
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 

14 DE MARÇ DE 2014.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 9,40 hores de dia 14 de març 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.  
 
No assisteixen: -- 
 
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, consulta al Secretari per aquesta acta i el funcionari apunta que ja estava a 

punt, però que sembla que no ha donat temps a enviar-la prèviament als regidors. S’incorpora a la 
mesa de plenaris en aquest moment el regidor de l’equip de Govern Miquel Ensenyat Sanxo, a les 
9,41 hores. La Sra Batlessa dóna pas al següent punt de l’ordre del dia i s’entén amb això que 
planteja deixar sobre la mesa l’acta de la sessió plenària celebrada en data 06.03.2014, la qual cosa, 
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 per unanimitat dels membres integrants del Plenari. 
 

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

Per tractar sobre aquest punt de l’ordre del dia, la Batlessa concedeix l’ús de la paraula al 
regidor d’Hisenda, qui comença revisant l’expedient i comenta que hi ha un informe de Secretaria-
Intervenció en el qual es proposen una sèrie de partides de les que s’ha de transferir una quantitat 
per destinar-la a l’anomenada "Despeses protocol, representacions jurídiques, públiques". Tot 
seguit, Sebastià Reixac va relacionant aquelles partides que són les que s’indiquen a continuació: 

 
Codi: 338 22609               Descripció: “Festes populares” 
                                                           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 Policía Local” 
                                                           Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                           7.523,19                      6.000                            1.523,19           

 
        Pel que fa a la partida de la FELIB, el regidor Reixac afirma que l’Ajuntament es va donar 
de baixa per considerar supèrflua aquesta entitat i perquè no defensa els interessos municipals, 
segons diu Sebastià. En relació amb el Fons Mallorquí de Solidaritat, el ponent diu que l’equip de 
Govern no li agrada agafar d’aquí i afegeix que tant de bo en el futur puguin augmentar aquesta 
partida. Pel que fa al conveni de l’Escola de Música, apunta Sebastià Reixac que a la partida 
corresponent sobren doblers i que es podrà agafar d’aquí. Pel que fa a l’excursió de la 3a edat, el 
portaveu del PSM comenta que fa anys que no es fa i que per tant es pot agafar també d’aquí. Pel 
que fa a la partida corresponent a la Mancomunitat, recorda Sebastià que l’Ajuntament participava 
amb una quantitat superior en anys anteriors i que ara s’han reduït les aportacions a aquesta entitat. 
Finalment, el regidor d’Hisenda es refereix a la partida que correspon al vestuari de la Policia 
Municipal i afirma que també es pot agafar una quantitat d’aquí . Després diu Sebastià la xifra total 
que surt de treure totes les quantitats anteriors i que és 126.253.-Euros. Prossegueix la intervenció 
del Tinent de Batlessa i ara recorda la finalitat de la transferència de crèdit proposta, que és la de 
pagar a una sèrie de creditors de l’empresa Biel Galmés SL, concretament: a l’Agència Estatal 
Tributària, a la Seguretat Social i al FOGASA. El motiu que dóna el regidor de l’equip de Govern 
per sotmetre això al Plenari és el que pugui considerar, si pagar aquestes quantitats és una cosa 
d’interès per a l’Ajuntament; afegint Sebastià que si no es paguen aquestes quantitats, es poden 
generar uns costos afegits per aquest. 

Un cop acabada l’exposició del ponent, ve un primer torn per a l’oposició, el qual comença 
amb les intervencions dels portaveus del PSOE i CxI , que es limiten a reafirmar-se en la seva 
postura contrària a la transferència de crèdit proposta i que ja varen mantenir en les dues sessions 
plenàries anteriors. El portaveu del PP, Miquel Santandreu, per la seva banda afirma que els del seu 
grup estan molt tranquils pel que fa a la possibilitat anunciada pel regidor d’Hisenda a la sessió 
plenària anterior, que se'ls pugui perseguir. Afirma també el portaveu popular que els responsables 
de la situació, són els que van deixar sense pagar factures als calaixos per valor d’uns 2.000.000 
d’euros. En el 2n torn per al ponent, Sebastià diu que els del PP poden dir aquí la quantitat que 
vulguin, però que això no és el que es discuteix en aquesta mesa. La qüestió, afirma Reixac, és si es 
va a executar la sentència, i afegeix aquest regidor que si no s’executa hi haurà uns costos. Després 
d’això, el regidor d’Hisenda reitera l’advertència que ja va fer en la sessió plenària anterior, sobre la 
possibilitat de perseguir els responsables. Després, el portaveu del PSM diu que això és una 
caparrudesa de 6 regidors que no són capaços de posar-se d’acord per governar d’una puta vegada. 
D'altra banda, afirma el Tinent de Batlessa que el fet que un partit com el PP, que governa a les 
Balears i a l’Estat, s’oposi al compliment d’una sentència, és una cosa increïble. 

Després ve el 2n torn per l’oposició i l’obre Miquel Santandreu del PP, dient que la primera 
responsabilitat de l’equip de Govern és presentar un Pressupost i que no obstant això, no ha estat 
capaç ni tan sols de negociar aquesta transferència de crèdit amb l’oposició; per la qual cosa, 



conclou dient el regidor popular, que caldria veure qui és més caparrut i finalitza la seva intervenció 
dient que els del seu grup es reafirmen en la postura inicialment adoptada pel que fa a aquest 
assumpte. 

Ja dins del torn final a favor del ponent, Sebastià Reixac comenta que el portaveu del PP li 
pot dir el que vulgui, però que no hi ha cap llei que obligui a l’equip de Govern a presentar el 
pressupost i que han intentat pactar el mateix amb altres grups municipals, si bé admet que amb el 
PP no. Però, en qualsevol cas, segueix comentant el portaveu del PSM, aquí no es discuteix sobre el 
Pressupost ni sobre la seva negociació, sinó sobre el pagament d’un deute. Després els diu Reixac 
als regidors de l’oposició, que no posen excuses, perquè no és una cosa de negociació, ja que ells no 
volen negociar. A la qual cosa afegeix Sebastià, que la Història recordarà aquest mandat a 
l’Ajuntament, per la caparrudesa de l’oposició de no voler pagar un deute i reitera que no posin 
excuses que diu Reixac que són de mal pagador. Es produeix algun intent de contestar per part del 
portaveu del PP, que és avortat per la presidenta dient-li que respecti els torns de paraula. Finalitza 
llavors la seva intervenció el ponent dient als de l’oposició, que des que ha començat el mandat, el 
que han fet és anar a bloquejar, i els demana que diguin clarament que el que volen és putejar. 
Després d’aquest comentari final i acabats els torns reglamentaris, la Sra. Batlessa 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 juridiques, públiques”  
                                                           Consignació anterior /       Augment       /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                             2.000                     126.253                            128.253         
 
B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES: 
Aplicacions  Pressupostàries 
 
Codi: 338 22609                   Descripció: “Festes populares” 
                                                           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 Policía Local” 
                                                           Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                                                           7.523,19                      6.000                            1.523,19           
        
TOTAL MINORAT………………………………………..126.253   



                       .                         
El resultat obtingut en la votació 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. 

 
Es rebutja per tant i per tercera 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. 
 

I sense haver-hi més assumptes a tractar dins l’ordre del dia, la Presidenta aixeca la sessió a 
les 9,55 hores, de la qual cosa don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
         Vist i Plau     El Secretari. 
        la Batlessa 
 
 
  
Signat: Caterina Mas Bennassar.   Signat: Francisco González Benito. 


