no està preparada i tot seguit obre pas al següent punt de 
l'ordre del dia. 
 
 2.- APROVACIÓ DE FACTURES AMB DISCREPANCIES D'INTERVENCIÓ.- 
 
 En relació amb aquest altre assumpte l’ordre del dia, el Sr. President proposa la seva retirada i la 
votació d’aquesta proposta s’aprova per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari, amb 6 
vots a favor (5 del PP i 1 del PI), cap vot en contra i 5 abstencions de Més per Petra. 
 
 3.- DECRETS DE BATLIA.- 
 
 El Sr. Batle ofereix a la resta dels Regidors l'oportunitat d'intervenir en relació amb les 
Resolucions de Batlia prèviament repartides entre els mateixos, però no es produeix cap observació 
respecte a aquests, per la qual cosa, el Sr. President dóna pas al punt de l’ordre del dia següent. 
 No obstant això, demana la paraula la portaveu de l’oposició, Caterina Mas, pretenent que abans 
del torn d’interpel·lacions, precs i preguntes, s’introduesqui una moció (d’acord amb el que disposa 
l’article 97.3 del ROF), si bé adverteix aquesta regidora que no s’hauria d’introduir la moció per urgència, 
atès que s’ha presentat en temps i forma. I després d’això, té lloc la votació prevista en el paràgraf 2n de 
l¡article 91.4 del ROF, per introduir la moció per urgència, resultant apreciada la procedència de passar al 
debat del moció, per majoria simple, amb 5 vots a favor de Més per Petra , cap vot en contra i 6 
abstencions (5 del PP i una del PI). 
 En conseqüència, s’introdueix ara a l’ordre del dia, l’assumpte que segueix: 
 



 4.- MOCIÓ PRESENTADA PER MÉS PER PETRA AMB NÚMERO DE REGISTRE 
MUNICIPAL D'ENTRADA 1635 I DATA 2015.09.03, SOBRE LA IL·LUMINACIÓ DE 
L'ESGLÉSIA DE S. PERE DE PETRA. 
 
 La portaveu de Més per Petra, Caterina Mas, actua com a ponent per a aquest nou punt de l’ordre 
del dia i procedeix seguidament a la lectura íntegra de la moció que a continuació es transcriu: 

Caterina Mas Bennasar del Grup Municipal MÉS PER PETRA a l’Ajuntament de Petra presenta la següent moció: 

MOCIÓ PER SOL·LICITAR UNA MILLOR IL·LUMINACIÓ A L'ESGLÉSIA DE SANT PERE DE PETRA. 

El plenari de l’Ajuntament de Petra sempre ha votat per unanimitat els punts sobre la sostenibilitat energètica i canvi 
climàtic, com per exemple: 

• Carta d’Aalborg, Carta de les Ciutats Europees sostenibles. 
• Declaració de Rio de Janerio, Conferencia de l’ONU sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament 

sostenible 
• Protocol de Kyoto, acord per regular i reduir les emissions. 
• El Pacte de Batles que és una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs 

locals en la lluita contra el canvi climàtic. 

Tots aquets acords implica un compromís de reduir les emissions i contaminació al nostre planeta. 

I a més davant les moltes queixes rebudes dels ciutadans del poble per : 

• la mala il·luminació 
• la quantitat de hores d'il·luminació de l'edifici, ja que està encès tota la nit fins al matí. 
• la despesa que suposa per l'economia del poble 
• la inacceptable col·locació d'elements a les façanes dels veïns per poder aconseguir una il·luminació a 

l'edifici. 
• la no previsió de no col·locar un sistema de reducció de consum i temporitzar l’encesa dels llums per evitar 

un consum innecessari. 

A més s’ha modificat un habitat d’una espècie típica dels nostres campanars, com és l'òliba. 

Per altra banda l’Església Parroquial de Petra no és un be de l’Ajuntament de Petra.  

Per tot això, el grup municipal de MÉS per Petra proposa al ple l'adopció del següents 

ACORDS: 

PRIMER.- que s'aturi immediatament la il·luminació de l'església, per evitar consum innecessari i estalviar 
econòmicament. 

SEGON.- que si es vol il·luminar que es faci un estudi lumínic i un projecte tècnic, que passi el filtre de Patrimoni del 
Consell i amb la col·laboració del Bisbat de Mallorca. 

TERCER.- que s'eliminin de les façanes dels veïns els elements col·locats. 

Petra 3 de novembre de 2015.” 
 
 En el torn per a la resta dels grups municipals, pren la paraula el Sr. Batle, com a representant del 
PI, procedint a la lectura de l’escrit que es transcriu a continuació: 
 



 “ Trob que vos preocupau molt, ara pel gasto corrent. Dius a dins sa moció, que hi ha mala 
il· luminació. Jo no sé que enteneu voltros, per mala il· luminació. Recordau l’església com estava abans, i 
mirau com està ara.  
 Mala il·luminació deis, mala il·luminació, la que hi havia abans, amb dos focos que feien rialles 
tota la nit. 
 Mala il· luminació, per mala il·luminació la que hi ha a la Plaça del Pare Serra. Que molta gent, no 
sap si està encesa o està apagada, això és una mala il· luminació i no es pot comparar amb la parròquia i ho 
vareu gestionar voltros. 
 Noltros hem de seguir amb uns criteris abans de fer una obra o una actuació es demana pressupost, 
gasto, consum, triam l’opció més adient cap al nostre poble, i tenim molt d’arment amb els doblers públics. 
 L’assumpte de la il·luminació de l’església de Petra ha estat fins ara, en fase de proves, fa un mes 
que està encès i per motius tècnics no està acabat. S’han fet proves de garantia dels focus LED i dins uns 
dies, estarà acabat del tot. El temporitzador està col·locat fa uns 15 dies a punt de funcionar. Està previst 
que els elements que estan a les façanes (focus) es llevaran dels veïnats i aniran dins del recinte de la 
parròquia. 
 Vos dic, que jo o he tingut cap tipus de queixa, ni dels elements ni de la il·luminació durant el 
vespre, ni del possible consum. Lo que sí hem tengut, son moltes enhorabones i alabances de petrers i de 
gent que passa per la carretera es vespre. De gent externa externa estan molt contents, d’aquesta feina feta 
amb tan poc temps. Estam orgullosos, de poder mostrar es nostre patrimoni, perquè és de veure, tant als 
petrers com als de fora. 
 Vos record que per sa Fira d’Art i Empresa, l’Ajuntament com a novetat, va habilitar una bústia 
dins una carpa perquè els petrers, poguessin opinar amb el lema “Digués la teva”. De totes ses paperetes, 
que si varen treure, vos puc assegurar que no hi havia queixa, ni de l’enllumenat, ni dels consum elèctric, 
ni ningú estava preocupat pel tema de les òlibes.Tampoc hi ha hagut cap entrada de document a les 
oficines municipal; trob que ara és moment, però ningú a dit res.  
 Està previst, que l’enllumenat total de la parròquia i el campanar s’encengui amb l’horari de 
l’enllumenat públic i s’apagui a les 12,00 hores de la nit, les capelles i els voltants, quedant encès es 
campanar tota la nit.  
 L’estudi econòmic que s’ha fet, tindrà un cost de 164.-€ mes és a dir 1968.-€ amb iva inclòs. 
 Fins aquí bé, nosaltres també n’hem fet d’altres d’estudis de consum. Fins ara hi havia, dos focos 
de 1000 vats encesos tota la nit durant als menys 5 anys, perquè sabem el que és manejar doblers públics. 
Bé idò, 2 focos de 1000 vats encesos tota la nit, són 2 kilowatts hora per 13 hores de consum, fins a hores 
d’ara, sabeu que suposa això? Idò 156.-€ al mes. Sí, he dit 156.-€ al mes, és a dir, 1872.-€ any iva inclòs. 
El que s’ha pagat fins ara amb 2 focos és de 156.-€ mes, és a dir, una altra vegada és de 1872.-€/any. El 
que es pagarà a partir d’ara, amb focos LED i temporitzador serà de 164.-€ als mes i 1968.-€/any. Si hi ha 
una petita diferència de 8.-€ al mes o de 96.-€ a l’any. 
 Jo crec que poder gaudir de tenir un patrimoni de tots engalarnat per 96.-€/any, o per encarir 8.-€ al 
mes trob que no val la pena ni parlar-ne.  
 Noltros estam orgullosos de mostrar el nostre patrimoni. A aquest fet, l’equip de Govern, li diu 
gestió ben feta dels doblers públic i el que feis vosaltres, es diu demagògia.  
 Sra. regidora, sap vostè el que es gasta amb un any l’Ajuntament de Petra, amb tot el conjunt de 
consum elèctric. Sap vostè quants d’euros es varen pagar l’any passat de factura elèctrica. No. Idò ja ho 
val. 
 Jo crec que abans de fer presentar mocions, m’ho haguéssiu demanat i jo vos ho hagués comptat de 
bon gust.” 
    
       Després toca el 2n torn per la regidora ponent, qui afirma que als del seu grup els encanta mostrar 
el patrimoni que hi ha a Petra i com està il· luminada l’Església; el que passa, continua dient Caterina Mas, 
és que quan un governa ha de passar per unes normes que obliguen a informes, estudis, etc. Igual que 
passen la resta dels veïns, els quals, per exemple, han de presentar projectes per a realitzar determinades 
obres. D’altra banda, la regidora de Més afegeix que també cal tenir crèdit, com passava amb les factures 
que s’havien de dur en el punt anterior de l’ordre del dia. En relació amb l’assumpte de la Bústia, Caterina 



diu que no sap si es correspon amb una factura que ha tingut entrada a l’Ajuntament, procedent d’una 
empresa de Palma. El Sr. Batle respon que no i prossegueix la intervenció de la ponent, que es refereix ara 
a altres factures, per a les quals pot no haver-hi crèdit en el Pressupost, segons aquesta regidora de Més, 
al·ludint a les referides a una entrevista del Batle i a una obra al Cementiri. 
 
 En el 2n torn per l’oposició, torna a ser el portaveu del PI, Salvador Femenias, el que prengui la 
paraula i intervé també amb la lectura d’un escrit seu en què es diu el següent: 
 
 “També n’hem fet un altre d’estudi econòmic. Vos diré, l’Ajuntament amb la Mancomunitat, tenim 
una mena de conveni, envers, un hort solidari que està situat al peu del Bonjesús, el disfruten unes 10 
persones, majoritàriament marroquines. Sembren tomàtigues, pebres, fins aquí res a dir. Però sap la Sra. 
regidora quin consum d’aigua potable s’ha duit a terme el 2on trimestre i el 3er trimestre. NO. Ja ho val. 
Idò el 2on trimestre 382 tones i el 3er trimestre 140 tones.  Estic xerrant d’aigua dolça, d’aigua 
tractada, d’aigua potable, d’aigua bona. Saps quin cost real té amb euros això? No. Idò més de 1.400.-€ de 
tots els petrers. Que vos pareix això ? Se li diu, un consum desmesurat  i un despilfarro de doblers públics. 
Només amb 2 trimestres de l’any passat. Crec que una cosa no va amb l’altra. 
 Jo no faig comptes dir res, però sí el Protocol de Kyoto, la Conferència de la ONU sobre medi 
ambient i el pacte de Batles que neix com un instrument clau, per implicar als governs locals en la lluita 
contra el canvi climàtic. Sabem això, no sé quina opinió han de tenir del grup que presenta mocions als 
altres, i no saben gestionar els recursos quan tenen responsabilitat de gestió. Demanam, per tant, menys 
mocions crítiques i més ajudar a la governabilitat del nostre poble. Tot això es fa, per ajudar a l’economia 
del poble i des del dia 20 de juny fins el dia 10 de juliol, casi un mes el vaig fer de franc i estic ben 
orgullós. Crec que als polítics els han de jutjar, no pel que diuen que faran sinó pel que fan. A vegades val 
més xerrar poc i actuar més. S’està fent una auditoria tècnica cap a s’enllumenat públic i s’han detectat 
problemes molt greus, com per exemple no tenir toma terra ses faroles majoritàriament de bàcul i que de 
moment estaran apagades fins una prompte solució.  
 Un suggeriment. Aquesta moció, també la podeu presentar al Govern Balear. A lo millor vos fan 
cas i paguen l’enllumenat de la seu i els voltants i s’entretenen mirant al vol de les òlibes. 
 I per acabar, voldria dir, que estam dins es tema de reduir costos medio-ambientals i econòmics. 
Vull recordar als petrers, que jo voluntàriament m’he rebaixat el sou, en uns 7.000.-€/any. És a dir, estaré 
cobrant 7.000.-€ menys que vostè. Dic 500.-€ cada mes menys que vostè.  
 És per aquest motiu que, un moment determinat del dia ha faroles enceses perquè fan les proves 
oportunes per la realització de l’auditoria tècnica, recordant a tots, el precedent luctuós de Bunyola.” 
  
 Ja en el torn final a càrrec de la ponent, Caterina Mas els diu als de l’equip de Govern que poden 
tallar l’aigua als Serveis Socials, si volen; però que el que sí han de fer és un projecte tècnic per a les obres, 
com la resta de la gent. Si bé l’esmentada regidora reconeix que alguns veïns no ho fan quan és legalment 
obligatori. Afegeix la portaveu de Més que els del seu grup sí que ajuden a la governabilitat, però que 
l’equip de Govern funciona per inèrcia. Conclou la intervenció de la regidora ponent dient que el Batle no 
es dedica al 100% i que de vegades no ha arribat a l’Ajuntament ni a les 12 del matí, cobrant 1.857,15 
euros al mes; mentre que ella cobrava 1.930 euros i que ho faria més o menys bé, però donava més servei i 
dedicava més feina a l’Ajuntament. Per al· lusions, el Sr. Batle replica que la dada del sou està malament i 
que realment cobra 1.550 euros al mes i afegeix que l’últim comentari de Caterina no és cap moció. 
 Després es passa a votar la moció presentada per Més per Petra i més amunt transcrita literalment i 
en la votació tenint s’obté el resultat següent: 
 
 Vots emesos:   11. 
 Vots a favor:   5 de Més per Petra. 
 Vots en contra:   6 (5 del PP i 1 de PI). 
 Abstencions:   0. 
 



 Per tant, es rebutja, per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari, la moció de Més 
prèviament transcrita. 
 
 5.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
 Ja dins de l’últim punt de l’ordre del dia i a manera de prec, el portaveu del PI, Salvador Femenias, 
comenta que s’han detectat una sèrie de faroles sense presa de terra i que s’ha encarregat una auditoria 
tècnica, en la qual s’han comprovat greus irregularitats; dit això, el Sr. Batle passa el torn de paraula al 
portaveu del PP, Martí Sansaloni. El primer Tinent de Batle informa que el treball en qüestió ha estat 
encarregat a una empresa de la Península, per un pressupost de 5.400 euros. El regidor Sansaloni afegeix 
que encara no hi ha conclusions, però que s’han deixat a les fosques faroles, sobretot a la zona de l’Escola, 
perquè no hi hagi risc. Continua la seva intervenció el regidor popular, dient que parla cada dia amb els 
encarregats de l’empresa i que encara no ha estat possible encendre els llums. No obstant l’anterior, 
l’esmentat regidor anuncia que espera que pugui fer-se demà o passat demà. Finalitza la seva intervenció el 
representant de l’equip de Govern, demanant disculpes, però avisant que el risc de tenir faroles enceses és 
superior al de tenir-les apagades, en aquest cas. 
 La següent intervenció prové de la portaveu de Més per Petra i és la pregunta que a continuació 
s’indica: Per què no s’ha portat la moció dels refugiats? El Sr. Batle contesta que no ho sap. Mentre que el 
regidor popular, Miquel Santandreu, apunta per la seva part que ell entén que no s’hauria de fer política 
amb aquest assumpte, com ja va manifestar en la sessió plenària corresponent; no obstant la qual cosa, 
anuncia dit regidor que podrà discutir-se la moció en el Plenari de desembre, si bé afegeix que tal tema pot 
tenir algun sentit que es tracti en el Congrés dels Diputats, però no aquí. 
 Després es produeix una interpel·lació de la portaveu de l’oposició, demanant ara Caterina Mas al 
Batle que expliqui un anunci que ha vist sobre contractació de personal per part de l’Ajuntament. No 
obstant això, serà el regidor delegat de personal qui doni la resposta, dient Martí Sansaloni que hi ha hagut 
persones que per diferents motius han deixat de treballar per a l’Ajuntament i que per això s’han ofert dues 
places laborals. Llavors Caterina pregunta si es donarà més publicitat a la convocatòria i el regidor 
Sansaloni li contesta que també es publicarà al BOIB, però que hi havia un problema amb la signatura 
electrònica, que creu que ja estarà solucionat. 
 La següent intervenció va a càrrec del regidor de Més per Petra, Llorenç Bover, qui formula una 
pregunta al regidor de l’equip de Govern, Lluís Grimalt, i que és la següent: Quin criteri s’ha seguit per 
encarregar la neteja dels camins ? El regidor delegat en la matèria li respon que segons la urgència i la 
necessitat s’han escollit els camins, partint dels que estaven programats i d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària. El mateix regidor de Més també serà qui faci una altra pregunta, però en aquest cas dirigida 
al regidor delegat d’Esports, Juan Amengual, i és la següent: Qui porta la neteja del camp de futbol?. 
Contestant el delegat d'Esports de l’equip de Govern, que de moment no s’ha contractat a cap persona. 
Acabada aquesta intervenció, el Sr. President aixeca la sessió a les 22,06 hores; després de la qual cosa 
ofereix un torn de precs i preguntes per al públic present a la sala, sobre temes concrets d’interès 
municipal, en virtut del que disposen els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM; però sense que 
intervingui tampoc ningú del públic assistent, per la qual cosa el Sr. President dóna per finalitzada també la 
reunió, a la mateixa hora ja indicada, i jo com a Secretari estenc la present acta la qual certific. 
 
           Vist i Plau    El Secretari 
          El Batle. 
 
 
 
Signat: Salvador Femenias Riera.   Signat: Francisco González Benito. 


