
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE 
DIA 1 D'OCTUBRE DE 2015.- 

 
 A la Sala Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 1 
d’octubre 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 Femenías 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 Femenías 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 recorda que hi ha diverses actes pendents d’aprovació, però que 
en no estar preparades es pot passar al punt de l’ordre del dia següent. 
 
 
 2.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE PETRA PER IMPLANTAR 
UN REGISTRE ÚNIC D’ENTRADA DE DOCUMENTS.- 
 
 Ara el Sr. President concedeix l’ús de la paraula al 2n Tinent de Batle, Miquel 
Santandreu, qui actuarà com a ponent per a aquest assumpte. Segons el regidor 
Santandreu, Petra és un dels pocs pobles de Mallorca que encara no ha subscrit aquest 
Conveni i no obstant això l’equip de Govern entén que això facilita les gestions als 
ciutadans, per la qual cosa aquest regidor proposa que el Plenari s’adheresqui al conveni 
que a continuació es transcriurà, i manifesti la seva voluntat de signar-lo. 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
L’AJUNTAMENT DE PETRA PER IMPLANTAR UN REGISTRE ÚNIC D’ENTRADA DE 
DOCUMENTS. 
 
Palma, dia...........de ........................ de 2015 
 



REUNITS 

 

D’una part, El Sr. Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell de Mallorca, que actua en nom 

i representació d’aquesta institució, d’acord amb el que preveu l’article 20.1 del vigent 

Reglament organic del Consell de Mallorca i l’article 9.2, lletra q) de la Llei 8/2000, de 27 

d’octubre, de consells insulars.També compareix el Sr. Joan Font Massot, Conseller executiu del 

departament de Desenvolupament Local 

 

I, de l’altra, el senyor/la senyora Salvador Femenias Riera,batle president/batlessa presidenta de 

l’Ajuntament de Petra, que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament de  Petra 

d’acord amb el que preveu l’article 21.1, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del regim local. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar plena, i 

 

MANIFESTEN 

 

1. Que hi ha un interès comú de facilitar que els ciutadans del municipi de Petra presentin 

documents davant del Consell de Mallorca. 

 

2. Que, per això, ambdues parts pretenen que, a l’hora de presentar una sol·licitud,escrit o 

comunicació adreçat al Consell de Mallorca es pugui fer en el registre d’entrada de documents 

de l’Ajuntament de Petra 

 

3. Que l’article 38. 4, lletra b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les 

administracions publiques i del procediment administratiu comú disposa: 

“4. Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les 

administracions publiques es poden presentar: [...] 

 

“b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de 

l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol 

administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels 

municipis a que es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del regim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’administració local si, en aquest 

darrer cas, s’ha subscrit el conveni corresponent”. 

 

I, per subscriure el conveni establert en aquest precepte entre l’Ajuntament de Petra i el Consell 

de Mallorca, totes dues parts 

 

ACORDEN 

 

1. L’Ajuntament de Petra  es compromet a: 

 

a) Admetre en els seus registres d’entrada de documents qualsevol sol·licitud, escrit o 

comunicació adreçat als òrgans de l’administració del Consell de Mallorca o a les entitats 

vinculades o dependents d’aquest, amb independència de la seva localització territorial. 

 

b) Deixar constància en els seus registres de l’entrada de les sol·licituds, els escrits i les 

comunicacions, amb la indicació en els assentaments del seu numero, l’epígraf expressiu de la 

seva naturalesa, la data d’entrada, la data i l’hora de presentació, la persona interessada o 

l’òrgan administratiu remitent, la persona o l’òrgan administratiu al qual s’adreça, així com una 

referència al contingut de la sol·licitud, de l’escrit o de la comunicació que es registra. En 

aquests documents, s’hi ha de fer constar un segell que digui  “D’acord amb l’article 38.4.b de 



la Llei 30/1992, de 26 de novembre” amb la impressió en color negre. Així mateix, ha de fer les 

tasques d’expedició de rebuts de presentació de documents, i segellat i acarament de còpies. 

 

c) Remetre immediatament els documents, una vegada registrats i, en qualsevol cas, dintre dels 

tres dies següents als de la recepció, directament als òrgans o les entitats destinatàries. 

L’esmentada remissió s’ha d’efectuar pels mitjans mes adequats perquè la recepció es faci al mes 

aviat possible. 

 

2. El Consell de Mallorca es compromet a: 

 

a) Proporcionar informació a l’Ajuntament de Petra  sobre els òrgans que integren 

l’administració del Consell de Mallorca, així com de les seves entitats vinculades o dependents, i 

també d’actualitzar aquesta informació periòdicament. 

 

b) Facilitar a la ciutadania la informació adient sobre l’existència dels registres d’entrada de 

l’Ajuntament de Petra  per presentar documents al Consell de Mallorca i a les seves entitats 

vinculades o dependents. 

 

c) Prestar assistència tecnica i col·laboració sobre l’organització i la informatització dels 

registres de l’Ajuntament de Petra. 

 

3. La data d’entrada en els registres de l’Ajuntament de Petra de les sol·licituds, els escrits o les 

comunicacions adreçats als òrgans de l’administració del Consell de Mallorca o a les entitats 

vinculades o dependents d’aquest es valida a l’efecte del compliment de terminis de les persones 

o les administracions interessades, i te els mateixos efectes que si s’ha presentat en els registres 

d’entrada de documents del Consell de Mallorca. 

 

4. Aquest conveni te naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que poden sorgir de la 

seva interpretació i aplicació queden subjectes als jutjats i els tribunals contenciosos 

administratius de Palma. 

 

5. Aquest conveni te una durada de dos anys des de la data de la firma, termini que es 

automàticament prorrogable per altres dos anys, excepte si alguna de les parts el denuncia 

expressament amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’extinció. 

 

També es pot extingir per l’acord mutu entre les parts, així com per la decisió unilateral d’una 

d’aquestes si l’altra part incompleix greument les obligacions que ha assumit. 

 

6. Tant la formalització del conveni com qualsevol dels supòsits de l’extinció s’han de publicar 

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 
 
 No es produeix cap intervenció al respecte, per la qual cosa el Sr. President obre 
pas a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia, resultant aprovat per unanimitat dels 
membres que componen el Plenari. 
 
 3.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP EN RELACIÓ A LA 
COORDINACIÓ MUNICIPAL DE L'AJUDA A REFUGIAT.- 
 
     Dins d’aquest altre punt de l’ordre del dia, sol·licita l’ús de la paraula la portaveu 
de l’oposició, Caterina Mas, la qui presenta al President una esmena del dictamen de 
Comissió. Salvador Femenias llegeix l’escrit i consulta al Secretari perquè es pronunciï. 
Francisco González es pren un temps per pensar, mentre revisa diferents articles del ROF 



i del ROM. Finalment, el funcionari conclou que s’ha de votar sobre aquesta esmena 
abans de votar el fons de l’assumpte. 
 En atenció al que s’ha exposat es procedeix a votar sobre aquesta esmena i s’obté 
el resultat següent: 
 

Vots emesos:   11. 
Vots a favor:   5 de Més per Petra. 
Vots en contra:  0. 
Abstencions:   6 (5 del PP i 1 de PI). 

 
 S’accepta per tant, per majoria simple dels regidors que componen el Plenari, la 
introducció de l’esmena en qüestió, dins d’aquest punt de l’ordre del dia. Seguidament 
pren la paraula el portaveu de l’equip de Govern Martí Sansaloni, manifestant la seva 
sorpresa per la presentació de l’esmena, després que es pactés en Comissió un text 
consensuat. El citat regidor parla de falta de cortesia i defensa la moció que es va pactar 
per entendre que el nou text substitueix a l’acordat. 
 En el 2n torn per a l’oposició, Caterina Mas apunta que l’esmena es presenta 
perquè la Llei preveu aquesta possibilitat i afegeix que ahir mateix es va decidir en 
l’Assemblea de Batles una cosa diferent del que es proposa per la FEMP. Caterina 
comenta que el Consell Insular pretén crear un Registre únic, de manera que els 
Ajuntaments de l’Illa s’inscriguin de la mateixa manera, i segueix dient que si s’aprova el 
text procedent de la FEMP, dictaminat en Comissió, s’aniria en contra de l’acordat en 
l’Assemblea de Batles. En aquest sentit la regidora Mas proposa ara treure el primer punt 
del text de la FEMP, ja que segons diu aquesta regidora de Més no té res a veure. 
Conclou la intervenció de la portaveu de l’oposició, dient que els altres ajuntaments faran 
el que ha dit l’Assemblea de Batles i cap seguirà el que diu la FEMP. En el segon torn 
canvia el càrrec de portaveu a l’equip de Govern i intervé ara Miquel Santandreu, 
afirmant que no li agrada massa fer política amb això, però que si la proposta que han 
presentat des del seu grup municipal ve de la FEMP és perquè els contingents de 
refugiats els determina l’Estat i l’interlocutor únic dels municipis i províncies amb l’Estat 
és la FEMP. Afegeix Miquel Santandreu que les dades de l’IMAS (Institut Mallorquí 
d’Afers Socials) s’han de bolcar en el Registre únic de la FEMP. El Sr. Batle pren llavors 
la paraula i proposa deixar aquest assumpte sobre la Mesa, la qual cosa resulta aprovada 
per unanimitat dels membres que componen el Plenari. 
 
 4.- ESCRITS I SOL • LICITUDS.- 
 
PROPOSTA D'ACORD PLENARI, A INSTÀNCIA DEL GRUP MUNICIPAL MÉS 
PER PETRA, SOBRE ADMISSIÓ DE REFUGIATS (NÚM. DE REGISTRE 
D’ENTRADA 1340 I DATA 2015.09.10.- 
 
 En aquest cas és la portaveu de Més qui retira per pròpia iniciativa aquesta 
proposta i en la votació corresponent s’obté el resultat següent: 
 

Vots emesos:   11. 
Vots a favor:   5 de Més per Petra. 
Vots en contra:  0. 
Abstencions:   6 (5 del PP i 1 de PI). 



  
 S’aprova per tant, per majoria simple dels regidors que componen el Plenari, la 
retirada d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 5.- 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 les mateixes, per la qual cosa el Sr. President torna a 
prendre la paraula i abans que es passi al següent punt de l’ordre del dia, pregunta als 
portaveus dels altres grups municipals si desitgen sotmetre a la consideració del Plenari 
per raons d’urgència, algun assumpte no comprès en l’ordre del dia que acompanyava la 
convocatòria i que no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes. Cap dels altres dos 
portaveus respon a l’oferiment del Sr. President, i és llavors quan el mateix Salvador 
Femenias, com a portaveu del PI, proposa introduir per urgència l’adjudicació del Bar de 
Na Capitana. El Secretari avisa que s’ha de votar prèviament la introducció d’aquest 
assumpte en l’ordre del dia i en la votació que té lloc s’obté el resultat següent: 
 

Vots emesos:   11. 
Vots a favor:   6 (5 del PP i 1 de PI). 
Vots en contra:  0. 
Abstencions:   5 de Més per Petra. 

 
 S’aprova per tant, per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari, la 
introducció del nou assumpte en l’ordre del dia. 
 
 6.- ADJUDICACIÓ DEL BAR DE NA CAPITANA.- 
 
 El Sr. Batle comença pels antecedents de l’assumpte, referint-se a la Mesa de 
contractació que va celebrar la seva reunió ahir, i relaciona els participants en la mateixa 
que van ser els següents: 
    
 Sr. Martí Sansaloni Oliver (Primer Tinent de Batle de l'Ajuntament de Petra i 
actuant com a President de la mesa). 
 Sr. Francisco González Benito (Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Petra i 
actuant com a vocal i com a Secretari de la Mesa.) 
 Sr. Damaso Ybáñez Bosch Gerent de la Mancomunitat des Pla de Mallorca, i 
actuant com a vocal). 
 Sr. César González Valdivieso (Arquitecte municipal de l'Ajuntament de Petra, i 
actuant com a vocal). 
 Sr. Miquel Febrer Roca (Administratiu de l'Ajuntament de Petra, i actuant com a 
vocal). 
 
 D’altra banda, Salvador Femenias també dóna compte dels licitadors que varen 
presentar les seves ofertes i que varen ser: Mª Magdalena Segura Pinzo, Antoni Riutort 
Riera i Salvador Gibert Alzamora. Igualment, Salvador informa de les puntuacions finals 
que van obtenir els 3 licitadors indicats i que varen ser les següents: 
 



 LICITADORS    TOTAL 
1er.-Mª Magdalena Segura Pinzo:    89,79 
2on.-Salvador Gibert Alzamora:    85,83 
3er-Antoni Riutort Riera:     74,76 
 
 Un altre aspecte abordat pel Batle durant la seva intervenció és el de les millores 
oferides pels licitadors i acceptades per la Mesa de contractació, que varen ser les 
següents: 
 
Mª Magdalena Segura Pinzo: 
Instal·lació de màquines de gimnàstica, valorada en 7.986 euros (IVA inclòs). 
 
Antoni Riutort Riera: 
Parc infantil valorat en 2.400 euros (IVA inclòs). 
           
3er.-Salvador Gibert Alzamora: 
a) Feines de neteja i portar material, posar sorra, pals i xarxa per a pista de Volei platja, 
tot això amb una valoració de 10.164 euros (IVA inclòs). 
b) Feines de pintura a les instal·lacions, tot això amb una valoració de 13.163 euros (IVA 
inclòs). 
c) Posar a un castell inflable de 2ª ma que es valora en 1.694 euros (IVA inclòs). 
 
 Finalitza la seva intervenció el Sr.Batle, amb una referència a la garantia 
definitiva que haurà de presentar l’adjudicatària per valor de 18.000 euros. 
 A la ronda posterior per als altres dos grups municipals, comença prenent la 
paraula el portaveu popular, Martí Sansaloni, qui afirma que les puntuacions varen 
quedar clares i recorda que per primera vegada les millores poden ser exigides en 
metàl·lic. Segueix l’exposició de Martí, dient que creu bo que la gent conegui quines són 
les millores oferides i també recorda que es va explicar a la licitadora que les seves 
millores podien ser exigides en metàl·lic. En aquest sentit, el regidor Sansaloni demana 
que el Plenari es posicioni sobre les millores a executar, perquè tal cosa no està encara 
determinada. En el torn per al grup Més per Petra, la seva portaveu Caterina Mas opina 
que no es pot decidir ara i que des de l’equip de Govern es podia haver convocat a la 
Comissió Informativa amb antelació, com es venia fent. Considera aquesta regidora de 
Més que el Plenari s’equivocaria decidint ara i de pressa, per la qual cosa sol·licita que es 
deixi tal assumpte sobre la Mesa. En el 2n torn per al PP, el primer Tinent de Batle Martí 
Sansaloni afirma que el prudent seria que la concessionària comenci l'1 de novembre. 
Així mateix, comenta el regidor Sansaloni que es va poder haver convocat una sessió 
extraordinària i urgent de Comissió Informativa per aquest assumpte, però que també es 
pot suspendre aquesta sessió plenària 15 minuts per decidir. 
 Sol·licita l’ús de la paraula el Secretari, dient que li ha semblat sentir que la 
regidora Mas ha demanat deixar aquest assumpte sobre la Mesa; petició que segons el 
funcionari ha de ser votada prèviament, d’acord amb el que disposa l’article 13.10 del 
ROM. D’altra banda, adverteix Francisco González que la decisió sobre si s’exigeix o no 
la millora en metàl·lic, no correspon al Plenari, sinó a la Mesa de contractació, per venir 
imposat així a l’article 15 paràgraf final del Plec de Condicions. El Secretari informa que 
dit Plec és la Llei del contracte i que obliga a una doble direcció, tant als licitadors com al 
Plenari. El portaveu de l’equip de Govern, Martí Sansaloni, llavors proposa simplement 



adjudicar la concessió a la licitadora que ha obtingut el millor resultat en el procediment 
selectiu i això és el que finalment se sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat 
dels regidors que componen el Plenari, l’adjudicació de la concessió del Bar-Restaurant 
del Poliesportiu Na Capitana a, Mª Magdalena Segura Pinzo, per un termini de 10 anys 
prorrogables per altres 10, i a canvi d’un cànon mensual de 1.800 euros (IVA inclòs), més 
la millora oferida en la seva plica per l’adjudicatària. 
  
 7.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
 Ja dins de l’últim punt de l’ordre del dia, fa ús de la paraula la portaveu de Més 
per Petra, Caterina Mas, amb una pregunta que precisament es refereix a l’assumpte 
anterior, i que és la de qui es va encarregar del manteniment i de la neteja de totes les 
instal·lacions de la Zona esportiva que no corresponen a la concessionària.  Sobre 
això, el primer Tinent de Batle, Martí Sansaloni, comenta que s'ha estudiat la possibilitat 
que els propis clubs esportius s’encarreguessin de tals tasques i a canvi vessin 
augmentada la subvenció municipal corresponent, però que no ha rebut resposta 
afirmativa a l’anterior; davant la qual cosa, anuncia Sansaloni, l’Ajuntament farà 
publicitat d’una plaça per al manteniment de la zona esportiva. 
 Després de la contestació de Martí, ja no es produeixen més preguntes, ni 
interpel·lacions, per part dels regidors assistents; i llavors pren la paraula el Sr. President 
donant informació sobre un seguit d’activitats programades amb motiu de les Festes del 
Pare Serra: carreres, concert, ball de bot, etc. D’altra banda, fa una referència també el 
Batle a la il·luminació de la parròquia i acaba aquesta última intervenció amb uns 
comentaris sobre la seva recent estada a Washington i a Nova York, en què segons diu ha 
tingut l’ocasió de parlar amb un parell de catedràtics d’Història sobre la figura de Sant 
Juníper Serra, a la qual qualifica com "transcendental" i de la qual diu que podem sentir-
nos orgullosos que hagi tingut entrada al Capitoli, si bé reconeix que no tots estan d’acord 
al respecte; i s’aixeca la sessió a les 22,18 hores, 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. 


