
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 
5 DE DESEMBRE DE 2013.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores de dia 5 de 

desembre de dos mil tretze, 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. 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:  
Sr. Biel Alomar i Bauzà  

 
 Actua com a Secretari habilitat Miquel Febrer Roca, i la sessió es celebra sota la 
presidència de la Sra. Caterina Mas Bennasar, qui declara oberta la sessió amb el següent 
ordre del dia.  
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

La Sra. Presidenta, Caterina Mas, comença aquest punt de l’ordre del dia demanant a 
la resta dels membres del Plenari si volen fer alguna observació sobre aquesta acta; tots els 
regidors assistents donen mostres de conformitat amb l'acta corresponent a la sessió 
celebrada en data 07.11.2013, davant la qual cosa i d'acord amb el disposat en l'article 91.4 
de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, s'aprova aquesta 
acta per unanimitat dels membres del Plenari presents (10). 
 
 2.- FACULTAR A LA BATLESSA LA SIGNATURA DE L’ADDENDA DEL 
CONVENI CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRES REFORMA CP JUNIPER SERRA.- 
 
 Per part de la Sra.Batlessa inicia aquest punt de l’ordre del dia, recordant als 
assistents que en el Plenari passat es va aprovar per unanimitat l’Addenda tramesa per part 
de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears per tal de què ens poguessin 
pagar la quantitat de 14.920,96.-€ corresponent a la certificació final de les obres 
d’Ampliació i Reforma del CP Fra Juníper Serra. Una vegada tramesa dita Addenda així 
com certificació de l’acord Plenari passat a la Conselleria, se’ns ha comunicat per part 
d’aquesta, que no constava a qui facultava el Plenari per a la seva signatura. És per la qual 
cosa que s’ha duit a Plenari aquest punt d’ordre del dia, i que consisteix en facultar a la 
Batlessa per a la signatura de l’addenda ressenyada.  



 Una vegada acabada la introducció d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Batlessa 
dóna la paraula als diferents portaveus dels grups polítics municipals, sense que cap d’ells 
en faci ús. 
 De seguida la Sra. Batlessa sotmet a votació la seva proposta, i atès el seu resultat, 
queda aprovat per unanimitat dels regidors assistents facultar a la Sra. Batlessa d’aquest 
Ajuntament la signatura de l’Addenda al conveni de col·laboració entre la CAIB i 
l’Ajuntament de Petra per les obres d’ampliació i reforma del CP Juníper Serra per al 
pagament de la certificació final. 
 
 3.- APROVACIÓ RATIFICACIÓ ACORD DE LA MANCOMUNITAT PLA 
DE MALLORCA DE DIA 09.04.2013 DE MODIFICACIÓ ESTATUTS 
MANCOMUNITAT.- 
  
 Torna prendre la paraula la Sra. Batlessa qui en aquest punt de l’ordre manifesta que 
el Plenari de la Mancomunitat del passat mes d’abril va aprovar per unanimitat la 
modificació dels seus Estatuts. Que aquesta modificació consisteix en una nova redacció a 
diferents articles per adaptar-los a la legislació vigent i als serveis i necessitats actuals. 
També diu que tots els ajuntaments que integren dita Mancomunitat els han de ratificar 
mitjançant acord plenari i que quasi tots ja ho han fet. 
 A continuació la Sra. Batlessa torna donar la paraula als diferents portaveus dels 
grups polítics municipals, per tal de manifestar el que considerin procedent al seu respecte, i 
sense que cap d’ells en faci ús. 
 De seguida la Sra. Batlessa sotmet a votació la seva proposta, i atès el seu resultat, 
queda aprovat per unanimitat dels regidors assistents el següent: 
 1.- Ratificar la Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Pla de Mallorca, 
acordada pel seu Plenari de data 9 d’abril de 2013. 
 2.- Trametre a la Mancomunitat Pla de Mallorca, certificació del present acord, a fi 
de que es continuï amb la tramitació corresponent. 
 
 4.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

Torna ser la Sra. Presidenta qui ara es dirigeix als regidors assistents per si volen fer 
alguna pregunta o comentari en relació a les Resolucions de Batlia que s’han trameses amb la 
documentació de l’ordre del dia. 

Pren en primer lloc la paraula el Sr. Miquel Santandreu del Partit Popular qui referint-
se a la Resolució de Batlia núm. 87/2013, s’interessa per l’augment d’uns 36.000.-€ de les 
despeses de protocol i representacions jurídiques a la modificació pressupostària núm. 3. 

Per part del Sr. Sebastià Reixac, regidor de l’equip de Govern, li diu que en aquests 
moments no disposa de la informació suficient per contestar-li, i que ho farà en el pròxim 
plenari. 

Torna prendre la paraula el Sr. Santandreu i ara es refereix a la Resolució de Batlia 
núm. 88/2013, i diu que hi ha relacionats bastants de pagaments que fan relació a un litigi 
amb l’empresa Construccions Biel Galmes SL i a la sentència condemnatòria a aquest 
Ajuntament, i demana per escrit una relació de totes les despeses relacionades amb dita 
sentència i al mateix temps una informació pública al respecte.  

Contesta el Sr.Reixac dient en primer lloc, que no hi ha cap inconvenient en donar-li 
la relació; i pel que fa a la sentència, diu que l’empresa Construccions Biel Galmes SL va dur 
al Jutjat a aquest Ajuntament pel retràs del pagament de diferents certificacions d’algunes 



obres com la Reforma de les Oficines, Teatre Municipal, Reforma Cementeri, Centre de Dia i 
altres, que havia estat adjudicatari, reclamant interessos de demora i despeses per un total 
d’uns 320.000.-€ i que el Jutge va condemnar a l’Ajuntament al pagament d’uns 200.000.-€. 
També diu que l’empresa Construccions Biel Galmes SL, té uns deutes amb la Seguretat 
Social, Recaptació, Hisenda així com que ha estat condemnat per sentències Judicials al 
pagament de diferents particulars i empreses subministradores, i que aquest Ajuntament anirà 
pagant aquest deute amb la quantitat que se li deu. 

El Sr. Miquel Santandreu demana més informació dels pagaments mitjançant 
mensualitats que s’han acordats. 

El Sr.Sebastià Reixac li contesta que s’han fetes diferents gestions amb els Jutjats i 
amb l’Administració d’Hisenda i no ens han posat cap tipus d’inconvenient per fer aquests 
pagaments mensuals a mesura de les possibilitats econòmiques d’aquest Ajuntament.  

El Sr.Santandreu i per acabar, demana si la Resolució de Batlia núm. 91/2013 en té 
relació amb tot aquest embolic d’interessos de demora. 

El Sr. Sebastià Reixac contesta afirmativament pel que fa referència a l’exercici del 
2013. 

Sense més comentaris per part dels altres portaveus dels grups municipals, la Sra. 
Presidenta dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 

 
 5.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 

Per part de la Sra Batlessa demana als regidors presents si tenen cap prec o pregunta a 
formular, i ja que no n’hi ha cap d’ells que en faci l’ús de la paraula, és per la qual cosa que 
s’aixeca la sessió essent les 21,40 hores; de seguida la Sra. Presidenta ofereix un torn de 
precs i preguntes per al públic present en la sala, sobre temes concrets d'interès municipal, en 
virtut del disposat en els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM, però tampoc es 
produeix cap intervenció alguna per part d'aquest, per la qual cosa, la Sra. Presidenta dóna 
per finalitzada la sessió, a la mateixa hora indicada, de la qual cosa don fe i estenc la present 
acta, com a Secretari Habilitat. 
 

 
  

Signat: Caterina Mas i Bennasar.   Signat: Miquel Febrer i Roca.  
 
 

    

 


