
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT 
DE DIA 14 DE MAIG DE 2012.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,35 hores de dia 14 de 

maig de dos mil dotze, 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 és 
relacionen: 
  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo.  
 Sr. Biel Alomar i Bauzá. 
 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
  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. Caterina Mas Bennasar, qui declara oberta la 
sessió amb el següent ordre del dia.  

 
 

 1.- APROVACIÓ ACTA  DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

Encara que la Sra. Presidenta oferesqui l'oportunitat d'intervenir a la resta dels 
regidors, a propòsit de l'acta plenària aixecada en la sessió anterior, cap d'ells en fa cap 
observació en relació amb aquesta, per la qual cosa es dóna per aprovada la corresponent a la 
sessió ordinària celebrada en data 3-5-2012, per unanimitat dels membres del Plenari, d'acord 
amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre. 
 

 2.- APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT PLA D'AJUST.  
 

Serà en aquest punt el regidor de l'equip de Govern Bartomeu Gual qui actuï com a 
ponent i comença per assabentar de l'informe favorable que s'ha emès a Madrid, pel que fa al 
Pla d'Ajustament aprovat per aquest mateix Plenari. Comenta Bartomeu que l'Ajuntament 
podria endeutar-se per 1.600.000 euros, però el problema és que l'Interventor sols ha certificat 
348.532,82 euros. En conseqüència, segueix dient el regidor Gual, la proposta que formula 
l'equip de Govern és que aquesta última quantitat vagi per l’ICO i la resta del deute que és 
d'obres pendents de pagar pel Govern, quantificada per aquest regidor en 1.200.000 euros, que 
es negociï amb un Banc per a la concessió d'un préstec a cancel·lar, segons vagi cobrant 
l'Ajuntament les subvencions pendents del Govern. 

En el torn per a l'oposició pren la paraula primer la portaveu del PSOE, Maria Antònia 
Alzamora, qui planteja la situació en els termes següents: per d'una banda tenim l'import 
certificat per l'Interventor que serà objecte d'un crèdit mitjançant l’ICO, d'altra banda tenim 
una part del deute que s'ha quedat fora d'aquest crèdit per faltar un requisit per a això i 
finalment una part del deute que se sotmetria a un nou crèdit amb interessos que pagaríem tots 
els petrers. Afegeix la regidora socialista que cada vegada que ens reunim és un espectacle i 



parla de falta de comunicació entre el Secretari i l'equip de Govern que ve de temps enrere, 
segons Mª Antònia. Conclou la seva intervenció la portaveu del grup PSOE, dient que ja és 
hora que la Batlessa posi ordre. El següent portaveu a intervenir és el regidor Lluís Grimalt, 
qui comença dient que és necessari que els proveïdors cobrin i que espera que això s'arregli. 
Després pren la paraula el portaveu popular Martí Sansaloni qui resumeix la situació d'aquesta 
manera: 348.532,82 euros per l’ICO i 1.200.000 euros a negociar amb els Bancs. El regidor 
Sansaloni es mostra d'acord en que els proveïdors cobrin, però adverteix  la importància que 
quan arribin els doblers del Govern, l'Ajuntament no es dediqui a noves inversions. El 
portaveu popular diu no ocultar que el Govern no ha pagat a l'Ajuntament el que deu i demana 
a l'equip de Govern si ha mantingut converses amb els bancs. A més de l'anterior, Sansaloni 
sol·licita que l'equip de govern informi a l'oposició cada vegada que s'amortitzi un préstec. El 
regidor ponent dins del seu segon torn d'intervenció, es mostra d'acord amb la petició que ha 
formulat el portaveu del PP durant la seva intervenció i li respon a la seva pregunta que sí, 
afegint també que empreses importants els han oferit a les seves financeres. No es produeixen 
ja més intervencions, davant la qual cosa la Sra. Presidenta obre pas a la votació sobre la 
proposta formulada pel ponent que ve a modificar en part al dictamen de Comissió i s'obté el 
resultat següent:     
 
Vots emesos:  11.  
Vots a favor:     5    (4 del PSM). 
Vots en contra:     0 
Abstencions:   6 (4 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE).  

 

 Per tant s'aprova, per majoria simple (més vots a favor que en contra) del número de 
regidors que formen el Plenari, la proposta d'acudir al mecanisme de finançament articulat amb 
el RDL 4/2012 mitjançant l’ICO, per un import de 348.532,82 euros, amb les entitats de crèdit 
que formalitzin les operacions de préstec en les condicions fixades per elles quant a tipus de 
interès (l'equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats més un 
marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà un marge d’intermediació d'un màxim de 30 
punts bàsics), però essent el termini de les operacions de 10 anys com a màxim, amb 2 anys de 
carència en l’amortització de principal, i facultant a la Sra. Batlessa per a la signatura dels 
documents necessaris en la corresponent operació de crèdit; i a part de l'anterior, així mateix 
s'acorda negociar un crèdit amb els Bancs, respecte al deute municipal d’1.200.000 euros, per a 
saldar les obres pendents de pagar pel Govern, cancel·lant el préstec, segons vagi cobrant 
l'Ajuntament les subvencions que deu el Govern. 

I no havent ja més assumptes en l'ordre del dia, la Sra. Presidenta aixeca la sessió, 
essent les 21,43 hores, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 
 
         Vist i Plau                                               El Secretari. 
         La Batlessa 

 
 

Signat: Caterina Mas i Bennasar.                  Signat: Francisco González Benito.             


