
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE DIA 6 DE 

MARÇ DE 2014.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores de dia 6 de març de 
dos mil catorze, 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 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.- 
 

Encara que la Presidenta, Caterina Mas, oferesqui l’oportunitat d’intervenir als altres regidors, 
en relació amb aquesta acta, no es produeixen comentaris, però si mostres de conformitat, per la qual 
cosa 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 27.02.2014, per 
unanimitat dels membres integrants del Plenari. 
 

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

En relació amb aquest punt de l’ordre del dia, la Sra Batlessa es disposa a atorgar l’ús de la 
paraula al regidor d’Hisenda perquè actuï com a ponent, però en aquest moment, sol·licita l’ús de la 
paraula la portaveu socialista, plantejant una qüestió prèvia sobre aquest punt, i és que segons Maria 
Antònia, s’hauria d’haver fet una Comissió prèvia a aquest Plenari en què s’hagués dictaminat aquest 
assumpte, si bé reconeix la regidora del PSOE que el Secretari no ho entén així, però en qualsevol cas, 
Alzamora vol deixar constància de la seva opinió al respecte. Llavors el Secretari, sol·licita l’ús de la 
paraula per aclarir conceptes legals. Abans de res, el funcionari afirma que no s’ha de confondre una 
Comissió amb una sessió. En aquest sentit, precisa Francisco González, que no es fan Comissions, 
sinó que la Comissió corresponent, com a òrgan de la corporació municipal, celebra sessions. Per tant 
és evident, segueix afirmant González, que la Comissió de Comptes com a òrgan municipal competent 
per a això, ja va dictaminar aquest assumpte en una sessió anterior, i en conseqüència no és necessari 
que ho torni a fer cada vegada que es convoqui una sessió plenària. En conclusió, per al Secretari s’ha 
respectat plenament l’article 82.2 del ROF que és llegit en veu alta i íntegrament per Francisco i que 
diu literalment el que segueix : 
 

“En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente 

dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que corresponda.” 
 



Prossegueix després el funcionari dient que una altra cosa diferent passa amb les mocions 
registrades a l’Ajuntament pel portaveu de CxI, ja que aquestes no han estat dictaminades en Comissió 
i el seu tractament jurídic ha de ser diferent. Quant a aquestes mocions, el Secretari explica que per la 
data en què es van registrar d’entrada, la Presidenta va poder haver convocat per al seu dictamen, una 
sessió extraordinària i urgent de la Comissió Informativa de Control, sessió que no necessita 
l’antelació mínima de dos dies hàbils entre la seva convocatòria i la seva celebració, però de tota 
manera, el cas és que no han quedat dictaminades, ni està aquest assumpte dins l’ordre del dia, i no 
obstant això, el regidor interessat té dret que siguin incloses en el ordre del dia d’aquesta sessió, en 
haver-se presentat a l’Ajuntament en termini reglamentari, ja que el ROM obliga a la Batlia a que ara 
s’incloguin, però el mecanisme que hi ha per tal cosa o la via perquè puguin ser introduïdes en aquesta 
sessió plenària, és la prevista en l’article 94.1 del ROF, el primer paràgraf del qual és llegit també en 
veu alta per Francisco González, i es transcriu íntegra i textualment a continuació: 
 

“En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos en el orden del día y antes de 

pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo político desea someter 

a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del 

Día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.” 

 
Una vegada que el Secretari ha emès el seu informe verbal sobre la qüestió legal prèviament 

plantejada, pren la paraula el regidor d’Hisenda, qui aborda com a ponent l’assumpte de la 
transferència de crèdit. El Tinent de Batlessa anuncia que recordarà un poc el tema per als que no 
estaven presents l’altre dia i afirma que l’Ajuntament ha de pagar unes quantitats, però que no hi ha 
consignació pressupostària per a això. D’altra banda, Sebastià Reixac afegeix que a l’equip de Govern 
tampoc li donen suport perquè pugui tirar endavant un nou pressupost. Així mateix, recorda Sebastià 
com en la sessió plenària passada va ser rebutjada l’aprovació de la transferència de crèdit plantejada 
per l’equip de Govern. Després afirma aquest portaveu del PSM que, com aquest equip de Govern vol 
fer front al deute esmentat, es durà aquest assumpte al Plenari totes les vegades que siguin necessàries. 
El regidor Reixac planteja després encarregar un informe al Secretari, per determinar les 
responsabilitats que pogués exigir el Jutge als qui s’oposen a que l’Ajuntament adopti aquest acord i la 
possibilitat que l’Ajuntament se’ls exigesqui. Reixac ja avança que en cas afirmatiu, ell és partidari de 
perseguir els regidors responsables . 
 

El torn posterior per l’oposició comença amb la intervenció de la portaveu socialista, qui 
afirma que la responsabilitat de l’equip de Govern és presentar un pressupost i anuncia que no donarà 
el seu suport a aquests malabarismes. També el portaveu de CxI anuncia que es mantindrà en la 
mateixa línia de la vegada anterior, referent a rebutjar la transferència de crèdit plantejada i afegeix 
que en comptes de tanta comèdia, es podria convocar una reunió per tractar el Pressupost Municipal. 
El portaveu del PP, Miquel Santandreu, igualment es reafirma en la postura que va defensar en la 
sessió plenària anterior i en el mateix sentit que els anteriors portaveus de l’oposició, afegint que ells 
no són responsables de res i se’ls vol imposar una decisió adoptada per l’equip de Govern. Afirma 
aquest portaveu del PP que sempre han tingut una actitud constructiva i apunta l’existència d’un dèficit 
democràtic en el fet que ara s’estigui governant amb un pressupost aprovat quan el PSM tenia majoria 
absoluta, sense que actualment tengui aquesta majoria. D’altra banda, aquest regidor del PP qualifica 
com a patètic el que va dir Sebastià Reixac en la sessió plenària anterior, sobre que es convocaran 
sessions a les 7 del matí o a les 9 del vespre; censurant també Miquel Santandreu que es convocàs una 
sessió plenària a les 10,30 hores del matí. Acaba la seva intervenció ja el portaveu popular, afirmant 
que els del seu grup tenen la consciència ben tranquil·la. 

 
En el 2n torn per al ponent, Sebastià Reixac de forma irònica diu agrair les lliçons 

democràtiques d’un partit com el PP, que com ja sabem respecta tots els drets. Després afirma aquest 
mateix regidor que passa del que digui el PP, però que vol puntualitzar una cosa i és que la Llei permet 
que un Ajuntament pugui prorrogar el seu Pressupost. No es produeixen més intervencions després de 



l’anterior i en conseqüència la Sra Presidenta dóna pas a la votació sobre la proposta d’acord plenari 
que ja va ser presentada a la sessió plenària anterior, referida a la transferència de crèdit següent : 
 
 
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 que segueix : 
 

Vots emesos :   11. 
Vots a favor:   5 del PSM . 
Vots en contra :  6 (4 PP , 1 de CxI i 1 del PSOE ) . 
Abstencions :   0. 

 



Per tant es rebutja i per segona vegada, amb 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. 
 

3.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

Malgrat l’oferiment fet per la Sra Presidenta, donant la possibilitat d’intervenir a la resta dels 
regidors, pel que fa a les Resolucions de Batlia prèviament repartides entre aquests; cap d’ells fa ús de 
tal oportunitat, davant la qual cosa, Caterina Mas es disposa a donar pas al següent punt de l’ordre del 
dia i el Secretari avisa que és ara quan s’ha de concedir l’opció als portaveus perquè puguin introduir 
alguna moció per raons d’urgència. Llavors la Batlessa ofereix la paraula al regidor Lluís Grimalt, per 
si vol justificar la urgència de les mocions que va presentar, però el portaveu de CxI renúncia a això i 
per tant no s’inclouen finalment dins l’ordre del dia les mocions en qüestió, per aplicació dels articles 
82.2 i 3, 83 i 91.4 del ROF, que actuant com a norma superior, en aquest cas se superposen i desplacen 
a l’article 7 del ROM . 
  

4 . – INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 

Tampoc es produeix cap intervenció en aquest altre punt, malgrat l’oferiment realitzat per la 
Sra Presidenta als altres regidors que componen el Plenari. Així les coses i per no haver-hi més punts 
dins l’ordre del dia, la Batlessa aixeca la sessió a les 21,48 hores, i tot seguit ofereix un torn de precs i 
preguntes per al públic present a la sala, sobre temes concrets d’interès municipal, en virtut del que 
disposen els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM. És llavors quan pren la paraula una senyora 
d’entre els assistents, convidant als membres del Plenari a un sopar a Escoles Velles el dia 14 de març, 
en benefici dels nins, en el qual es donarà un pa amb oli, segons aquesta senyora, i es rifaran els regals 
que han fet els comerços. El regidor de l’equip de Govern Biel Alomar li demana un petit aclariment 
sobre els productes a dur per als nins, després de la qual ja no intervenen més persones del públic 
present a la sala, per la qual cosa la Sra Presidenta dóna per finalitzada també la reunió, a les 21,50 
hores, de la qual cosa don fe i estenc la present acta, jo el Secretari que certific. 
 
                Vist i Plau       El Secretari 
              la Batlessa 
 
 
 
 
 
  Signat: Caterina Mas Bennasar.    Signat: Francisco González Benito. 
 
 


