
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 28 

D’ABRIL DE 2014.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 13,32 hores de dia 28 d’abril 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 Sra  Batlessa presenta 2 actes pendents perquè, si escau,  puguin ser objecte d’aprovació, i 
que són les corresponents a les sessions celebrades en dates 25.03.2014 i 03.04.2014. Tot seguit,  
Caterina Mas ofereix la possibilitat de formular observacions sobre la 1ª d’elles, sense que es faci cap 
observació al respecte per cap dels regidors. Pel que fa a la 2ª acta de les esmentades, succeeix el 
mateix; 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’aproven per unanimitat dels membres del Plenari presents 
en aquest moment (10) : tant l’acta de data 25.03.2014, com la de data 03.04.2014.  
 
 2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER CONCESSIÓ DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI PEL RESCAT DE "NA CAPITANA".-  
 
 Pel que fa a aquest altre punt de l’ordre del dia, la Batlessa diu que com s’està funcionant amb 
Pressupost prorrogat, no hi ha partida en el mateix per a l’indicat i per tant,  proposa la creació d’unes 
noves partides,  d’acord amb la proposta d’acord plenari següent: 
 
PROPOSTA D' ACORD PLENARI 
 
A ) NOVES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES : 
 
1a ) Codi 342 622.00 
Descripció " Construcció Bar Poliesportiu " 
Suma. ................................................. ........ 12.405,74 € 
 
2a ) Codi 342 625.00 
Descripció " Mobiliari Bar Poliesportiu " 



Suma. ................................................. ........ 2.343,29 € 
 
3a ) Codi 342 222608 
Descripció " Lucre cessant Bar Poliesportiu " 
Suma. ................................................. ........ 27.550.99 € 
 
B ) RECURSOS FINANCERS 
 
1) Aplicació pressupostària 135.461 00 de l' Estat de DESPESES,  anomenada " Serpreisal " : 
Consignació anterior : 13.919,90 
Disminució : 13.919,90 
Consignació definitiva : 0 
 
2) Aplicació pressupostaria 231.489 00 de l' Estat de Despeses,  anomenada "3a Edat (Excursió,  
Xocolatada )" : 
Consignació anterior : 10.000 
Disminució : 10.000 
Consignació definitiva : 0 
 
3) Aplicació pressupostaria 164.600 00 de l' Estat de Despeses,  anomenada "Adquisició Ca ses 
Monges" : 
Consignació anterior : 16.026,99 
Disminució : 16.026,99 
Consignació definitiva : 0 
 
4) Aplicació pressupostaria 231.463 00 de l' Estat de Despeses, anomenada "Aportacions a 
Mancomunitat Pla de Mallorca" : 
Consignació anterior : 65.000,00 
Disminució : 2.353,11 
Consignació definitiva : 62.646,89.  
 
Total minorat : 42.300 euros.  
Data : 23.04.2014.- 
La Batlessa 
Caterina Mas Bennassar.  
 
 S’obre després el torn per a l’oposició, que comença amb la intervenció de la portaveu del 
PSOE, la qui torna manifestar, com en anteriors ocasions, que no donarà el seu suport a modificacions 
de crèdit. D’altra banda,  Maria Antònia Alzamora es queixa de l’hora a la qual s’ha convocat aquesta 
sessió plenària, per considerar-la inadequada, i demana que no es facin les sessions plenàries en horari 
d’oficina.  
 En aquest moment entra a la sala i s’incorpora a la mesa de plenaris, el regidor del PP Martí 
Sansaloni, a les 13,34 hores. Precisament serà el portaveu d’aquest grup municipal, Miquel 
Santandreu, qui intervingui en aquest primer torn de paraula, dient que després d’haver portat al límit 
la convocatòria de sessions plenàries extraordinàries, en horaris que interrompien la jornada laboral 
dels regidors de l’oposició,  per intentar tirar endavant les propostes de l’equip de Govern, tot i estar en 
minoria els seus membres; ara es torna a convocar una altra sessió plenària per urgència, segons aquest 
regidor, i de dematí, per aprovar una modificació pressupostària. El portaveu Santandreu critica la 
manca de voluntat de negociar en l’equip de Govern,  per poder arribar a un acord, i qualifica la seva 
actitud com una grosseria que el posa en evidència davant de totes les Illes Balears.  
 El 2n torn de paraula l’inicia en aquesta ocasió com a portaveu, el regidor del PSM Sebastià 
Reixac,  qui comenta que no sap qui ha quedat en evidència davant de Balears i afegeix que tot depèn 



de "els cristalls amb què es miri". Però de tota manera, afirma Sebastià que el que s’ha dit pel PP fa 
riure,  afegint el regidor de l’equip de Govern, que la modificació de crèdit que ha portat a aquest 
Plenari, es podria fer igualment en un pressupost nou. En opinió del regidor Reixac, el que vol 
l’oposició és que no funcioni l’Ajuntament. Més tard afirma Sebastià, que el regidor popular Pere 
Quetglas s’hauria d’haver abstingut de votar sobre l’assumpte de la transferència de crèdit per a pagar 
als creditors de Biel Galmés; i no obstant això va votar 7 vegades en contra d’una cosa que legalment 
no podia votar,  per afectar a un cosí seu,  segons exposa el regidor d’Hisenda. 
 Respecte al de la no voluntat de negociar apuntada pel portaveu popular, Reixac  afirma que no 
vol parlar amb el PP,  ja que no té el gust o el disgust de parlar amb un partit quasi- feixista. Continua 
la intervenció del portaveu del PSM, comentant ara que a la sala de plens està present un veí a qui se li 
deuen doblers i demana als membres de l’oposició que no posin excuses de mal pagador. Després els 
diu Sebastià Reixac als membres de l’oposició que ells tenen majoria i que es posin d’acord per 
presentar un Pressupost Municipal. Finalment, finalitza la seva intervenció el regidor de l’equip de 
Govern,  dient que hi ha maneres perquè puguin cobrar els creditors, com anar al Jutjat i que els petrers 
suportin tot un seguit de despeses.  
 Després ve la intervenció de la portaveu socialista, qui afirma que tenim una eina perquè pugui 
cobrar la gent i és un nou pressupost. Afegeix després Maria Antònia Alzamora, que els regidors de 
l’oposició no estan d’acord que els creditors no cobrin.  
 El següent portaveu a intervenir és el del grup popular, Miquel Santandreu, qui afirma que 
l’obligació de presentar el Pressupost és de l’equip de Govern, i acusa els seus membres de no assumir 
cap responsabilitat, però després donar la culpa als regidors de l’oposició, si voten en contra d’una 
modificació pressupostària. Acaba dient Santandreu que els que paguen les conseqüències són els 
veïns de Petra, perquè no es fa Pressupost.  
 En el tercer torn i final, el portaveu de l’equip de Govern es declara espantat pel que ha dit el 
portaveu del PP i afirma que no havent-hi un previ acord o pacte, els de l’equip de Govern no poden 
presentar Pressupost. Sebastià Reixac afirma també que l’oposició genera una desconfiança en la gent 
quan va a negociar amb l’Ajuntament, en impedir a aquest pagar els seus deutes i que circuli el 
comerç. Recorda finalment Sebastià que l’oposició ha votat en contra de modificacions de crèdit que 
haguessin permès pagar als creditors de Biel Galmés i aconseguir un estalvi energètic per al poble.  
 Acabades les intervencions, pel que fa a aquest a aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. 
Presidenta dóna pas a la votació i es produeix el resultat següent: 
  

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

 El Secretari s’adona que els regidors del PP no han aixecat la mà, en preguntar la Batlessa per 
les abstencions que hi havia i els pregunta al respecte. El portaveu popular, Miquel Santandreu, li fa 
saber que no volen participar en la votació.  En qualsevol cas,  el Secretari els informa que a efectes de 
la votació, legalment s’han abstingut, ja que han estat presents en la deliberació i en la votació de 
l’assumpte.  
 En conseqüència,  s’aprova inicialment, per majoria simple (més vots a favor que en contra),  
la modificació pressupostària per concessió de crèdit extraordinari pel rescat de "Na Capitana" en els 
termes següents: 
 
A ) NOVES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES : 
 
1a ) Codi 342 622.00 
Descripció " Construcció Bar Poliesportiu " 
Suma. ................................................. ........ 12.405,74 € 
 



2a ) Codi 342 625.00 
Descripció " Mobiliari Bar Poliesportiu " 
Suma. ................................................. ........ 2.343,29 € 
 
3a ) Codi 342 222608 
Descripció " Lucre cessant Bar Poliesportiu " 
Suma. ................................................. ........ 27.550.99 € 
 
B ) RECURSOS FINANCERS 
 
5) Aplicació pressupostaria 135.461 00 de l' Estat de DESPESES,  anomenada " Serpreisal " : 
Consignació anterior : 13.919,90 
Disminució : 13.919,90 
Consignació definitiva : 0 
 
6 ) Aplicació pressupostaria 231.489 00 de l' Estat de DESPESES,  anomenada " 3a Edat ( Excursió,  
Xocolatada ) " : 
Consignació anterior : 10.000 
Disminució : 10.000 
Consignació definitiva : 0 
 
7 ) Aplicació pressupostaria 164.600 00 de l' Estat de DESPESES,  anomenada " Adquisició Ca ses 
Monges " : 
Consignació anterior : 16.026,99 
Disminució : 16.026,99 
Consignació definitiva : 0 
 
8 ) Aplicació pressupostaria 231.463 00 de l' Estat de DESPESES,  anomenada " Aportacions a 
Mancomunitat Pla de Mallorca " : 
Consignació anterior : 65.000,00 
Disminució : 2.353,11 
Consignació definitiva : 62.646,89.  
 
Total minorat : 42.300 euros.  
 
 3.  - SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.- 
 
 Abans que es procedesqui al sorteig mitjançant sistema informàtic, gràcies al programa 
"Coneix",  manejat pel regidor Bartomeu Gual; el Secretari informa sobre el dictaminat en Comissió 
per vot favorable unànime i és que per als casos en què fracassi la notificació als elegits,  
automàticament quedi nomenada com a membre de la Mesa,  la següent persona que aparegui a la 
llista del cens electoral per baix,  si compleix els requisits legals, sense necessitat de realitzar un nou 
sorteig pel Plenari. S’aprova tot l’anterior, per unanimitat dels regidors presents, d’acord amb el que 
disposa l’article 91.4 de Llei Balear Local 20/2006 de 15 de desembre; i com a resultat del sorteig 
efectuat, la composició de les 3 meses electorals de Petra, per a les properes Eleccions al Parlament 
Europeu de 25 de maig, queda configurada inicialment de la manera següent: 
 
     DISTRICTE 1 ( ESCOLES VELLES ) SECCIÓ 1: 
 
MESA ÚNICA      N º del Cens Electoral. 
 
President : Antoni Riera Monroig.     632 



Suplent 1r: Antoni Salom Genovart.     738 
Suplent 2n : Miguel Pastor Riera.     554 
 
Vocal 1r : M ª Magdalena Quteglas Bennassar.    571 
Suplent 1r: Joana Llull Llodrà.      415 
Suplent 2n : Rafael Riera Riera.     639 
 
 
Vocal 2n : Guillem Jaume Horrach.     392 
Suplent 1r: Jordi Vanrell Torrens.     815 
Suplent 2n : Francisca Nadal Torres.     526 
 
DISTRICTE 2 ( ESCOLES NOVES ) SECCIÓ 1: 
 
MESA A 
President : Joan Miquel Font Gil.     323 
Suplent 1r: Joan Font Massot.      328 
Suplent 2n : Joan Fritz Lubi Oge.     563 
 
Vocal 1r : Catalina Bonnin Vanrell.     172 
Suplent 1r: Magdalena Bennassar Riutort.    131 
Suplent 2n : Elena Anunciació Fernández Presa.  274 
 
Vocal 2n : Antònia Alomar Bauça.     016 
Suplent 1r: M ª Antonia Bauça Estrany.    086 
Suplent 2n : Salvador Femenias Nadal.    265 
 
MESA B 
President : Magdalena Ribot Riera.     283 
Suplent 1r: Bàrbara Serralta Font.    637 
Suplent 2n : Bàrbara Santandreu Bibiloni.    513 
 
Vocal 1r:  Joan Ripoll Camacho    361 
Suplent 1r: Bàrbara Roca Sansó.     427 
Suplent 2n : Isabel Margalida Martí Ribot.    021 
 
Vocal 2n : Gabriel Mas Sbert.      048 
Suplent 1r: Javier Magín Vicens Bordoy.    616 
Suplent 2n : Pere Ribot Bestard.     256 
 
 I no havent-hi més assumptes que tractar, la Sra Batlessa aixeca la sessió a les 14,05 hores, i jo 
el Secretari estenc la present acta i la certific.  
 
 Vist i Plau      El Secretari 
 La Batlessa 
 
 
  
 Signat : Caterina Mas Bennassar.    Signat : Francisco González Benito.  
 


