
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT 
DE DIA 7 DE FEBRER DE 2013.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,35 hores de dia 7 de febrer 

de dos mil tretze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió ordinària i 

pública del Plenari de l'Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació és relacionen: 

  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 

  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 

Sr. Biel Alomar i Bauzà. 

 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. 

  No assisteixen : Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  

 
 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 Bennasar, qui declara oberta la sessió 

amb el següent ordre del dia.  
 

 1.-APROVACIÓ ACTA DE SESSIÖ ANTERIOR.- 
 

La Sra. Presidenta, Caterina Mas, pregunta a la resta dels membres del Plenari si volen dir 

alguna cosa referent a això. Però els regidors assistents mostren conformitat amb les actes de les 

sessions corresponents a les sessions celebrades en dates 13-12-2013 i 20-12-2013; davant la qual 

cosa i d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 

20/2006 de 15 de desembre, ambdues actes es consideren aprovades per unanimitat dels membres 

del Plenari presents. 

 

2.- AGERMANAMENT AMB PEDREGUER.- 
 

Serà el regidor de l'equip de Govern, Bartomeu Gual, qui actua com a portaveu per a 

aquest punt de l'ordre del dia, i comença la seva intervenció referint-se al poble de Pedreguer, 

dient que està situat en la comarca alacantina de la Marina Alta i que té coses en comú amb Petra, 

com a un poble ric agrícolamente parlant i també l'origen comú del seu nom. Seguidament, 

Bartomeu procedeix a la lectura en veu alta de la proposta d'acord que presenta a aquest Plenari i 

que consta dels següents punts: 

 
“Primer: Declarar la voluntat d’agermanament entre els municipis de Pedreguer i Petra, amb 

l’objectiu d’establir lligams d’amistat i de cooperació estables amb la finalitat de promoure un 

millor coneixement, enteniment i intercanvi d’experiències mútues. 

Segon: Encarregar en el Consell de la Vila la programació i coordinació de  les accions 

necessàries, per tal de fer efectiu l’agermanament. 



Tercer:  Aprovar i designar a la Batlessa per la signatura del protocol que s’adjunta. 

Quart: notificar el present acord a l’Ajuntament de Pedreguer amb el qual es vol realitzar 

l’agermanament. 

 

PROTOCOL D’AGERMANAMENT ENTRE LES VILES DE PETRA I DE PEDREGUER 

 
Ara fa uns anys es van complir ja els 400 anys de l’inici de la repoblació de València, i molt 

particularment de la Marina Alta, per una nombrosa colònia de les Illes Balears, arran de 

l’expulsió  dels moriscs (1609), duta a terme per un decret del rei Felipe III.  Com a conseqüència 

del gran despoblament que això va provocar a tot València i especialment a la comarca de la 

Marina Alta, es produí un fenomen d’immigració, per a pal·liar, sobretot, el problema de la manca 

de mà d’obra amb què es van trobar les possessions senyorials.  Fou així, doncs, que una gran 

munió de persones procedents de les Illes Balears repoblaren la comarca de la Marina Alta, que 

havia arribat a perdre fins a 2/3 dels habitants.  Els avantpassats, per tant, de bona part del veïnat 

de Pedreguer i la Marina són d’origen balear.  Aquest fenomen, unit a la història, cultura i llengua 

comunes, que ja ens enllaça des de la conquesta per part del rei Jaume I (segle XIII), a la 

proximitat geogràfica, únicament separada i alhora unida per la Mediterrània, als vincles actuals 

de veïnatge per part de moltes persones de la Marina, que fan de les Illes Balears el seu port i el 

seu mitjà de vida i de conviure i, com no, també a l’origen etimològic comú dels topònims Petra i 

Pedreguer, els ajuntaments de Pedreguer i de Petra, representats per la batllessa de Petra i el batlle 

de Pedreguer, acorden de dur a terme l’agermanament entre totes dues viles, amb la intenció de 

contribuir, d’una manera concreta i decidida, a la consolidació de tot el que comparteixen 

València i les Illes Balears, Petra i Pedreguer. 

Aquest agermanament, no és sinó una concreció, un acostament exemplar dels lligams, del pont 

d’història entre València i les Illes Balears. 

L’agermanament, que han aprovat els respectius Plens Municipals, ha de suposar: 

1. El conreu de llaços cordials d’amistat, unió i germandat, per a la defensa de la pau, del 

benestar, del progrés, de la solidaritat entre pobles i persones i del màxim respecte a la 

terra, a la natura, al medi ambient i a la identitat de totes dues poblacions. 

2. Programació periòdica d’intercanvis culturals, esportius i altres relacions socials 

3. Foment i difusió entre la ciutadania del coneixement dels costums, festes, tradicions... de 

totes dues viles i contrades. 

4. Foment i difusió entre la ciutadania del patrimoni, arquitectònic, monumental, natural, 

arqueològic, ètnic i històric de totes dues viles i contrades. 

5. Potenciació de les relacions entre les diferents associacions de Petra i de Pedreguer 

(associacions esportives, culturals, solidàries...) 

6. Impuls de programes turístics i/o d’oci que estimulen les visites mútues entre ciutadans i 

ciutadanes d’una i l’altra riba de la Mediterrània. 

7. Aquest agermanament té una durada il·limitada i només prescriurà per desig exprés 

d’algun d’ambdós consistoris. 

 

Acabada la lectura de la proposta anterior, el regidor Gual comenta que d'altra banda, hi ha 

també un protocol d'agermanament que en poques paraules consisteix a col·laborar en aspectes 

esportius i culturals. Ja en el torn per a l'oposició, el primer a intervenir és Lluís Grimalt com a 

portaveu de CxI qui afirma que al seu grup li va bé i que donarà el seu suport a la iniciativa, però 

que li ha vingut molt de nou assabentar-se pel periòdic, sense que s'hagués tractat aquí en el 



Plenari prèviament. En termes semblants, el portaveu del PP Miquel Santandreu diu que al seu 

grup igualment li va bé el d'unir-se amb un poble que té coses en comú amb Petra, però se suma al 

que s'ha dit abans pel regidor Grimalt i opina que és una falta de respecte al Plenari i que és 

lamentable que els regidors s'hagin d'assabentar pel periòdic del que va a tractar-se en la sessió 

plenària. Continua dient aquest regidor del PP que Pedreguer ja va prendre l'acord i que l'oposició 

a Petra s'ha assabentat d'això en la Comissió d'aquest dimarts; la qual cosa és considerada per 

aquest regidor com una mostra més de la tònica general d'aquest equip de govern caracteritzada, 

segons aquest regidor, per la falta de respecte a la legitimitat dels regidors de l'oposició i per la 

falta de sentit democràtic, esmentant com exemple apuntat en altres ocasions, la falta de 

presentació de Pressupost Municipal. En el 2on. torn per al ponent, torna a prendre la paraula 

Bartomeu Gual i contesta que l'equip de govern ha de tenir un poc de marge per a gestionar i 

quant al del periòdic admet la seva culpa perquè li va cridar de cop i volta un periodista per 

telèfon que no tenia notícies que posar en el diari. En el 2on torn per a l'oposició intervé altra 

vegada Miquel Santadreu pel PP que es reitera en el que ha dit abans i a més afegeix que si ara no 

resultés aprovat l'acord plenari d'agermanament per votar en contra l'oposició, quedaria en ridícul 

el poble de Petra. En el seu torn final d'intervenció, el ponent replica a l'anterior que no quedaria 

en ridícul el poble de Petra, sinó els qui votessin en contra d'aprovar l'agermanament. 

Acabades ja les intervencions, té lloc la votació en la qual resulten aprovats per unanimitat 

dels regidors presents, totes les propostes d'acord plenari anteriorment transcrites. 

 

3.- ADHESIÓ CONVENI PER A LA IMPLANTACIÓ XARXA D'ESPAIS 
COMUNS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ AMB L'AMBIT TERRITORIAL DE BALEARS.- 
 

També serà el regidor de l'equip de govern, Bartomeu Gual, qui faci de ponent per a aquest 

assumpte de l'ordre del dia. El conveni en qüestió permetrà, segons explica Gual, que qualsevol 

ciutadà pugui presentar en l'Ajuntament documents dirigits a qualsevol Administració Pública per 

al seu registre i posterior remissió d’aquests, com si anés un Registre General per a totes les 

Administracions Públiques a manera de finestreta única. En el torn per a l'oposició solament 

intervé el portaveu popular Miquel Santandreu, qui manifesta que el seu grup està d'acord i que ja 

era hora d'aprovar això, ja que segons afirma aquest regidor, Petra era un dels pocs pobles que 

quedaven sense aquest sistema. No intervé ningú més i per això tot seguit es passa a votar sobre la 

sol·licitud d'adhesió al conveni citat, conforme a l'annex denominat “Protocol d'adhesió” que 

figura marcat en l'expedient que obra en la documentació plenària, resultant aprovada per 

unanimitat dels regidors presents aquesta sol·licitud.  

 

4.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

 Malgrat l'oferiment fet per la Sra. Presidenta, perquè puguin intervenir els altres regidors, 

en relació amb les Resolucions de Batlia prèviament trameses, no es produeix cap intervenció 

d'aquells, per la qual cosa es passa al següent punt de l'ordre del dia.  

 
5.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.-  

 

Altre tant succeeix pel que fa a aquest punt, davant la qual cosa, la Sra. Presidenta aixeca 

la sessió essent les 22,45 hores; i a continuació, ofereix un torn de precs i preguntes per al públic 

present en la sala, sobre temes concrets d'interès municipal, en virtut del disposat en els articles 

88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM; però sense que hi hagi cap intervenció tampoc per part del 



públic i llavors la Sra. Presidenta dóna per finalitzada també la reunió, a la mateixa hora ja 

indicada, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 

 

 Vista i Plau      El Secretari 

 La Batlessa 

 

  

Signat: Caterina Mas Bennasar.  Signat: Francisco González Benito.  


