
  ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE DIA 1 DE 
DESEMBRE DE 2011.- 

 
 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 1 de desembre de 

dos mil onze, 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: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
           Sr. Bartomeu Gual Riutort. 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo. 
 Sr. Biel Alomar i Bauzá. 
 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. 
 
 
 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 l’ordre del 
dia següent:  

 
1.-APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
 La Sra. Presidenta, Caterina Mas, obre la sessió oferint a la resta de regidors l'oportunitat 
de formular observacions sobre l'acta plenària de la sessió celebrada en data 3-11-2011, però no 
intervé cap dels membres presents de la Corporació referent a això, davant la qual cosa, La 
Batlessa dóna per aprovada aquesta acta per unanimitat dels assistents, conforme al disposat en 
l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre; i seguidament es passa al 
següent assumpte de l'ordre del dia. 
 

2.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2010.- 
 

Dins d'aquest punt, la Sra. Batlessa recorda que el Compte General 2010 ja va ser 
dictaminat en Comissió i que ha estat en exposició pública durant 23 dies hàbils. En el torn per 
als grups de l'oposició, la portaveu del PSOE anuncia la seva abstenció i també el portaveu del 
PP, recordant aquest últim que igualment es va abstenir en Comissió. No es produeixen més 
intervencions i per això té lloc la votació, en la qual s'obté el resultat següent: 
 

Vots emesos:   10.  
Vots a favor:   5 del PSM.  
Vots en contra:  0 
Abstencions:   5 (3 del PP, 1 de CXI i 1 del PSOE). 
 
Per tant s’aprova per majoria simple (més vots a favor que en contra) dels regidors 

presents el Compte General de 2010.  
 



3.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

Ja dins d'aquest altre punt, és ara la portaveu socialista Mª Antònia Alzamora, qui 
s'interessa per la Resolució de Batlia 152/2011, demanant explicacions sobre la mateixa, ja que 
segons diu aquesta regidora, no l'entén. El Secretari Municipal ofereix el seu assessorament per 
pròpia iniciativa, a l'empara del disposat en l'article 13.15 del ROM, però avisant prèviament 
que no és un expert en temes pressupostaris. Francisco González comenta que dins del 
Pressupost Municipal es contempla una previsió dels ingressos que percebrà l'Ajuntament, però 
en ocasions es reben ingressos imprevists d'altres Administracions que van a permetre al seu 
torn una major despesa per la quantia corresponent. Per a aquest tipus de situacions, en les quals 
hi ha un compromís ferm d'aportació d'una ajuda o subvenció per part d'altra Administració, 
com seria el cas que ens ocupa, és obligat fer una modificació pressupostària que consisteix 
simplement a afegir una aplicació en l'estat d'ingressos del Pressupost, pel valor dels doblers que 
es van a rebre i de forma correlativa afegir l'aplicació pressupostària corresponent en l'estat de 
despeses i per la mateixa quantia, perquè quedi quadrat el Pressupost Municipal. En realitat, 
segueix dient González, es tracta d'una simple modificació de crèdit bastant senzilla d'entendre, 
malgrat el complex que pugui semblar la Resolució en qüestió, per la inclusió d'una sèrie de 
codis numèrics i altres. 
 El següent regidor que s'interessa per alguna de les Resolucions de Batlia prèviament 
repartides entre els membres del Consistori, és Pedro Quetglas del grup popular; i concretament 
vol saber aquest regidor si en l'aprovació dels pagaments existeix alguna preferència quant a les 
factures, com pugui ser el criteri que ja estiguin conformades per intervenció o altres. Respon a 
la qüestió plantejada la Sra. Batlessa, dient que es paguen per ordre d'antiguitat i a mesura que 
va havent doblers disponibles. 
 No es produeixen més intervencions en relació amb les Resolucions distribuïdes entre 
els regidors i la Presidenta Caterina Mas, abans de passar al següent punt de l'ordre del dia, i tal 
com s'ordena en l'article 91.4 del ROF, pregunta si algun grup polític desitja sotmetre a la 
consideració del Plenari, per raons d'urgència, algun assumpte no comprès en l'ordre del dia que 
acompanyava a la convocatòria i que no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes. Cap 
regidor fa ús de tal possibilitat i per això es passa al següent assumpte inclòs en la convocatòria 
del Plenari.  
 

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

Aquest punt de l'ordre del dia, s'inicia amb la intervenció de la portaveu del grup PSOE, 
i va referida a una sol·licitud feta en anterior sessió plenària de data 1-9-2011, sobre factures 
pendents de pagament. A propòsit de l'anterior, Mª Antònia diu que se'ls ha proporcionat un 
llistat amb quantitats totals però falten els detalls. Caterina Mas apunta a la protecció de dades 
personals, com la causa que s'hagi facilitat així el llistat, però que no obstant això, els regidors 
poden passar quan vulguin per les oficines municipals per a consultar les dades corresponents. 
Altre assumpte que planteja la mateixa regidora Alzamora és l'informe jurídic del Secretari en 
relació amb el POS i afirma que tal informe es refereix a la contractació, però no a la sol·licitud 
d'inclusió de les obres. En aquest sentit, Mª Antònia diu que no estan d'acord amb aquell 
informe, per entendre que es tracta d'una subvenció, la qual té una regulació pròpia. Per altra 
banda, opina aquesta regidora, que si l'assumpte es va passar prèviament pel Plenari, s'hagué de 
respectar el decidit per aquest òrgan municipal. A més de l'anterior la portaveu socialista 
comenta que un article suposadament apuntat per Sebastià Reixac en la sessió plenària anterior, 
estaria derogat segons aquesta regidora. Finalment, la representant del PSOE recorda que 



l'assumpte del Conveni es va deixar “sobre la mesa” en la sessió anterior, pendent d'un informe 
del Secretari que ja està fet, per la qual cosa considera que hauria d'haver-se inclòs aquest 
assumpte en l'ordre del dia d'aquesta sessió. Per a contestar la intervenció anterior inicia un 
primer torn de paraula el regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac, dient que és l'apartat ñ) 
de l'article 21 de la LBRL el que està derogat, però que ell es va referir a un altre. Quant al de 
respectar un acord plenari, Sebastià entén que no procedeix quan hi hagi una competència que 
vengui atribuïda per Llei a un determinat òrgan municipal. D'altra banda, per al regidor 
d'Hisenda són diferents l'assumpte de la contractació i l'assumpte de la subvenció, determinant-
se la competència de la Batlessa o del Plenari en el primer cas, per raó de la quantia del 
Pressupost de l'obra. Quant al Conveni Col·lectiu que estava pendent d'un informe, el regidor 
Reixac diu que no sap com està l'assumpte, ni per què no s'ha inclòs en l'ordre del dia. La Sra. 
Batlessa informa per la seva banda que l'informe en qüestió estava fet des del 10 de novembre, 
segons creu recordar, sense que cap regidor de l'oposició s'hagi interessat pel mateix. Llavors la 
regidora socialista pregunta si aquest assumpte es durà a una pròxima sessió plenària. La 
Batlessa comenta per la seva banda que l'equip de govern té molt clar qui ha d'estar en la mesa 
negociadora. En aquest moment demana la paraula el Secretari, d'acord amb el disposat en 
l'article 13.15 del ROM, per a informar sobre el plantejat per la regidora del PSOE. Francisco 
assenyala que com l'assumpte es va deixar “sobre la mesa” pendent de l'informe d'intervenció 
sobre repercussions pressupostàries, a l'estar ja fet tal informe, es podia haver inclòs aquest 
assumpte en l'ordre del dia corresponent a aquesta sessió; però que legalment no és obligatori 
que es faci així que ell sàpiga, ja que la confecció de la convocatòria del Plenari és una facultat 
atribuïda a la Presidenta i l'expressió “sobre la mesa” indica que el tema queda pendent, però no 
per a una sessió concreta, com pugui ser la següent. Continua explicant aquest funcionari que la 
Batlessa pot haver considerat que l'assumpte no estava suficientment instruït, a pesar que s'hagin 
emès ara com ara 3 informes i encara que s’hagi escoltat ara de Caterina que l'equip de govern 
té molt clar qui ha d'estar en la mesa negociadora. En aquest sentit, Francisco González diu que 
a part de les repercussions pressupostàries que ja s'han analitzat en el seu informe d'intervenció, 
també està el tema del sindicat més representatiu tractat en el seu informe jurídic; si bé adverteix 
que creu haver-se equivocat en aquest últim aspecte ja que no és la seva especialitat el Dret 
laboral, per la qual cosa es sotmet al que considera un millor informe aliè, el qual també obra en 
l'expedient i del qual resulta que no estarien en la mesa negociadora els sindicats, sinó el 
Delegat de personal de l'Ajuntament, com a representant dels treballadors, encara que estigui 
sindicat. En qualsevol cas, González assenyala que es tracta d'un tema complex que està més 
regulat del que pugui semblar i que aquí no es pot decidir el que es vulgui, ja que hi ha una sèrie 
de normes que ens diuen qui ha d'estar i qui pot estar en la mesa negociadora i quines coses es 
poden negociar. Referent a això, el Secretari esmenta l'Estatut dels treballadors i la Llei 
Orgànica de Llibertat Sindical, però també l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic del que diu 
Francisco que seria directament aplicable al cas que ens ocupa. 

Canviant de tema, intervé ara altra vegada la portaveu socialista Mª Antònia Alzamora, 
per a referir-se a una reunió que es va fer sobre el tema dels residus, en la qual es va tractar el 
tema del Punt Verd i es va comentar la seva falta de personal. Quant a això, la regidora del 
PSOE parla d'uns possibles beneficis que obtindria l'Ajuntament derivats de la gestió de residus 
i que podrien destinar-se a contractar personal, creant una plaça per al Punt Verd. Per a contestar 
a aquest prec, pren la paraula el regidor de Medi ambient, Bartomeu Gual, i afirma: si no hi ha 
reducció en la matèria que es tira, no hi ha reducció de cost per a l'Ajuntament i per tant no hi ha 
benefici municipal. Anuncia Bartomeu que el Punt Verd es tancarà, si bé declara que els de 
l'equip de govern no saben quan. Per altra banda comenta el regidor Gual que l'Ajuntament en 
realitat no té cap benefici, simplement cobra una quantitat i la ingressa. Altra cosa que manifesta 



el regidor de Medi ambient és que en l'últim trimestre no s'ha reciclat bé a Petra i que si s'hagués 
aprovat el de la borsa vermella s'haurien fet meravelles. No obstant això, segueix dient Gual, ara 
han augmentat els fems i en aquest últim trimestre la corba del rebuig ha pujat, per la qual cosa 
anuncia també aquest regidor que caldrà fer una campanya perquè no s'està reciclant el que toca 
i la gent s'ha rescabalat a l'octubre i desembre. Continua dient Bartomeu que anam malament i 
que s’han de dir les coses com són. Acaba comentant aquest regidor que ja veurem el que fer, 
però que el Punt Verd tendrà un horari de tancament i que farem alguna cosa amb els fems. 

La següent intervenció procedeix del portaveu de CxI, Lluís Grimalt, comentant que com 
que l'equip de govern no convoca Comissions de cap classe i aquí hi ha representants dels 
ciutadans de Petra, que vol saber el que es fa en el Consell de la Vila. Contesta llavors Sebastià 
que en dit Consell hi ha un representant de cada grup polític. De totes maneres, li informa el 
regidor Reixac al regidor Grimalt que allí es va parlar que no hi ha problemes pressupostaris 
sinó de caixa, de tresoreria o de liquidesa. Segueix Lluís interessat pels assumptes tractats en el 
Consell de la Vila i ara es refereix als foguerons. La contestació de Sebastià en aquest cas és que 
es va parlar de no donar ajudes als foguerons i que va ser una proposta que es va fer. Intervé un 
moment la Batlessa per recordar que varen ser convocats tots els membres del Consell de la 
Vila. El regidor de CxI s’interessa pel que es va dir en dita Consell sobre el correfoc i Reixac li 
contesta que el mateix. Llavors intervé Grimalt per dir que els agradaria participar en la 
confecció del nou Pressupost, ja que com s'estan retallant despeses per tots els costats, a veure 
que passarà amb les subvencions a les entitats culturals. El regidor d'Hisenda li respon que 
succeïx un poc el mateix, això és: que si manca doblers físics, a l'haver de pagar a la gent, no se 
la pot deixar sense cobrar i donar en canvi doblers per a subvencions i festes. En qualsevol cas, 
aquest regidor de l'equip de govern anuncia que es presentarà als regidors de l'oposició 
l'esborrany del nou Pressupost, com normalment es fa i que també hi hauria reunions prèvies. 

Prossegueix en l'ús de la paraula el representant de CxI que ara pregunta per l'Institut 
Municipal d'Esports. Però en aquesta ocasió és el regidor delegat corresponent qui respon i ho fa 
dient que tal assumpte està un poc en l'aire, depenent de les ajudes que puguin arribar i depenent 
que no ens les llevin. Segueix dient el regidor Alomar que això és una cosa que no volen fer ells 
amb les entitats de Petra. El regidor Grimalt demana que es faci el de l'Institut com més aviat 
millor i que se'ls comuniqui. 

El següent regidor que pren la paraula és el portaveu popular Martí Sansaloni, el qui es 
refereix a una intervenció anterior del regidor de Medi ambient, durant la qual va afirmar que 
amb les borses vermellas s'haurien fet meravelles. El regidor Sansaloni diu que ell es referirà 
per la seva banda a fets reals, com que l'equip de govern s'ha gastat uns doblers municipals en 
càmeres, targetes, barreres automàtiques d'entrada al Punt Verd i que han pagat els petreros com 
a inversió. En opinió d'aquest regidor, l'equip de govern va donant tombs i no s'ha reduït el que 
paga la gent per fems, sinó que cada vegada paga més. Canviant de tema, Sansaloni ara se 
centra en l'informe d'intervenció i afirma que és una irresponsabilitat de l'equip de govern que 
no s'hagi presentat al Plenari i diu: “haver-lo portat i ja decidirem”. Critica el portaveu del PP el 
que considera una falta de govern i acusa al grup PSM d'haver-se posat una bena en els ulls. En 
relació amb l'assumpte del POS, aquest representant reconeix la competència per a contractar de 
la Batlessa quant a les obres sol·licitades, però afirma que no n'hi ha prou amb això per a la 
sol·licitud d'inclusió en el POS. Passant a altre tema, el mateix regidor popular pregunta si 
l'equip de govern té data prevista per a presentar el Pressupost Municipal per a 2012. La 
resposta per a tal qüestió ve a càrrec del regidor d'Hisenda, qui li contesta que no faran dit 
Pressupost mentre no estiguin aprovats els de la CCAA i els de l'Estat. Parla aquest regidor del 
PSM de la possibilitat de prorrogar els Pressupostos i llavors es produïx una discussió entre els 
dos membres del Plenari abans esmentats que acaba essent tallada per la Presidenta, la qui retira 



l'ús de la paraula a Sebastià Reixac i la concedeix al regidor de Medi ambient, perquè respongui 
a la intervenció del regidor Sansaloni. Bartomeu Gual afirma llavors que per la targeta blanca 
cap petrer ha pagat un euro i que solament s'ha pagat, quan per mala custòdia d'aquesta targeta, 
se’n volia obtenir un duplicat. Quant al de les barreres d'entrada en el Punt Verd i altres 
inversions allí, Bartomeu afirma que s'han fet amb subvencions de MALLORCA RECICLA i 
MALLORCA NETA, afegint aquest regidor que l'Ajuntament de Petra va ser pioner en el 
sistema que es va implantar. Continua la intervenció del regidor Gual, anunciant ara que la 
targeta blanca seguirà essent el sistema d'accés al Punt Verd igual que abans i que això ho té 
clar l'equip de govern. Gual qualifica aquesta targeta com una manera de control en l'accés al 
Punt Verd. També diu Bartomeu que hi ha gent que no respecta el sistema implantat i pregunta 
al regidor Sansaloni, si vol que no s'usin les càmeres del Punt Verd, després de la inversió que 
s'ha fet. Torna a prendre la paraula el regidor al·ludit, però per a referir-se a un assumpte distint 
que és l'adaptació de les NNSS de Petra al PTM, sobre la qual diu aquest regidor que no estan 
adaptades aquestes Normes. El regidor Gual replica que no s'ha pagat un euro per tal adaptació, 
perquè l'ha fet l'empresa CTIBA, la qual segons Bartomeu va agafar diversos pobles, essent 
pagada directament pel Consell Insular. Segueix dient aquest regidor de l'equip de govern que 
l'única cosa que ha pagat l'Ajuntament és la Carta de Jaciments arqueològics. Al·ludeix també 
aquest portaveu del PSM a una reunió del Sr. Rovira amb representants de 20 o 25 pobles i 
igualment parla que estem en converses amb l'Arquitecte Redactor del projecte, per a veure com 
va l'adaptació d'edificis singulars i la inclusió de la zona BIC que s'ha d'ampliar, després de la 
qual cosa anuncia Bartomeu, que s'enviarà el document d'adaptació de les NNSS al PTM, per a 
la seva aprovació definitiva pel Consell Insular. Finalitza la seva intervenció el regidor de Medi 
ambient dient que CTIBA ha cobrat per l'aprovació inicial que és el que s'ha fet fins a ara. Altra 
vegada és el portaveu popular Martí Sansaloni qui intervé, dient ara que la Batlessa ha apel·lat a 
la LOPD per a no donar factures, però que pel que ell sap no ha canviat la Llei i que 
tradicionalment se’ls hi han donat. La resposta a la intervenció anterior prové ara de l'al·ludida, 
Caterina Mas, qui li diu a Sansaloni que a ella li han dit que no es podien donar, però que si es 
pot es donaran i que si no, l'interessat pot passar per les oficines municipals i veure les factures 
en pantalla. El que ve a continuació és un prec del regidor de l'equip de govern, Sebastià Reixac, 
demanant a la Batlessa que presenti una queixa al Consell de Mallorca, per haver retirat una 
convocatòria de subvencions per a entitats culturals de més de 300.000 euros. Afegeix Sebastià 
que creu que això és il·legal i que s'hauria de recórrer; però continua dient que la cosa no acaba 
aquí, ja que s'ha fet una cosa pitjor en opinió del regidor Reixac i és que s'ha convocat una 
subvenció per a demolir edificis il·legals en la qual gairebé es posen els noms dels beneficiaris 
de la mateixa en la Serra de la Tramuntana, esmentant expressament Reixac, el cas de Deià en 
particular. Aquesta és l'última intervenció que es produïx en la Mesa de Plenaris i per això la 
Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent les 22,23 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 intervingui cap veí, 
davant la qual cosa, la Sra. Batlessa 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 Bennasar.   Signat: Francisco González Benito.  
 


