
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE DIA 22 
DE DESEMBRE DE 2011.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,40 hores del dia 22 de desembre de 

dos mil onze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió extraordinària i pública 
del Plenari 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 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 Habilitat, Miquel Febrer i Roca, i la sessió és celebra sota la presidència de 
la Sra. Caterina Mas Bennasar, qui declara oberta la sessió amb l’ordre del dia següent:  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
  La Sra. Presidenta, Caterina Mas, obre la sessió oferint a la resta de regidors l’oportunitat de formular 
observacions sobre l’acta plenària de la sessió celebrada el passat dia 1 de desembre de 2011 que se’ls ha 
repartida. Per part dels representants dels grups polítics del PP, PSOE i CxI en donen la serva conformitat. 
A continuació, i per part del PSM, pren la paraula el Sr. Biel Alomar qui fa una puntuació a la relació 
d’assistents del plenari, dient que a l’acta objecte d’aprovació d’aquest punt hi figura el Sr. Miquel 
Santandreu i Bestard i no li consta que hi estàs present, per la qual cosa considera que s’hauria de rectificar 
per qualsevol efecte. L’acta queda aprovada per unanimitat dels assistents, amb l’observació realitzada per 
part del Sr. Alomar, conforme al disposat en l’article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 desembre; i 
seguidament es passa al següent de l’ordre del dia. 
 
  2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ 
D’INCENDIS I SALVAMENT DEL CONSELL DE MALLORCA.- 
 
  Per part de la Sra. Presidenta dóna la paraula al Sr. Sebastià Reixac per exposar aquest punt de l’odre 
del dia. L’esmentat regidor comença dient que des l’any 1985 fins ara els Ajuntament inferiors a 20.000 
habitants de Mallorca col·laboraven amb l’1% dels ingressos ordinaris de cada pressupost anual, amb el 
servei de prevenció i extinció d’incendis del Consell. També diu que degut a la greu situació econòmica dels 
Ajuntaments petits, el Plenari del Consell de Mallorca va adoptar un acord el passat dia 15 de desembre de 
modificació del conveni que consistia en eliminar la necessitat d’haver de col·laborar per part dels 
Ajuntaments amb aquest 1%, exonerant-los de tot cost. Afegeix que a partir d’ara el Consell es farà càrrec 
de totes les despeses del Serpreisal i que cada Ajuntament afectat ha d’adoptar l’acord d’aprovació de 
modificació del conveni aprovant l’addenda que figura a la documentació abans del 31.12.20012, i que és el 
que l’equip de govern proposa en aquest punt de l’ordre del dia.   
  Acabada l’exposició d’aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula la Sra. Maria Antònia Alzamora, 
com a portaveu del PSOE, fent dues puntualitzacions en forma de preguntes: la 1ª. El Consell assumirà tot 
el cost a canvi de no enviar-nos un doblers, deixar-nos pagar unes partides, o no es sap?, i la 2ª en què 
consisteix el paràgraf primer de la clàusula quarta que diu “l’Ajuntament col·laborarà en la formació ...”, 
que suposa o que implica per a l’Ajuntament. 
  Contesta el Sr. Reixac dient que no ens ho han dit però que en qüestió de cost econòmic no implica res 
i que no es durà cap partida al Pressupost a favor del Consell amb aquesta finalitat; i pel que fa a la formació 



 

potser que l’Ajuntament hagi de col·laborar si s’organitza qualque curset a la nostra localitat, en l’aportació 
de locals o materials. 
  Per acabar fa un comentari respecte a què l’equip de govern no espera res del Consell d’ençà que està 
governat pel PP. Fa alusió a una convocatòria d’ajudes culturals per als ajuntaments i que ara les ha 
retirades sense cap raonament.  
   
  Per part del representant de CxI no fa ús de la paraula, en canvi sí que ho fa el Sr. Miquel Santandreu 
qui actua com a portaveu del Partit Popular. Aquest regidor rebat el darrer comentari fet per part del Sr. 
Reixac, dient que els de l’equip de govern sempre han estat molt crítics amb les decisions del PP dins del 
Consell o del Govern, i que ara esperaven que aquesta postura adoptada per part del Consell de Mallorca 
que beneficia als ciutadans fos rebuda amb un poc més d’apreci o d’entusiame. Que el partit de l’equip de 
govern quan es trobava en el Consell no va adoptar cap decissió com aquesta, i que hauríen d’estar contents 
que el Consell eliminàs aquesta obligació als Ajuntaments que venien pagant fins ara i que no les 
corresponia. Acaba dient que així com que l’equip de govern no espera res del PP, ells (PP) no esperen res 
de l’equip de govern, més que aquesta actitut i aquest tipus de comentaris que defineixen la seva manera 
d’actuar. 
 

Sense més intervencions al respecte, la Sra. Presidenta dóna pas a la votació d’aquest punt de 
l’ordre del dia, aprovant-se per unanimitat dels regidors presents, la modificació del Conveni de Servei de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament del Consell, tal com ha estat presentat per aquest amb la 
documentació i addenda, i consistent en eliminar als Ajuntaments la necessitat d’aportar l’1% del seu 
pressupost. 

 
3.- ELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT.- 
 
La Sra. Batlessa torna donar la paraula al Sr. Sebastià Reixac per exposar aquest nou punt de 

l’ordre del dia. Aquest regidor comença dient que després de la defunció del Sr. Antonio Lliteras Bauzà, el 
Jutjat de Pau no disposa de Jutge Substitut. Que s’ha procedit a la tramitació formal per a l’elecció d’un de 
nou, i que durant el termini atorgat només s’ha presentada una persona interessada que és el Sr. Bartolomé 
Ribot Rosselló. També diu que s’ha d’agrair la seva bona voluntat i la seva bona predisposició per servir 
als interessos generals del poble. Que com a grup polític li volen donar les gràcies perquè vulgui dur a 
terme aquesta labor i que es demana el vot de confiança de tot el Plenari.  

La Sra. Batlessa dóna la paraula als diferents grups polítics sense que cap d’ells intervengui. Acte 
seguit dóna pas a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia, aprovant-se per unanimitat dels regidors 
presents, l’elecció del Sr. Bartolomé Ribot Rosselló, com a Jutge de Pau substitut. 

 
4.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI 

D’AIGÜES.- 
 
La Sra. Batlessa retira aquest punt de l’ordre del dia, tal com s’havia dictaminat en la Comissió de 

Control realitzada abans d’aquest Plenari, i que es durà a una pròxima sessió ordinària. 
 

  Una vegada tractats tots els punts de l’ordre del dia la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent les 21,50 
hores, de tot el qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari habilitat certific.  
            
         Vist i plau      El Secretari Habilitat. 
         La Batlessa. 

 
 
  

Signat: Caterina Mas Bennasar.                     Signat: Miquel Febrer i Roca.             
 
 


