
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE 
L'AJUNTAMENT DE DIA 27 DE FEBRER DE 2014.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 10,35 hores de dia 27 

de febrer de dos mil catorze, 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: 
  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
 Sr. Biel Alomar i Bauzà. 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 
 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, i la sessió és celebra sota la presidència de la Sra. Batlessa, la qual declara oberta 
la sessió amb  l’ordre del dia següent:  
 

1 . - APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

La presidenta, Caterina Mas, ofereix l’oportunitat d’intervenir als altres regidors, 
per si volen dir alguna cosa sobre aquesta acta, si bé no n’intervé cap inicialment. Demana 
la paraula llavors el Secretari dient que ara li ha sorgit el dubte de si va estar present en la 
sessió anterior el regidor Miquel Ensenyat, tot i que apareix com a assistent a la primera 
pàgina de l’acta en qüestió. El regidor Ensenyat li confirma que va assistir i el Secretari 
afirma llavors que està ben reflectit això en acta. Després pren la paraula la portaveu del 
PSOE per dir que hi ha un error en la xifra indicada en el punt 6 de l’ordre del dia, 
paràgraf 2n, final de la línia 8 ª, que no és 30.000 euros segons Maria Antònia, sinó 
13.000. El funcionari en pren nota de l’error apuntat per a la seva rectificació i després no 
es produeixen més intervencions, davant la qual cosa, amb la modificació abans 
assenyalada, i d’acord amb el que disposa l’article 91.4 de Llei Balear Municipal i de 
Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, s’aprova l’acta corresponent a la sessió 
ordinària celebrada el 06.02.2014, per unanimitat dels membres integrants del Plenari. 
 

2.- INICIAR TRAMITACIÓ DE CONFLICTE EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMÍA LOCAL CONTRA DIFERENTS ARTICLES I DISPOSICIONS 
DE LA LLEI 27/2013 DE 27-12-2013 I FACULTAR A LA BATLESSA LA 
REALITZACIÓ DE TRÀMITS I DOCUMENTS NECESSARIS. 
 
 

Pel que fa a aquest assumpte, la Presidenta concedeix l’ús de la paraula al primer 
Tinent de Batlessa perquè faci de ponent . El regidor Sebastià Reixac informa que tot un 
seguit d’Ajuntaments, sobretot del PSOE, han plantejat un recurs d’inconstitucionalitat en 



contra de la Llei estatal 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local. Segons el regidor Reixac, aquesta Llei va contra la Constitució i 
contra l’autonomia local. Afegeix Sebastià que en el seu grup, com a municipalistes, 
consideren que la Llei es contra els ajuntaments de menys de 20.000 habitants i no per 
racionalitzar l’Administració local, com es declara en aquest text normatiu. Indica 
finalment el ponent, que es requereix sol·licitar amb caràcter previ un dictamen al Consell 
d’Estat, i tot seguit llegeix en veu alta als assistents la proposta d’acord plenari següent: 
 

“PRIMER. - Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l'autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades de la Llei 27 
/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local ( 
BOE núm 312 de 30 de desembre del 2013) d'acord al text que s'adjunta, segons l'assenyalat en 
els arts. 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional. 

 
SEGON.- A aquest efecte, sol·licitar dictamen del Consell d'Estat, d'acord amb el que 

estableix l'art. 75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, a 
través del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a petició de l’entitat local de major 
població ( art. 48 Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local ), així com 
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 

 
TERCER.- Facultar i encomanar a la Batlessa per a la realització de tots els tràmits 

necessaris per dur a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i bastant com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Sra. 
Virginia Aragón Segura, col. n º 1040 del Col·legi de Procuradors de Madrid perquè , en nom i 
representació de l’Ajuntament de Petra, de forma solidària i indistinta, s’interposi conflicte en 
defensa de l’autonomia local contra la llei 27 /2013, de 27 de desembre del 2013 ( BOE núm. 312 
de 30 de desembre del 2013) , de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local seguint 
per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.” 
 

Acabada la lectura del ponent, Reixac adverteix que si apareix la paraula "Algaida" 
en algun lloc, això és perquè es tracta d’un "copiar i pegar" i que s’ha de posar Petra. 
Després de la intervenció del ponent no es produeix cap comentari més i per això la Sra 
Presidenta dóna pas directament a la votació de la proposta d’acord plenari formulada, 
obtenint-se el resultat següent: 
 
Vots emesos :   10. 
Vots a favor :   6 (5 del PSM i 1 del PSOE). 
Vots en contra :  4 (PP). 
Abstencions :   1 de CxI. 
 

Per la qual cosa, s’aprova per majoria absoluta del número legal dels membres que 
integren el Plenari la proposta d’acord prèviament transcrita. 

 
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PLANTILLA ORGÀNICA LLOCS DE 

TREBALL DELS POLICIES LOCALS . - 
 

En aquest punt de l’ordre del dia, la Sra Presidenta atorga l’ús de la paraula al 
Secretari perquè assessori a la corporació. Inicia la seva intervenció el funcionari dient que 
això ve arran de la nova Llei Balear de Coordinació de les Policies Locals i comenta que 
en la seva Disposició Transitòria 1a, punt 1, es contempla un molt discutible, segons la 
seva opinió, supòsit de promoció interna vertical per llei, a favor dels auxiliars de Policia 
Local, de manera que passen d’un triple salt des del seu grup E actual (agrupacions 



professionals), fins al grup C1 i els que tenen títol de Batxiller o equivalent, d’Auxiliars de 
Policia a Policia. Francisco González entén que això va contra el que disposa l’article 18 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, segons el qual, la promoció interna es realitzarà 
mitjançant processos selectius que garanteixin el compliment dels principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat, a part de altres requisits com els indicats en l’article 55.2 del 
mateix Estatut Bàsic citat: publicitat de les convocatòries, transparència, etc . Però malgrat 
això, prossegueix dient el Secretari, en el nostre sistema jurídic el control de la 
constitucionalitat d’una llei és exclusivament del Tribunal Constitucional, i fins que no 
sigui declarada la inconstitucionalitat de la mateixa per aquest Tribunal, estam obligats a 
l’aplicació de la Llei al cas concret, per estar en vigor i fins que no sigui expulsada de 
l’ordenament jurídic pel Tribunal abans assenyalat . 

Com a conclusió a l’informe verbal, apunta el Secretari que s’ha de modificar la 
Plantilla de personal vigent, de la manera que apareix en el document que ha imprès i on 
apareixen en vermell els canvis que s’operen, si bé adverteix Francisco que també hi ha 
alguna cosa que s’ha de treure directament per llei, amb la qual cosa no es veu en el 
document que les passa als regidors, concretament, segueix dient el funcionari, dins de la 
Disposició transitòria segona de la Llei en qüestió, relativa a policies turístics i policies 
auxiliars turístics, es diu que "Els ajuntaments que en les seves plantilles tinguin places de 
policies turístics i policies auxiliars turístics, les poden mantenir fins al dia 31 de desembre 
de 2013, data a partir de la qual quedaran extingides. En definitiva, acaba dient el Secretari 
que d’una banda desapareix de la Plantilla de personal l’auxiliar de Policia turística que hi 
havia; d’altra banda, un dels auxiliars de Policia que hi ha a Petra es converteix per llei en 
Policia Local, simplement per tenir el títol de Batxiller, i finalment, l’altre funcionari 
policial queda com Policia auxiliar a extingir, segons la terminologia emprada per la Llei 
Balear en qüestió. De totes maneres, segueix dient Francisco González, tots dos queden 
integrats en el grup C1. Un cop ha finalitzat l’exposició del Secretari i no havent-hi cap 
intervenció més per part dels regidors, es procedeix a votar la següent modificació de la 
Plantilla Municipal : 
 
PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT DE PETRA PER A L’EXERCICI 

DEL 2014  (ANNEX PERSONAL) 
 

A) LLOCS DE TREBAL RESERVATS A FUNCIONARIS DE CARRERA. 

 DENOMINACIÓ                       NÚM.    GRUP   NIVELL   OBSERV. 

1.HABILIT.CARAC. ESTATAL 

 1.1.Secretaria-Intervenció........ 1        A1/A2       26   

2.ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 2.2 SUBESCALA ADMINISTRATIVA 

    Administratiu.....................  1      C1       22 

 Aux.Administratiu.............  1      C2       18 

 Aux.Administratiu..............  1      C2           17 

3.ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

 3.1.POLICIA LOCAL 



 Policia Local                                  1            C1               17 

            Policia auxiliar per extinguir             1            C1               17 

  

B) LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LEGISLACIÓ  

        LABORAL. 

 DENOMINACIÓ         NÚM.       OBSERVACIONS     

Auxiliar Administratiu  1 (15% jornada) 

Auxiliar de biblioteca    1 

Arquitecte    1 

Oficial Primera           1 (Excedència temporal) 

Ajudant Manteniment        1  

Peó     1 

Jardiner    1  

Personal de neteja           4    

Personal eventual sense retribució  6 

Com a resultat de la votació efectuada s’aproven inicialment, per unanimitat dels 
regidors que componen el Plenari, les modificacions en la Plantilla de personal abans 
assenyalades. 
 

4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 

En relació amb aquest punt de l’ordre del dia serà el regidor d’Hisenda qui actuï 
com a ponent. Sebastià Reixac afirma que això ve a conseqüència de no tenir un 
pressupost aprovat, situació que segons diu no els agrada als de l’equip de Govern. En 
qualsevol cas, segueix dient Sebastià que a data d’avui no s’ha arribat a un acord per a 
l’aprovació d’un pressupost municipal, però per responsabilitat s’han de pagar els deutes a 
què es refereix aquesta transferència de crèdit i no hi ha consignació pressupostària 
suficient. Continua dient Sebastià que si no s’aprova això ara pel Plenari, ja ens diran 
coses . 

En el torn posterior per l’oposició, intervé primerament la portaveu socialista i 
recorda que ja des de quan va entrar el seu grup a l'Ajuntament, es va demanar que es 
presentàs un Pressupost municipal i que igualment ja es va dir que no donaria suport a cap 
modificació de crèdit. Acaba la seva intervenció la regidora del PSOE, anunciant que el 
seu grup ara es mantindrà en aquesta mateixa postura. En el mateix sentit es pronuncia 
després el portaveu del PP, Miquel Santandreu, anunciant per part seva que el grup 
popular tampoc donarà el seu suport a aquesta modificació pressupostària. Aquest regidor 
del PP afegeix que no entén la pressa d’aquest assumpte, quan hi ha una sessió plenària 
ordinària prevista per a la setmana que ve. Finalitza la seva intervenció aquest portaveu 
popular afirmant que els del seu grup no volen col·laborar en continus parxes al Pressupost 
Municipal prorrogat . 



El ponent utilitza un 2n torn de paraula per dir que si no hi ha cap suport per 
presentar un nou pressupost, no el presentaran, i que no hi ha cap norma que els obligui a 
això. Afegint el regidor d’Hisenda que es convocaran tantes sessions com siguin 
necessàries, a les 7 del matí o a les 9 del vespre. Recalca Sebastià Reixac que l’equip de 
Govern no presentarà un nou Pressupost municipal si no està prèviament pactat i que la 
modificació de crèdit plantejada es presentarà un altre dia, si no és possible aprovar-la 
avui. Acaba la seva intervenció el Tinent de Batlessa amb l’afirmació que hi ha moltes 
oportunitats per presentar això. No es produeixen ja més comentaris després de l’anterior i 
per tant la Sra Presidenta dóna pas a la votació, sobre la proposta de transferència de crèdit 
que es transcriu a continuació: 

 
A) AUGMENT  DE DESPESES: 
Aplicació Pressupostària 
Codi: 920 22699.  Descripció: “Despeses protocol, representacions jurídiques, públiques”  
 
                                                           Consignació anterior /       Augment       /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                             2.000                     126.253                            128.253         
 
B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES: 
Aplicacions  Pressupostàries 
Codi: 338 22609                          Descripció: “Festes populars” 
                                                           Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                      63.000                             20.000                            42.600     
 
Codi: 135 46100                         Descripció: “Serpreisal” 
                                                           Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                        13.919,90                   13.919,90                              0   
 
Codi:  922 46600                        Descripció: “FELIB” 
                                                           Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                            900                           900                                      0                        
 
Codi:  231 48000                        Descripció: “Fons Mallorquí de Solidaritat” 
                                                           Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                           7.880                     6.000                                 1.880    
Codi:  334 48902                        Descripció: “Conveni Escola de Música” 
 
                                                           Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                          36.000                19.432,79                          15.067,21 
               
Codi:  231 48900         Descripció: “3ª Edat” 
 
                                                           Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                            10.000                       10.000                                 0           
     
Codi:  231 46300                        Descripció: “Mancomunitat Pla de Mallorca” 
 
                                                           Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                          65.000                        50.000                            15.000 
 
Codi:  132 22104                        Descripció: “Vestuari Policia Local” 
 
                                                           Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                           7.523,19                      6.000                            1.523,19           
 
TOTAL MINORAT………………………………………..126.253                         .                         
 

El resultat que s’obté en votar sobre l’anterior proposta d’acord plenari és el següent:  
 
Vots emesos:   11.  



Vots a favor:   5 del PSM.  
Vots en contra:  6 (4 PP, 1 de CxI i 1 del PSOE) ..  
Abstencions:   0.  
 

Es per la qual cosa que es rebutja per majoria absoluta del número legal de 
membres de la Corporació, la transferència de crèdit proposada per l’equip de Govern que 
més amunt s’ha transcrita. I no havent-hi ja més punts dins l’ordre del dia, la Presidenta 
aixeca la sessió a les 10,55 hores, del qual don fe i estenc la present acta, jo el Secretari 
que certific. 
 
 Vist i Plau     El Secretari. 
 La Batlessa. 


