
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 8 
DE NOVEMBRE DE 2012.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,35 hores de dia 8 de novembre de 

dos mil dotze, 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 és relacionen: 
  

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

Sr. Biel Alomar i Bauzà. 
Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  

 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
Sr. Gabriel Nadal i Mas. 
Sr. Lluís Grimalt  i Gual. 

  Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  
 No assisteixen: 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 
 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 

 
 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 SESSIÓ ANTERIOR. 

 
La Sra. Presidenta comença disculpant la inassistència del regidor del seu grup municipal Miquel 

Ensenyat Sanxo, del qui diu que no ha pogut venir per motius de treball. Després comenta Caterina Mas 
que hi ha un parell d'actes pendents d'aprovar i pregunta si volen fer els altres regidors alguna observació 
sobre les mateixes. En aquest moment pren la paraula el regidor del PSM, Bartomeu Gual Riutort, per a 
dir que no està bé la relació d'assistents. La Sra. Batlessa li pregunta que en quina acta i el regidor Gual 
diu que en les dues. Caterina Mas li diu llavors al Secretari que caldria rectificar els vots reflectits en 
l’acta. El Secretari li pregunta per la seva banda a Bartomeu quin regidor és el qui falta. Bartomeu respon 
que Pere. No obstant això l'afectat, Pedro Quetglas, reconeix que no va assistir a una de les dues 
sessions, encara que no recorda a quina. Finalment i després d'un intercanvi d'observacions entre aquest 
regidor, la Batlessa, Bartomeu i el Secretari, s'aclareix que la relació d'assistents de l'acta corresponent a 
la sessió extraordinària celebrada el 22 d'octubre és correcta, ja que no va assistir a la mateixa el regidor 
del PP Pedro Quetglas Enseñat. Per contra, aquest mateix regidor si que va assistir a la sessió ordinària 
celebrada en data 4-10-2013, per la qual cosa ha de figurar en la relació d'assistents que es recull al 
principi de l'acta corresponent, encara que estan correctament reflectits els vots, de totes maneres. Pel 
que fa a l'acta de data 22-10-2013, el Secretari adverteix no obstant que sí que hi ha una rectificació a fer 
quant als resultats de la votació dels dos acords plenaris corresponents, encara que no tingui massa 
importància en aquest cas, ja que ambdós van ser aprovats per unanimitat, però no del número legal de 
membres que componen el Plenari de la Corporació, sinó dels membres del Plenari presents; afegint el 
Secretari que no és el mateix una cosa que una altra. 
 Per tant i després de la deliberació anterior, s'aprova per unanimitat dels membres del Plenari 
presents, conforme al disposat en l'article al disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Municipal i de 
Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, l'acta corresponent a la sessió ordinària celebrada en data 4-
10-2013, introduint al regidor Pedro Quetglas Enseñat en la relació d'assistents. I així mateix, s'aprova 
igualment l'acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el 22 d'octubre, però en aquest cas 



substituint al final dels punts 2 i 3 de l'ordre del dia l'expressió: “del número legal de regidors que 
componen el Plenari de la Corporació”, per l'expressió: dels regidors presents. 
 

1.- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT PAGA EXTRAORDINÀRIA. 
 
 En aquest punt de l'ordre del dia, la Sra. Batlessa ofereix l'ús de la paraula al regidor d'Hisenda 
perquè actuï com a portaveu de l'equip de govern. No obstant això, Sebastià Reixac rebutja intervenir 
passant l'expedient al Secretari. Francisco González exposa que aquest assumpte deriva d'una norma 
aprovada pel Govern Central que ha vingut a suprimir la paga extraordinària de desembre per al personal 
del sector públic, la qual cosa comprèn als empleats públics, ja siguin funcionaris o laborals. Es disposa 
després Francisco a llegir la norma en qüestió, però una vegada que ha començat la lectura en veu alta, es 
dóna compte que no és aquesta  la que vol indicar i fa una referència al contingut de l'article 2 del Reial 
decret Llei 20/2012, on s'estableix l'obligació de reduir les retribucions del personal públic per supressió 
de la paga extra de desembre. Segons el Secretari, el Plenari hauria d'acordar la no disponibilitat del 
crèdit corresponent, mentres que no susceptible d'utilització actualment per aplicació de la norma que ha 
citat, conforme al disposat en el 33 del RD 500/1990 de 20 d'abril que desenvolupa la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, encara que adverteix que no li sembla bona la redacció d'aquest últim article. En 
qualsevol cas, segueix dient el funcionari que el dictamen de Comissió ve a aquest Plenari amb vot 
d'abstenció, atès que tots els regidors presents es varen abstenir. Francisco avisa que un resultat similar 
ara en el Plenari, conduiria a la no aprovació de l'acord plenari de no disponibilitat del crèdit, el qual 
considera obligat per Llei. Segueix dient el Secretari que el Govern Estatal va poder haver fet les coses 
d'altra forma, imposant per Llei el bloqueig del crèdit corresponent perquè no fos utilitzat, però 
possiblement ha volgut respectar l'autonomia local, ja que la gestió econòmica en qüestió és una 
competència plenària de l'Ajuntament. Continua dient González als regidors presents que tenen tot el seu 
dret a votar en contra i que és un vot legítim que a més comprèn, ja que hi ha raons per estar en contra, si 
bé no ho recomana per motius de legalitat. Per sortir d'aquesta situació que el funcionari qualifica com 
atípica, proposa als regidors presents la següent solució: que almenys uns d'ells voti a favor per imperatiu 
legal explicant el seu vot, la qual cosa s’empara en el ROF, per a expressar les seves raons en contra, 
però afegint que es veu obligat a votar a favor per a evitar un incompliment de la Llei, evitant així entrar 
en qualsevol anomalia. Una vegada acabada l'exposició del Secretari, la Sra. Batlessa cedeix l'ús de la 
paraula als portaveus dels grups municipals. Comença la regidora socialista Maria Antònia Alzamora, 
que diu no entendre perquè s'ha portat aquest assumpte al Plenari, si no és una cosa nostra sinó del 
Govern Central i afegeix després aquesta portaveu que el seu vot en principi anava a ser contrari, ja que 
no està d'acord amb la mesura adoptada de suprimir la paga extra dels empleats públics. En termes 
semblants, el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, també diu no entendre que es porti aquest assumpte al 
Plenari i així mateix es mostra contrari que el Govern Central faci pagar la situació de crisi econòmica 
als funcionaris, dels quals diu Grimalt que no tenen la culpa de res. A diferència dels regidors que 
prèviament han intervingut, el portaveu del PP, Miquel Santandreu, anuncia el vot favorable del seu 
grup, al marge de l'opinió que tenguin sobre aquest assumpte, la qual es reserven. Per contra, en el torn 
per al portaveu de l'equip de govern, el regidor d'Hisenda, Sebastià Reixac, anuncia el vot en contra del 
seu grup municipal ja que segons diu la mesura està en la Llei, però l'Ajuntament no té perquè aprovar 
això i no entén que s'hagi presentat a aquest Plenari. Fixades així les postures inicials dels grups, pel que 
fa a un possible acord plenari declarant la no disponibilitat del crèdit resultant de la falta d'abonament de 
la paga extra de desembre de 2013 corresponent als empleats municipals, té lloc la votació amb el 
resultat següent:  
 

Vots emesos:    9.  
Vots a favor:   0 
Vots en contra:   4 del PSM. 
Abstencions:   5 (3 del PP, 1 de CxI i 1 del PSOE). 

 



Per tant, es rebutja, per majoria simple (més vots en contra que a favor) del número de regidors 
presents, la declaració de no disponibilitat del crèdit resultant de la falta d'abonament de la paga extra de 
desembre de 2013, corresponent als empleats municipals, que plantejava la nota informativa del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de 23 d'octubre de 2012, sobre l'aplicació per les 
entitats locals del disposat en l'article 2 del Reial decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per a 
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.  
 

2.- FESTES LOCALS 
 

En aquest punt de l'ordre del dia, la Sra. Batlessa proposa que les festes locals del municipi 
siguin els dies 17 de gener i la 3ª festa de Pasqua. El Secretari mostra dubtes sobre aquesta última 
expressió, entre altres coses perquè en Comissió va escoltar a la Batlessa parlar de la 2ª Festa de Pasqua. 
El regidor de l'equip de Govern, Bartomeu Gual, confirma que es tracta de la 3ª. El funcionari pregunta 
si es refereixen al dimarts 2 d'abril. Tant la Batlessa com el regidor abans esmentat responen 
afirmativament a la pregunta anterior. No es produeixen més intervencions i tampoc es vota, per la qual 
cosa el Secretari pregunta referent a això. El portaveu de CxI pregunta per la seva banda al Secretari si fa 
falta votar. Francisco González li contesta que si no es vota s'entén aprovada la proposta que ha formulat 
la Batlessa, per unanimitat dels membres del Plenari presents (conforme a l'establert a l'Article 91.4 de 
Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre). En qualsevol cas, els regidors de 
l'oposició mostren el seu assentiment amb la proposició formulada per la Batlessa mitjançant alçament 
de la mà i el portaveu del grup municipal majoritari de l'oposició, Miquel Santandreu, afirma per tots els 
altres que estan d'acord. Amb la qual cosa s'aproven per unanimitat dels membres del Plenari presents 
(9), com a festes locals en el municipi de Petra per a 2013, els dies 17 de gener i 2 d'abril.  

 
3.- MOCIONS.-  

 
MOCIÓ DEL PSM AMB NÚMERO DE REGISTRE D'ENTRADA 1888 I DATA 6-11-2012.- 
 

També serà la pròpia Sra. Batlessa la qui actuï com a ponent per a aquest punt de l'ordre del dia, 
que comença per donar lectura en veu alta del text de la moció abans referida, la qual es transcriu a 
continuació, i que ve presentada pel grup municipal PSM, a instàncies del IBD (Institut de la Dona del 
Govern Balear).  

“El Ple de l’Ajuntament de Petra, en representació de totes les persones que conformen el 

nostre municipi, condemna qualsevol tipus de violència vers les dones, sense admetre’n cap cap tipus de 

justificació, i expressa el seu rebuig més contundent davant fets d’aquesta naturalesa. 

La violència vers les dones com a vulneració dels drets humans i les llibertats fonamentals és 

una conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes i afecta a tota 

la societat en general. Ni el silenci ni la resignació en són la resposta. 

Així, l’Ajuntament de Petra vol renovar el compromís de treballar per fer visible i prevenir 

qualsevol manifestació de violència, i per garantir els drets de les dones víctimes i dels seus fills i filles i 

prestar-los el suport i l’atenció necessaris perquè puguin superar la situació de violència i recuperar-se. 

La finalitat d’aquest compromís és aconseguir la consolidació d’una cultura basada en el respecte mutu, 

la igualtat, la llibertat i la dignitat humana.” 

 
 Acabada la lectura de la moció anterior, torna a ser la portaveu socialista, Maria Antònia 
Alzamora, la que intervengui primerament dins del torn per a l'oposició, per a pronunciar-se en contra de 
tota violència i d'acord amb que l'Ajuntament renovi el seu compromís contra tota manifestació de la 
mateixa. En similars termes es pronuncia el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, el qual anuncia el seu suport 
a la moció anteriorment transcrita. En el mateix sentit es manifesta el portaveu popular, Miquel 
Santandreu, qui es mostra a favor de la moció llegida per Caterina Mas, de forma incondicional. A 
continuació té lloc la votació d'aquest punt de l'ordre del dia resultant aprovada per unanimitat la moció 



del PSM amb número de registre d'entrada 1888 i data 6-11-2012, presentada a instàncies del IBD 
(Institut de la Dona del Govern Balear). 
 
  5.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

 A pesar de l'oferiment que fa la Sra. Presidenta, perquè puguin intervenir els altres regidors, en 
relació amb les Resolucions de Batlia prèviament repartides, sols es produeix una intervenció per part 
d'aquells, que ve a càrrec del regidor popular, Pedro Quetglas, que s'interessa per un pagament aprovat 
mitjançant la Resolució de Batlia 119/2012 de 29 d'octubre i més en concret pel que apareix reflectit en 
l'apartat 24 d'aquesta Resolució, referit al manteniment del Camp de futbol en el recinte esportiu de Na 
Capitana. Concretament pregunta Pedro pel que es fa allà, responent a la qüestió anterior el regidor Biel 
Alomar de l'equip de govern, que li contesta que s'actua amb una màquina que no és exactament una 
agranadora i li dóna una breu explicació tècnica sobre com aquesta treballa. Sense més intervencions per 
part d'altres regidors de l'oposició, es passa després al següent punt de l'ordre del dia. 
 
  6.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.  
 

Tampoc es produeixen intervencions de l'oposició dins d'aquest altre punt de l'ordre del dia, però 
l'últim regidor del PSM que ha intervingut en el punt anterior demana la paraula com a regidor de Festes 
de l'equip de Govern, per a informar sobre les despeses de les de Sta. Praxedis. Biel Alomar afirma que 
s'han gastat uns 18.633 euros, però falten d'incloure algunes coses. El regidor Alomar parla d'una 
reducció de 23.500 euros aproximadament, pel que fa a les de l'any anterior. Finalitza la seva intervenció 
aquest portaveu de l'equip de Govern, agraint la feina que ha fet molta gent per a les esmentades festes a 
cost 0. Finalment, Alomar s'ofereix a contestar als regidors de l'oposició, si volen saber un poc més sobre 
aquest assumpte. No obstant això, no es produeix cap intervenció més referent a això i com ja no hi ha 
més punts a tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 21,54 hores; i a continuació, 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 sense que tampoc intervingui 
ningú, davant la qual cosa, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada també la reunió, a la mateixa hora ja 
indicada, 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.  
 

 
    

 
 


