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

21 DE MARÇ DE 2014.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 11,01 hores de dia 21 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.- 

 

Després de donar la benvinguda als assistents, la Presidenta Caterina Mas anuncia que porten 

a Ple dues actes pendents d’aprovació, corresponents a les sessions celebrades en dates 06.03.2014 i 

14.03.2014. En primer lloc, pregunta la Batlessa si hi ha alguna cosa que comentar sobre la primera 

d’elles i la resposta és negativa. De la mateixa manera procedeix Caterina pel que fa a la següent acta 

i la resposta és igualment negativa; davant la qual cosa la Sra Presidenta sotmet a votació la 1a de les 

actes, quedant aprovada per unanimitat dels regidors que componen el Plenari i després l’altra que 

també és aprovada pels onze regidors de la Corporació . 

 

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

Com en anteriors sessions plenàries, serà el regidor d’Hisenda qui actuï com a ponent, i 

comença per dir que encara que sigui la 5a vegada que s’aborda aquest assumpte en el Plenari, la 

seva memòria és curta i necessitarà tornar a llegir les partides d’on agafarien determinades 

quantitats, per portar-les a una altra i poder així pagar un deute, per haver estat condemnat a això 

l’Ajuntament en una sentència. Les aplicacions pressupostàries que relaciona el Tinent de Batlessa i 

les quantitats que es detrauen de les mateixes, s’incorporen més sota forma completa i són les 

següents: 

 

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           
 

 
Després d’això, indica Sebastià Reixac la xifra total que surt de reduir les quantitats 

assenyalades en les partides esmentades i que suma 126.253 euros, els quals són per destinar-los a la 

partida corresponent, per pagar als creditors i complir la sentència, explica el regidor ponent. 

El regidor Reixac ve a establir després quines són en la seva opinió, els termes de la 

discrepància entre l’equip de Govern i l’oposició en aquest assumpte, comentant que el primer vol 

pagar el deute i complir la sentència, en tant que l’oposició rebutjaria la modificació de crèdit que es 

planteja i voldria un nou pressupost municipal; afegint Reixac que la modificació de crèdit 

proposada és legal i que el Pressupost prorrogat també ho és. Aquest regidor afirma després que la 

qüestió per a ell és tan simple com aquesta: un Ajuntament ha de complir una sentència judicial i per 

això pregunta de forma retòrica el regidor d'Hisenda, si s’ha de donar aquest exemple a la ciutadania 

i si no pinta res el poder judicial. A continuació el regidor d’Hisenda adverteix sobre una possible 

responsabilitat civil que poden tenir els membres de l’oposició, si hi ha perjudicis per a les arques 

municipals, en impedir per negligència el pagament dels 128.000 euros; lamentant aquest regidor 

que els partits de l’oposició no presentin alternatives o propostes. Tot seguit anuncia que el PSM està 

disposat a canviar les partides inicialment propostes, però dient que amb el PP no pacta per anar 

contra "la nostra llengua, cultura i tradicions" i per les retallades en Sanitat i drets socials. Conclou la 

seva primera intervenció el ponent, manifestant que si l’oposició s’oposa a aquesta transferència de 

crèdit per pagar, que digui llavors altres partides pressupostàries . 

 

Ja dins del torn per l’oposició, comença intervenint la portaveu del PSOE que a part de 

remetre’s al que s’ha dit en la sessió plenària anterior, fa al·lusió a una notícia del Diari Balears, 

segons la qual, el líder del PSM Biel Barceló donaria suport a l’equip de Govern de Petra i 

demanaria a l’oposició que deixi de bloquejar l’Ajuntament. La regidora socialista opina que no és 

l’oposició la que bloqueja l’Ajuntament, sinó l’equip de Govern per no presentar Pressupost, i acaba 

la seva intervenció Maria Antònia Alzamora, anunciant que no donarà el seu suport a aquesta 

transferència de crèdit, perquè no considera que l’oposició sigui responsable del bloqueig de 



l’Ajuntament. El portaveu de CxI per la seva banda, recorda que ja va manifestar la seva postura en 

la sessió plenària anterior i que la mantindrà. Ara és el portaveu del PP, Miquel Santandreu, qui pren 

la paraula i comença la seva intervenció recordant que s’han convocat a 5 sessions plenàries per això 

i que l’equip de Govern no té el mínim interès en negociar. Afegeix també aquest regidor que les 

sessions es convoquen a hores intempestives de dematí per veure si falla algun regidor de l’oposició 

i que això els suposa un cost. Qualifica Miquel Santandreu l’actitud de l' equip de Govern al 

respecte, com a grossera, descarada, antidemocràtica i dirigida a forçar la voluntat dels membres de 

l’oposició. Després reitera aquest mateix regidor, el que s’ha dit en anteriors sessions plenàries, 

sobre l’existència d’un dèficit democràtic, al funcionar l’Ajuntament amb un pressupost del mandat 

anterior, sense que l’oposició hagi tingut l’oportunitat de discutir en Plenari un Pressupost municipal. 

El portaveu popular afegeix que això serà legal però no és ètic ni democràtic i que el Govern quan 

està en minoria ha de negociar. Després afirma aquest regidor que és una vergonya que tot Mallorca 

hagi de saber el que passa aquí. Comenta després Santandreu, que els han dit que és per complir una 

sentència judicial, però comenta que hi ha hagut altres que han condemnant a l’Ajuntament a pagar i 

que no les han volgut complir de cap de les maneres. També esmenta el portaveu del PP, sentències 

que facultaven l’Ajuntament per cobrar altres quantitats i que no hi ha hagut interès a cobrar, per la 

qual cosa, finalitza Miquel Santandreu dient que aquest argument de complir sentències està viciat. 

En el seu 2n torn el regidor ponent li respon al portaveu popular que ell és llicenciat en Dret, 

però no distingeix entre una sentència que condemna l’Ajuntament a pagar una quantitat i una 

sentència que permet a l’Ajuntament cobrar una quantitat. D’altra banda, Sebastià Reixac afirma que 

també són intempestives per a ell, les hores a les quals es convoquen les sessions plenàries i 

igualment ho són, afegeix, per als que estan a la seva esquerra. Seguidament afirma aquest regidor 

que no se sentirà empagait de fer això per complir una sentència, que aquí hi ha un pols i que veurem 

qui té més resistència. Seguidament afirma el regidor Reixac que "si es necessari es convocaran fins 

a 150.000 sessions plenàries, vos ho asseguram" i afegeix que per ell es celebrarien més de les que 

s’estan fent ara. Pel que fa al dèficit democràtic esmentat pel portaveu popular, diu que d’això no en 

parlarà, perquè ja sabem lo democràtic que és el del PP i el que respecta tots els drets, comenta en to 

irònic. 

En el 2n torn per l’oposició ja només intervé el portaveu popular, que responent a l’anterior 

critica el comportament del PSM com a feixista i totalitari; després d’això fa una cita del polític 

britànic Churchill, qui ja va profetitzar que els feixistes del futur es dirien a sí mateixos antifeixistes. 

En el torn final per al ponent, Sebastià Reixac es declara al·lucinat per l’últim comentari del portaveu 

popular, i la Presidenta per la seva banda dóna pas a la votació sobre la següent proposta d’acord 

plenari : 

 

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 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, ja presentada prèviament fins en 4 

ocasions, 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 cinquena 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.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT AL 
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM A L'EDIFICI DE LES ESCOLES VELLES.- 
 

Pel que fa a aquest altre assumpte, també pren la paraula al regidor d'Hisenda com a ponent, 

i es refereix de nou a la línia de subvenció procedent de la Conselleria d'Economia i Competitivitat, 

de la qual s’ha beneficiat l’Ajuntament amb 13.980 euros. Explica el Tinent de Batlessa que l’obra 

consisteix a posar plaques a la teulada de les oficines municipals i posa el projecte en relació amb el 

Pacte de Batles, segons el qual s’augmentaria en un 20% la producció d’energia neta i es reduiria en 

un 20% el consum d’electricitat. Afegeix Sebastià que això s’ha de fer abans d’octubre i que no 

queda més remei que fer una transferència de crèdit per poder pagar la part no subvencionada de 

l’obra, per la qual cosa proposa la següent: 

 
A) AUGMENT  DE DESPESES: 
Aplicació Pressupostària 
 

Codi: 342 622.01.   

Descripció:  “Conselleria de Economia i competitivitat (instal·lació fotovoltaica Coberta oficines municipals). 



   Consignació anterior /       Augment       /   Consignació definitiva 
SUMES:                              13.490,29                  13.490,28                  26.980,57                          
 

B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES: 
Aplicacions  Pressupostàries 
 

Codi: 164/ 212.06.              Descripció: “Cementeri, centre sanitari i altres” 

                                       Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                8.400                              6.000                              2.400     

 

Codi: 321/212.05                Descripció: “Col·legi i Escoleta Infantil” 

                                      Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                              12.019                       7.490,28                         4.528,72 

   

TOTAL MINORAT…………………………………..13.490,28                                           .                         
 

Com a final de la seva intervenció, el regidor d'Hisenda diu que sotmet l'anterior proposta al 

Plenari per si la considera convenient i no troba en ella cap cacicada. 

En el torn per l’oposició, el portaveu de CxI anuncia que mantindrà la seva postura en 

contra, ja manifestada en l’anterior sessió plenària. El portaveu del PP per la seva part censura el fet 

que es porti al Plenari això per 2 ª vegada, i afegeix que no hi ha cap sentència que els obligui a 

aprovar-lo. Acaba la seva intervenció el regidor popular, Miquel Santandreu, anunciant que no 

aprovarem això en tant que no hi hagi Pressupost Municipal. 

En no produir-se ja més intervencions de regidors, la Sra Batlessa dóna pas a la votació 

sobre l’anterior proposta d’acord plenari i el resultat que s’obté de la votació sobre l’anterior 

proposta de transferència de crèdit formulada pel regidor d’Hisenda és la 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 rebutja per tant i per 2 ª 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 11,20 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 Bennasar.   Signat: Francisco González Benito. 

 


