
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRESSA DE POSSESSIÓ D’UN 
NOU REGIDOR I ELECCIÓ DE BATLE/SSA DEL DIA 16 D’OCTUBRE  DE  2010.- 

 
A la Sala de sessions de la Casa consistorial de Petra, a les 12.09 hores del dia 16 

d’octubre dos mil deu, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar la pressa de 
possessió d’un nou regidor i de procedir a l'elecció del Batle/ssa, els qui 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. Gabriel Martorell i 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. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA DE  LA  SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
 Després d’informar als presents sobre l’objecte d’aquesta sessió, la Sra. Presidenta 

anuncia que l’acta de la sessió anterior no està preparada, i es passarà directament als següents 
assumptes i que a partir d’ara serà el Secretari qui dirigirà la sessió.  

 
2.- PRESSA DE POSSESIÓ  NOU REGIDOR.-  
 
a) Constitució de la mesa d'edat. 
 
Pren la paraula el Secretari per explicar com s'ha de constituir la Mesa d'Edat. Així, diu 

Francisco González que aquesta la formen els regidors de major i de menor edat presents a l'acte 
i de la qual serà Secretari el de la Corporació. El de major edat actua de President i el de menor 
edat de Vocal. Els regidors de major i de menor edat són, respectivament el Sr. Antoni Gibert 
Rosselló i el Sr. Martí Sansaloni Oliver. 

 D’acord amb l’exposat pel Sr. Secretari, els dos regidors indicats ja ocupen el lloc 
destinat a la Mesa d'Edat, que és constituïda, per tant, pel Sr. Antoni Gibert Rosselló qui actua 
en qualitat de President, i del Sr. Martí Sansaloni Oliver qui actua en qualitat de Vocal. 

 
b) Comprovació de les credencials. 
 
Seguidament, intervé el Secretari de la Mesa d’edat per comprovar la credencial que ha 

tramès la Junta Electoral Central i considera suficientment acreditada la identitat de Gabriel 
Alomar Bauzà, mitjançant l’aportació del DNI per part d’aquest últim. El mateix funcionari 
abans esmentat afegeix que li consta la presentació per part de qui pretén accedir a la condició 
de membre de la Corporació, de les declaracions legalment preceptives de béns i d’interessos. El 
Secretari també manifesta que ha comprovat la credencial, i que és correcta.   

 



 A continuació, Francisco González demana a l’interessat si existeix cap causa 
d’inelegibilitat o d'incompatibilitat per prendre possessió del càrrec, sobrevinguda amb 
posterioritat a la data de presentació de les referides declaracions a les oficines municipals, tal 
com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 LOREG. Vist que Gabriel Alomar respon en sentit 
negatiu, el Secretari manifesta que ara toca prometre el càrrec de regidor, ja que es tracta d’un 
requisit legal previ d’accés al càrrec, per la qual cosa l’esmentat funcionari procedeix a convidar 
a l’interessat a que el faci d’acord amb fórmula legal i a tal efecte li passa un escrit per llegir. 
Davant la Mesa d'Edat, Gabriel Alomar Bauzà manifesta el següent: 

 
Jo, Gabriel Alomar Bauzà, promet per la meva consciència i pel meu honor de complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i 
de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. 

I tot seguit, el Secretari lliura la credencial al ja nou regidor que ara ha pres possessió. 
Una vegada que el nou regidor ha pres possessió del càrrec, el Secretari  procedeix a llegir 

el punt de l'ordre del dia següent. 
 
3.- ELECCIÓ, PRESSA DE POSSESSIÓ I PROCLAMACIÓ DE BATLE/SSA DEL 

MUNICIPI DE PETRA.- 
 
 El Secretari procedeix a la lectura de les normes reguladores de l'elecció de Batle/ssa,  

contingudes en l'article 196 LOREG, que textualment diu: 
 
"Article 196 LOREG: 
En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de Batle, 

d'acord amb el procediment següent: 
a)Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. 
b)Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. 
 
 El Secretari interrompeix  la lectura de l’esmentat article en aquest moment, per suposar 

que clarament es complirà la condició esmentada per quant ja hi ha una majoria absoluta en 
favor del grup municipal PSM.  

 El Secretari a continuació demana als caps de llista dels diferents partits polítics (PP, 
PSM i UM)  si  qualcú es vol presentar com a candidat a la Batlia. 

Intervé la Sra. Caterina Mas Bennassar  per manifestar que com a cap de llista del partit 
PSM es presenta com a candidata a la Batlia.  

També intervé el Sr. Miquel Jaume Horrach, per manifestar que com a cap de llista del 
partit UM es presenta com a candidat a la Batlia. 

També intervé el Sr. Miquel Santandreu Bestard, per manifestar que com a cap de llista 
del partit PP es presenta com a candidat a la Batlia. 

El Secretari manifesta que, ja que s'han presentat diferents candidats a Batle/ssa, 
correspon dur a terme la votació d'aquestes candidatures per a l'elecció de Batle/ssa. Acte seguit 
es planteja el sistema de votació a utilitzar per triar el Batle/ssa. El Secretari consulta als 
regidors aquest assumpte, dient que en aquest municipi tradicionalment no s’ha utilitzat la 
votació secreta per l’elecció de Batle i que s’ha utilitzat la votació ordinària pública. El regidor 
Sebastià Reixac  proposa la votació ordinària a mà alçada, tal i com és tradicional en aquest 
Ajuntament, cosa que accepten per assentiment els regidors presents per unanimitat, d’acord 
amb el disposat a l’article 91.4 de la Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre i els resultats 
de tal votació són els següents: 



 
Sr.Caterina Mas Bennassar: 6 vots a favor, vots en contra 0, abstencions 5. 
Sr.Miquel Jaume Horrach: 2 vots a favor, vots en contra 0, abstencions 9. 
Sr.Miquel Santandreu Bestard: 3 vots a favor, vots en contra 0, abstencions 8. 
 
Seguidament, el Secretari de la Mesa manifesta: “Vist que la Sra. Caterina Mas 

Bennassar,  ha obtingut la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, 
queda declarada com a Batlessa electa del municipi de Petra, per la qual cosa és procedent que 
prengui possessió del seu càrrec al igual que va fer el nou regidor Gabriel Alomar, però en 
aquest cas, como a Batlessa i no com a regidora.  

 
 Davant la Mesa d'Edat, la regidora i actual Tinent de Batle, Caterina Mas Bennassar, 

manifesta el següent: 
 
Jo, Caterina Mas Bennassar, promet  per la meva consciència i pel meu honor de complir 

fidelment les obligacions del càrrec de Batlessa de l'Ajuntament de Petra, amb lleialtat al Rei, i 
de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. 

 
 Acte seguit,  El Secretari de la Mesa manifesta: “Vist que la Sra. Caterina Mas 

Bennassar ha complit el requisit legal previ d’accés al càrrec de Batlessa, I que ha pres 
possessió del seu càrrec davant el Plenari de l'Ajuntament, queda proclamada com a Batlessa, 
Caterina Mas Bennassar, passa a presidir la sessió com a tal i queda dissolta la Mesa d'Edat. 

 
Acte protocolari de lliurament de la vara, Intervencions dels portaveus dels grups 

municipals i presentació de la nova Batlessa  
 
 La ja Sra. Batlessa passa a presidir la sessió i dóna la paraula als diferents portaveus dels 

grups municipals.  
 
 Inicia el torn el cap de llista del partit UM, el regidor Sr. Miquel Jaume Horrach 
 
Comença aquest portaveu donant l’enhorabona a l’elegida, assenyalant que tenim una 

Batlessa i a Petra no n’havíem tengut cap mai. Xerra aquest regidor d’una situació estranya com 
a conseqüència de la renúncia del Batle. Miquel Jaume diu també a l’elegida:“has de saber que 
queden moltes coses pendents i que sàpigues que UM sempre ha donat el seu suport a les 
propostes que eren conformes al seu programa i que seguirà criticant les actuacions que siguin 
contràries a aquest programa.”  

 
 
El següent cap de llista que intervé és el Regidor  Miquel Santandreu Bestard per part del 

PP, qui comença per saludar als assistents, especialment als qui han vengut de fora. Després 
recorda aquest portaveu del PP que quan va renunciar Joan Font Massot als seus càrrecs 
municipals davant aquest mateix Plenari, els del seu grup municipal  li varen desitjar la millor 
sort en lo personal i aquí ara, continua dient Miquel Santandreu, no farem excepció. Afegint 
aquest regidor que desitjam bona sort a la nova Batlessa, perquè la necessitarà, ja que segons diu 
el portaveu popular, Caterina Mas té una tasca al capdavant d’un Ajuntament endeutat i amb 
una discutible política de disciplina urbanística. Encara que segons diu, Miquel Santandreu, no 
és el moment de plantejar això, anuncia aquest regidor que en la seva oposició no donaran a la 



nova Batlessa 100 dies de gràcia; i acaba la seva intervenció Miquel Santandreu donant 
l’enhorabona a la que ha estat elegida com a Batlessa. 

 
Finalitza aquesta ronda d’intervencions en favor dels diferents grups municipals, el 

portaveu del PSM, Sebastià Reixac, i aquest darrer diu primerament que avui és un dia de festa i 
que els dies de festa  no són dies per a llençar la merda a la cara, perquè això és de mal gust, en 
opinió d’aquest regidor; el qui considera que avui és un dia de festa, perquè és la primera 
vegada que hi ha una dona de Batlessa a Petra. Després fa al·lusió aquest regidor de l’equip de 
govern a les fites que s’han arribat durant els anys que ha governat el PSM a Petra que no es 
poden negar, en opinió d’aquest regidor. Sebastià Reixac parla també d’enveja davant el que 
s’ha dit i afegeix que si l’enveja es tenyís tots aniríem tenyits. Acaba la intervenció el portaveu 
del PSM, donant l’enhorabona a la nova Batlessa. 

 
 
Després d'aquestes intervencions, conclou l'acte la Batlessa qui manifesta en el seu discurs 

de presentació el següent:  
“Petrers, petreres, companys, companyes, en primer lloc gràcies per la vostra presència. 
Podria anomenar moltes persones, però segurament me’n deixaria, però sí que  vull donar les 

gràcies d’una manera molt especial a en Joan Font i Massot, un gran batle, i per damunt de tot una 
gran persona. Una persona que ha dedicat gran part de la seva vida a fer feina per a tots nosaltres. 

També les vull donar a tots els membres del grup del PSM de Petra, a tots els regidors, 
exregidors, militants i a tot el poble en general pel seu suport diari. 

Donar les gràcies a totes les entitats culturals i esportives, ja que sense elles no seriem el poble 
que som. 

I també donar-les als grups d’UM i PP per la seva oposició responsable i coherent. 
Prest farà 16 anys que el PSM governa aquest poble. Hem fet molta feina per aconseguir tot el 

que tenim. Feim molta feina per fer front als moments de crisi que ens ha tocat viure i la farem per 
seguir donant tots els serveis que la gent del poble es mereix. Farem molta feina per seguir demostrant 
que som un grup fort, unit i feiner, i estam segurs que amb el vostre suport ho aconseguirem. 

Moltes gràcies pel vostre suport.” 
 
I sense més assumptes a tractar, la Sra. Batlessa-Presidenta aixeca la sessió a les 12,25 

hores del dia abans assenyalat, de tot lo qual s'estén la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
 
     Vist i Plau                  El Secretari. 
       La Batlessa 
 
 
  
 Signat: Caterina Mas i Bennassar.                 Signat: Francisco González Benito.          
 
 
 


