
ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE 
BATLE/ESSA, REALITZADA EL DIA 11 DE  JUNY  DE  2011 

 
 A la Sala de sessions de la Casa consistorial de Petra, a les 17 hores del dia 11 de juny dos mil 
once, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar la sessió constitutiva de 
l'Ajuntament de Petra i de procedir a l'elecció de Batle/ssa, els proclamats electes que a continuació es 
relacionen: 
 
 Sra. Catalina Mas i Bennassar. 

Sr. Sebastiá 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 el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito. 
 
 1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT.- 

 
 Inicia la sessió el regidor Sebastià Reixac, com a President de la Mesa d’edat que ha format 
juntament amb el regidor proclamat electe més jove, Gabriel Nadal Mas, com a vocal de la Mesa, i 
amb el Secretari de la Corporació.  
 
 2.- COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS.- 

 
 Seguidament, el President de la Mesa d’edat va cridant pel seu nom als diferents regidors 
proclamats com a electes per la Junta Electoral de Zona de Manacor, els qui van mostrant el seu DNI 
al Secretari que disposa per la seva banda de les corresponents credencials expedides per l’esmentada 
Junta.  
 Tots els regidors proclamats electes han presentat al Secretari la seva declaració d’interessos, i 
són els següents: 
 
   Sra. Caterina Mas i Bennasar. 

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.  
 
 



3.- PRESSA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ 
DE LA NOVA CORPORACIÓ.- 

  
 No es produeix cap manifestació per part dels electes, sobre l’existència de cap causa 
d'incompatibilitat sobrevinguda per prendre possessió del càrrec amb posterioritat a la seva 
proclamació.  
 
 El Sr. Vocal de la Mesa d’edat, Gabriel Nadal Mas, formula una mateixa pregunta a cada 
regidor que prèviament ha cridat pel seu nom el President de la Mesa d’edat. La pregunta formulada  
és la següent: 
 
¿ Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre 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? 
 
 La resposta de cada electe interpel·lat és: una simple afirmativa o la expressió: “Sí, promet.”   
  
 En el cas de l’electe que actua com a Vocal de la Mesa d’edat, Gabriel Nadal Mas, la pregunta 
en qüestió ve formulada pel President de la Mesa i la resposta de l’interpel·lat és “Sí,  promet.”.   
 
 Desprès que cada regidor ha pres possessió del càrrec previ compliment de l’anterior requisit, 
se’n va incorporant ja a la Mesa de Plenaris, juntament amb els 3 components de la Mesa d’edat. A 
continuació, el Secretari Municipal demana al President de l’esmentada Mesa si prometrà el càrrec de 
regidor i el propi Sebastià Reixac diu literalment: 
 
 “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.” 
 
 Una vegada que tots els regidors electes han pres possessió del càrrec, mitjançant el 
compliment previ dels requisits legals corresponents,  el Sr. President de la Mesa d’edat prossegueix 
amb el punt de l’ordre de dia següent: 
 
 4.- ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ DE BATLE/SSA DEL MUNICIPI DE PETRA.- 
 
 El President de la Mesa d’edat anuncia que poden ser candidats tots els regidors que 
encapçalin les seves corresponents llistes i demana quines d’aquestes volen ser candidats a Batle/essa.  
 
- Intervé la Sra. Caterina Mas i Bennasar, per manifestar que com a cap de llista del partit PSM es 

presenta com a candidata a la Batlia.  
- També intervé el Sr. Martí Sansaloni i Oliver, per manifestar que com a cap de llista del partit PP  

es presenta com a candidat a la Batlia. 
- També intervé el Sr. Lluís Grimalt i Gual, per manifestar que com a cap de llista del partit CxI es 

presenta com a candidat a la Batlia. 
- També intervé la Sra. Maria Antònia Alzamora Torrens , per manifestar que com a cap de llista del 

partit PSOE es presenta com a candidata a la Batlia. 
 
 Vist que s'han presentat diferents candidats a la Batlia, el President de la Mesa d’edat indica 
que correspon dur a terme la votació d'aquestes candidatures per a l'elecció de Batle/essa. Acte seguit,  
planteja el sistema de votació a utilitzar per triar Batle/essa. El President de la Mesa proposa la votació 



ordinària a ma alçada i per ordre dels resultats obtinguts a les Eleccions Municipals, de menor a major, 
cosa que accepten per assentiment els regidors presents i els resultats de tal votació són els següents: 
 
Sra. Mª Antònia Alzamora i Torrens: vots a favor 1, vots en contra 0, abstencions 10. 
Sr. Lluís Grimalt i Gual: vots a favor 1, vot en contra 0, abstencions 10. 
Sr. Martí Sansaloni i Oliver: 4 vots a favor, vots en contra 0, abstencions 7. 
Sra. Caterina Mas i Bennasar: 5 vots a favor, vots en contra 0, abstencions 6. 
 
 A la vista del resultat de la votació, el President de la Mesa d’edat declara que queda 
proclamada Batlessa, Caterina Mas Bennasar, per encapçalar la llista que ha obtingut major nombre de 
vots populars en el  municipi de Petra. 
 
  5.- PRESSA DE POSESSIÓ DEL CÀRREC DE BATLESSA.- 
 
 El President de la Mesa d’edat manifesta ara que la Batlessa electa ha de prometre el càrrec, 
com a requisit legal previ d’accés al mateix, i pregunta a la regidora Caterina Mas i Bennasar el 
següent: 
 
 ¿ Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre 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? 
 
 La resposta de Caterina és: “Sí, promet” i la ja Batlessa pren possessió del seu càrrec. El 
regidor Sebastià Reixac li lliura la vara protocol·lària, quedant dissolta en aquest moment la Mesa 
d'Edat i passant a presidir la sessió la Sra. Batlessa, Caterina Mas i Bennasar, que després de donar les 
gràcies als assistents, ofereix l’ús de la paraula als diferents regidors que han estat candidats a la Batlia. 
 
 Inicia el torn d’intervencions  la cap de llista  del PSOE, Maria Antònia Alzamora Torrens, que 
diu el següent: 
 
“ Benvolguts petrers i petreres: 
La situació política a Petra ha sofert un canvi important a conseqüència de la llibertat en que s’ha 
expressat el poble. Aquest ha dictaminat que no volia seguir amb la majoria absoluta del PSM. A això 
hi hem ajudat el PSOE juntament amb els altres partits a aquestes eleccions del 22 de maig, fet que ha 
suposat un canvi prou important. 
Ara bé, s’ha especulat amb tot tipus de combinacions i de voluntats. Cap d’elles sustentada en cap 
realitat. El que si hem de dir fort i clar, és que  el PSOE  s’ha assegut amb tots els partits per parlar de 
tot tipus de fórmules de govern municipal.  
La majoria dels membres de la candidatura han optat perquè presentàssim  la nostra candidatura, com a 
fet simbòlic, entenent que no hi havia cap mena de possibilitat de prosperar. Però aquesta és la decisió 
que havíem pres i així ho hem fet. 
El PSOE, té molt clar que no és, ni pot, ni vol ser la clau de majories. El qui té la clau per a governar és 
el partit amb més regidors, el partit al que el poble li ha donat més vots. A noltros, pens que els petrers 
i petreres ens han atorgat la possibilitat d’enviar un missatge al partit que haurà de governar en 
minoria.  I aquest és que governi, però que ho faci entenent que hi ha gent, molta gent, que no li aprova 
la seva manera de governar ni de fer i que, per tant, l’ha de canviar. 
Si la canvia, ens hi trobarà. Hi serem a l’hora de parlar, de consensuar, de negociar i d’admetre que hi 
ha altres propostes, algunes que poden ser acceptades i altres que no. I sobre tot admetre això en 
tranquil·litat i esperit democràtic, tant pels membres de l’equip de govern com pels de l’equip de 
l’oposició. 



Si no la canvia i segueix igual també ens hi trobarà, però fent una oposició rigorosa i contundent i 
utilitzant si es fa necessari els mecanismes democràtics que facin falta. 
Noltros instam als que governareu a que apliqueu al màxim propostes programàtiques coincidents a 
totes les forces polítiques sempre en  benefici del poble i de l’interès general, perquè hi guanyi Petra.  
 
Per tot això demanam que a partir d’avui  comenci una nova etapa a Petra, que el poble així ho ha 
decidit, que vénen moments en que cal estar units i estirar del carro tots plegats, tant des de 
l’ajuntament com des del Govern Balear i del Consell Insular com s’ha fet durant la legislatura 
passada. 
Jo, com a regidora del PSOE i amb el suport i dedicació de tot el meu equip, defensaré sobretot els 
interessos de tots els ciutadans i ciutadanes de Petra, perquè tots tenguem les mateixes oportunitats, 
perquè tots tenguem els mateixos drets i perquè tots guanyem en benestar i qualitat de vida. 
Per acabar agrair a totes les persones qu e dia 22 de maig confiàreu amb nosaltres, encara que som ben 
conscients que podem haver defraudat a algú que havia confiat amb noltros i esperava un altre tipus de 
posicionament per part nostra. 
Moltes gràcies.   
 
 El següent cap de llista que intervé és el Regidor Lluís Grimalt Gual, per part de CxI,  
 
 “Bones Tardes. 
 Gràcies per donar-me s’oportunitat de dir unes paraules. 
 En primer lloc me vull dirigir a totes les persones que han confiat amb noltros, que han confiat 
en Convergència per a les Illes, en aquestes eleccions. Serem coherents, i intentarem tirar endavant ses 
propostes des nostre programa encara que estiguem a l’oposició. 
 No hi ha cap dubte que aquesta vegada a Petra hi ha hagut un canvi important, a la fi s’hauran 
de consensuar tots els temes per tal que s’aprovin. Això és democràcia autèntica. 
 Donam l’enhorabona a la batlessa i ha de saber que pot confiar amb el nostre vot amb totes 
aquelles qüestions que estiguin d’acord amb les nostres idees i que siguin beneficioses per la gent que 
viu a Petra. Per altra banda també anunciam que participarem activament per tal d’arribar a acords que 
siguin avantatjosos per la nostra comunitat. 
 Per acabar, volem esser veu de totes aquelles persones que vulguin expressar ses seves 
preocupacions o inquietuds al plenari i per això ens posam a disposició dels petrers i petreres perquè 
ens facin arribar els seus suggeriments. 
 Moltes gràcies i sort a tots.”  
 
 El següent cap de llista que intervé és el regidor Martí Sansaloni Oliver del PP, qui comença 
donant l'enhorabona a la Batlessa triada, per la seva elecció. Reconeix el regidor Sansaloni la 
legitimitat del govern en minoria del PSM i després d’agrair el suport del nombrós numero de petrers 
que el dia 22 de maig varen confiar en el PP; aquest regidor afirma que ha quedat legitimada la forma 
d’oposició continuista del seu grup municipal, des del respecte a les altres formacions i a qualsevol 
ciutadà, des de la coherència  amb el programa presentat que ha tingut molt de suport, quasi tant com 
el del PSM i des de la transparència en la gestió tant de l’Ajuntament com de les seves comptes. Ja és 
ben hora, comenta el regidor Sansaloni, de sortir de dubtes i de veure si com diuen els del PSM estam 
endeutats o si com defensam nosaltres, la situació econòmica que viu la Caixa Municipal no ens 
donarà gaire alegries. 
 Continua dient el regidor popular que els del seu partit faran feina, molta feina per Petra i que 
els trobaran al seu costat els del PSM, per defensar l’interès general i no el particular. També diu Martí 
Sansaloni que estaran vigilants i fiscalitzant. Prossegueix dient el mateix regidor que ara no tenen els 
del PSM un xec en blanc i recorda que malgrat que siguin ells, als qui els correspon governar, si una 
cosa està clara de l’anàlisi dels resultats electorals és que els del PSM no poden seguir fent-ho com fins 
ara. 



 Segueix el discurs de Sansaloni dient que l’oposició seguirà dient la seva  i qualque vegada no 
només se quedarà en dir. El poble ha xerrat clar diu aquest regidor, que afegeix: sou els més votats 
però la diferència amb el PP és mínima. Afirma el regidor Sansaloni que els anam per amunt i que els 
del PSM han baixat. I afegeix que ja no vos bastau. Continua dient ara que s’obri una legislatura de 
molta feina, diàleg, altura de mires i d’escoltar molt, de xerrar més del que ens uneix que de lo que ens 
separa. Diu també Martí Sansaloni que han de mirar la coincidència programàtica i el bé comú. 
Igualment xerra el regidor del PP d’altura de mires i de generositat. No valen víctimes, afegeix 
Sansaloni, i així mateix diu textualment als regidors del PSM el següent: “Teniu experiència de gestió i 
ara és el moment de demostrar-la. Veniu molt rodats amb molta experiència a les vostres esquenes. La 
situació no és fàcil. Teniu moltes paperetes a resoldre fruit de la vostra gestió. Algunes derivades del 
que heu fet o consentit i d’altres per no haver fet res. Ara que s’obri un nou escenari polític allà on 
l’oposició veu incrementat el valor del seu vot, tocarà posar-vos d’acord, arribar a un consens, per 
exemple amb la ubicació del Polígon industrial –que s’ha de fer allà on els empresaris vulguin-, la 
definició definitiva de les NNSS que des de 1995 teniu com teniu, impulsar amb AMIPA activitats 
extraescolars, fer un manteniment efectiu i rigorós de l’escola, mirar d’escurçar els terminis en els 
tràmits, millorar la neteja dels camins, arreglar el problema del botelló prenent mesures efectives, crear 
el cos de Policia Local, millorar l’enllumenat dels carrers... Hi ha moltes petites coses que milloraran 
el benestar dels petrers en general i no valen totes juntes com una sola infraestructura com les que 
estau avesats. Aquí mos trobareu als regidors del Partit Popular. A fer feina per millorar dia a dia. Això 
és el que diu el nostre programa i lògicament consideram que és bo per Petra. Però totes aquestes 
intencions se veuran realitzades si voltros canviau les maneres, si oferiu mà estesa no nomes de paraula  
sinó amb una participació efectiva que no només pot ser a les comissions informatives i als plenaris 
com fins ara  i perquè la Llei vos obliga. Ni tampoc un oferiment de paraula . Ho haureu de demostrar 
amb fets, actituds i bones maneres, depèn de voltros. 
Moltes gràcies. 
 
 Després d'aquestes intervencions, conclou l'acte la Batlessa qui manifesta en el seu discurs el 
següent:  
 “Bones tardes a totes i a tots. 
 Per començar, voldria donar les gràcies a cada una de les persones que ens ha donat el seu 
suport i ha confiat amb nosaltres. 
 Vull agrair, en nom del PSM, la col·laboració que hem tingut dels col·lectius i ciutadans del 
poble durant aquests darrers setze anys de govern. 
 Hem intentat governar amb responsabilitat, transparència i mirant els interessos generals. 
 I, sobretot, hem procurat conservar la identitat del nostre poble. 
 Aquestes eleccions ens ha conduit a una nova situació. El govern en minoria implica la 
responsabilitat de fer un esforç per arribar a acords amb els altres grups polítics. Aprofitam 
l’avinentesa per obrir una porta al diàleg. 
 Ens agradaria decidir les qüestions d’aquest poble amb la participació tant dels grups polítics 
com dels ciutadans. 
 Estam al servei del poble. 
 Moltes gràcies.” 
 
 I sense més assumptes a tractar, la Batlessa-Presidenta aixeca la sessió a les 17,24 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 Bennasar.               Signat: Francisco González Benito.          
 


