
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 3 DE 
DESEMBRE DE 2015.- 

 

 A la Sala Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,31 hores del dia 3 de desembre de 

2015, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió pública ordinària del Plenari 

de l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 

 

 Sra. Caterina Mas Bennasar. 

 Sr. Rafel Pastor Balle. 

       Sra. Ana María Núñez Jimenez. 

           Sr. Llorenç Bover Nicolau. 

           Sr. Martí Sansaloni Oliver. 

           Sr. Miquel Santandreu Bestard. 

 Sr. Joan Amengual Ferrer. 

 Sr. Bartolomé Martorell Alzamora. 

 Sr. Lluís Grimalt Gual. 

 Sr. Salvador Femenias Riera. 

 

 No assisteixen: Sr. Pere Josep Bauzá Ferrer. 

 

 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la sessió 

es celebra sota la presidència del Batle, Sr. Salvador Femenias Riera, el qui declara oberta la sessió 

amb l’ordre del dia següent: 
 

   1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

 El Sr. President fa un oferiment a la resta dels regidors perquè puguin formular, si escau, 

alguna observació sobre l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 25.11.2015. Ja que no hi ha 

comentaris al respecte, és per la qual cosa, 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’aprova aquesta acta per unanimitat dels 

membres del Plenari presents (10). 

 

 2.- APROVACIÓ DE 3 TRANSFERENCIES DE CRÈDIT.- 
 

 Abans de res la portaveu de Més per Petra, Caterina Mas pregunta al Batle si es podran votar 

les modificacions de crèdit una per una, en comptes de totes en bloc. Salvador Femenias li contesta que 

primer s’ha d’explicar en què consisteixen i cedeix la paraula en aquest punt al regidor d’Hisenda, 

Martí Sansaloni. Aquest primer Tinent de Batle apunta que els de l’equip de Govern necessiten 

incrementar 3 partides pressupostàries, les quals va relacionant seguidament: primer cita la referida a 

camins, sobre la qual diu que es varen trobar ja feta la contractació i que ara toca pagar pels camins 

que s’han arreglat, informant Martí Sansaloni que el crèdit necessitat es prendria de la partida 

corresponent al Punt Verd. Després cita Martí la partida referida a l’enllumenat públic, que segons 

aquest regidor requereix ser incrementada per fer front a tasques de manteniment i informa que la 

quantitat s’agafa de la partida corresponent a dietes de regidors. La 3a partida a incrementar que 

esmenta Sansaloni és una que es refereix a la il· luminació de l’Església i que es dotaria a costa de 5 

partides del Pressupost en vigor. 

 En el primer torn per a l’oposició, la portaveu Caterina Mas comenta que encara que se’ls ha 

convocat en temps, la documentació plenària no estava correcta amb dos dies d’antelació al despatx de 

Secretaria i afegeix que a dia d’avui creu que falta l’informe del Secretari. D’altra banda es refereix 

Caterina a la contestació que va donar el regidor delegat de camins a una pregunta formulada per un 

company del seu grup municipal a l’anterior sessió plenària ordinària i que revelaria, en opinió de la 

regidora Mas, que l’equip de Govern no controla la disponibilitat pressupostària. Després afegeix la 



portaveu de Més que ja l’Interventor va aturar el pagament corresponent als camins en Junta de 

Govern i que es podia haver fet abans la modificació pressupostària, ja que el fer-ho ara, suposa que 

l’interessat no cobri fins l’any que ve; atès que la tramitació és semblant a la d’aprovació del 

Pressupost Municipal. Tot seguit i a propòsit de les factures de Ribot, Instal·lacions Es Pla i Dielectro, 

Caterina Mas pregunta què passa amb les altres factures que han quedat aturades per objeccions 

d’Intervenció. A continuació Caterina es centra en la factura de la il· luminació de l’Església, dient que 

posa: Instal· lació no acabada. La portaveu del Més pregunta llavors si és l’única factura que hi ha i 

quin cost final tindrà l’obra; perquè si han d’arribar més factures, seria millor, en opinió de Caterina, 

posar tot el cost de l’obra en la modificació pressupostària d’avui, en comptes de fer més 

modificacions de crèdit i més sessions plenàries. Acaba la seva 1ª intervenció la portaveu de Més dient 

que suposa que algun dia es presentarà el Pressupost per a 2016, perquè recorda a l’equip de Govern 

que està funcionant amb un de 2011. 

 En el 2n torn per al ponent, Martí Sansaloni afirma que la neteja de camins s’ha fet millor 

aquest any que en anteriors i que si en el traspàs de poders entre l’anterior i el nou equip de Govern, hi 

hagués hagut més diàleg, no s’hagués arribat a aquesta situació; i continua dient el regidor Sansaloni 

que ara ens trobam que l’equip de Govern anterior va acceptar un pressupost al contractista que anava 

més enllà de les disponibilitats pressupostàries i que no va fer les modificacions de crèdit necessàries. 

Seguidament Sansaloni afegeix que l’interessat ha de cobrar, en qualsevol cas, i com més aviat; i que 

perquè cobri per la feina que els de l’anterior equip de Govern també varen encarregar, es necessita la 

transferència de crèdit proposta. Finalitza la seva intervenció el ponent dient que ja no es faran més 

modificacions de crèdit aquest any i que pel que fa a l’obra de la il· luminació de l’Església, que aquest 

any no es pagarà més que la factura que ha vist la regidora de l’oposició i que no es faran més sessions 

plenàries per modificacions pressupostàries en aquest any. 

 En el 2n torn per a l’oposició, Caterina Mas afirma que els del seu grup també són partidaris 

que es pagui al contractista dels camins, però afegeix que aquest assumpte s’ha pogut portar al Plenari 

de 16 de novembre, ja que la factura es  va presentar a l’Ajuntament el dia 9 d’octubre i que el 

problema que tenen els de l’equip de Govern és que no es dediquen ni 5 minuts a veure com funciona 

internament l’Ajuntament. Pel que fa a la darrera factura, la cosa és molt més greu, afirma Caterina. 

Segons aquesta regidora, el tenir una majoria no dóna a l’equip de Govern la tranquil· litat de fer el que 

li doni la gana, ja que per fer la il·luminació de l’Església, que li sembla estupenda, es necessiten unes 

partides pressupostàries. També apunta la portaveu de Més que l’Església s’hauria pogut il·luminar el 

2016 i també Bonany i el Convent. Acaba la seva intervenció Caterina Mas dient que tant durant el 

mandat anterior, com en el present, els grups que ara són al Govern municipal, han pogut presentar un 

Pressupost correcte, ja que tenen 6 regidors; i afegeix finalment aquesta regidora, que a més es 

necessita un informe jurídic per poder votar això. 

 En el torn final per al regidor ponent, Martí Sansaloni comenta que hi ha gent que ha sabut 

assumir el paper que li toca fer al Plenari, depenent de si és al Govern o a l’oposició. El regidor 

d’Hisenda afegeix que la voluntat de l’equip de Govern és presentar un Pressupost aquest mes de 

desembre i que serà diferent del que venien presentant els de l’equip de Govern anterior. Reconeix 

Martí que encara que porten 6 mesos governant encara no s’ha presentat Pressupost, la qual cosa 

l’atribueix aquest regidor al fet que per responsabilitat, l’equip de Govern no es volia precipitar-se. En 

aquest sentit, el primer Tinent de Batle esmenta l’assumpte de l’auditoria que ha encarregat 

l’Ajuntament i que provocarà la inversió més gran que hagi de realitzar l’Ajuntament durant el mandat 

de l’actual equip de Govern. Finalitza la seva intervenció el regidor d’Hisenda amb l’afirmació que la 

presentació del Pressupost correspon a l’equip de Govern i que l’anterior no es va dirigir mai al grup 

municipal del regidor ponent amb voluntat integradora o d’entesa per presentar el Pressupost. 

 Abans que el Sr. Batle obri pas a la votació d’aquest assumpte, l’Interventor sol·licita l’ús de la 

paraula per a emetre informe al respecte. Francisco González recorda en primer lloc que les dues 

transferències de crèdit que primerament s’han proposat pel portaveu de l’equip de Govern compten 

amb informe favorable que obra en l’expedient i al qual ha pogut accedir l’oposició. No obstant això, 

continua explicant l’Interventor, la 3ª modificació pressupostària no és una transferència de crèdit, 

encara que per error s’hagi inclòs com a tal dins del punt corresponent de l’ordre del dia, sinó que es 



tracta de la concessió d’un crèdit extraordinari; i en aquest cas el seu informe resulta desfavorable, pels 

següents motius que apunta González: 1r) Perquè la inversió es realitza dins d’un bé privat que no 

pertany a l’Ajuntament, com es pot veure en l’Inventari de Béns, sinó a l’Església Catòlica, que no 

només és un privat, sinó que a més té la categoria internacional d’Estat, El Vaticà, un Estat que es fica 

dins d’un altre Estat, en paraules del funcionari. 2n) Per haver-se contractat l’obra sense consignació 

pressupostària i amb omissió de fiscalització prèvia. La qual cosa comporta una nul·litat de ple dret, en 

aplicació dels articles 173.5 de la Llei d’Hisendes Locals i 32 c) de la Llei de Contractes del Sector 

Públic. 3r) Per tractar-se d’una subvenció encoberta a l’Església Catòlica, eludint la normativa que 

regula la concessió d’ajudes directes, de capital en aquest cas, per tractar-se d’obres d’inversió que 

beneficien a un particular. L’Iinterventor explica que l’article 22.2 de la Llei General de Subvencions 

exigeix que hi hagi una previsió nominativa en el Pressupost o bé justificació deguda, acreditant raons 

d’interès públic, social, humanitari o altres, que dificultin la convocatòria pública; i això no s’ha fet, 

segons Francisco. 

 En definitiva i concloent la seva intervenció, el funcionari afirma que en aquest cas s’ha 

prescindit totalment i absolutament del procediment legalment establert, la qual cosa implica la 

nul·litat de ple dret de les actuacions, d’acord amb el que disposa l’article 62.1 e) de la Llei 30/1992 de 

26 de novembre. 

 El Sr. Batle nega que es tracti d’una subvenció. L’Interventor replica que és una subvenció 

encoberta perquè es destinen doblers públics municipals a una entitat particular, perquè aquestes obres 

les hauria d’haver pagat l’Església, si es fan en un bé que és de la seva propietat; i les hauria d’haver 

pagat l’Església amb els seus doblers i no amb doblers del poble. Abans que el Sr. Batle obri pas a la 

votació, la portaveu de l’oposició recorda que abans ha demanat si les modificacions de crèdit es 

podien pagar una per una. No obstant això, el Sr. Batle es decanta per una votació conjunta per a 

aquest punt de l’ordre del dia; i davant d’aquesta opció la regidora Caterina Mas anuncia el vot 

desfavorable del seu grup municipal. A continuació es procedeix a votar aquest punt de l’ordre del dia 

i s’obté el resultat següent: 

 

 Vots emesos:   10. 

 Vots a favor:   6 (5 del PP i 1 de PI). 

 Abstencions:  0. 

 Vots en contra:   4 de Més per Petra. 

 

 Com a conseqüència de la votació efectuada, s’aproven inicialment, per majoria absoluta dels 

regidors presents les modificacions pressupostàries que a continuació s’indiquen: 

1ª TRANSFERENCIA DE CRÈDIT. 
A) AUGMENT  DE DESPESES: 
Aplicació Pressupostària 
Codi: 454 210.00.   

Descripció:  “Camins”. 

                              Consignació anterior /       Augment       /   Consignació definitiva 
SUMES:                               11.162,09                      7.000                           18.162                            

 

B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES: 
Aplicació  Pressupostària 
Codi: 164/ 212.06.                                                 

Descripció: “Punt Verd” 

                                 Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                        9.034,20                         7.000                             2.034,02     

 

2ª TRANSFERENCIA DE CRÈDIT. 
A) AUGMENT  DE DESPESES: 
Aplicació Pressupostària 



Codi: 165 210.02.   

Descripció:  “Enllumenat públic”  

                              Consignació anterior /       Augment       /   Consignació definitiva 
SUMES:                        -17.715,46                   3.000                       -14.715,46                             

 

B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES: 
Aplicació  Pressupostària 
Codi: 920 230.00.                                                 

Descripció: “Dietes (Batle-Regidors)” 

                                Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:             16.000                        3.000                             13.000     

 

CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 
A) NOVA APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:  
1ª) Codi 165 60900 

Descripció “Enllumenat de l’Església”. 

Suma.......................................................... 22.000 €  

 

B) RECURSOS FINANCERS 
1) Baixa en l’aplicació pressupostaria  338 226.09  de l’estat de despeses, anomenada “Llibres 

Biblioteca”: 

Consignació inicial:    2.200 € 

Consignació anterior:  2.103 €  

Disminució:   2.000 € 

Consignació definitiva:  103 €    

 

2) Baixa en l’aplicació pressupostaria  333 21203  de l’estat de despeses, anomenada “Manteniment 

Edifici Es Quarter”: 

Consignació inicial:  6.300 € 

Consignació anterior:  3.917,05 € 

Disminució:   2.500 € 

Consignació definitiva:  1.417,05 €    

 

3) Baixa en l’aplicació pressupostaria  321 21205  de l’estat de despeses, anomenada “Col·legi Públic i 

Escoleta infantil”: 

Consignació inicial:  12.600 € 

Consignació anterior:  3.496,94 € 

Disminució:   1.500 € 

Consignació definitiva:  1.996,94 €   

 

4) Baixa en l’aplicació pressupostària 164 21206 de l’estat de despeses, anomenada “Cementeri, 

Centre Sanitari i altres”: 

Consignació inicial:  8.400 € 

Consignació anterior:  7.462,63 € 

Disminució:   7.000 € 

Consignació definitiva:  462,63 € 

 

5) Baixa en l’aplicació pressupostària 231 46300 de l’estat de despeses, anomenada “Mancomunitat 

Pla de Mallorca”: 

Consignació inicial:  65.000 € 

Consignació anterior:  21.230 € 

Disminució:   9.000 € 



Consignació definitiva:  12.230 € 

Total minorat:   22.000 €. 

 

 3.- ANUL·LACIÓ DEL NOMENAMENT DE TRESORER.- 
 

 Per tractar aquest assumpte pren la paraula l’actual tresorer municipal, Miquel Santandreu, qui 

es refereix primerament al requeriment dirigit per la Delegació del Govern a l’Ajuntament, advertint de 

la il·legalitat de la seva designació per al càrrec esmentat, després de les últimes modificacions 

legislatives al respecte i donant a aquesta Corporació el termini d’un mes per a l’anul·lació dit 

nomenament. Afegeix Miquel Santandreu que el lloc hauria de recaure en un funcionari amb 

habilitació nacional o en un funcionari de carrera, perquè puguin ser exercides les funcions que ara té 

assumides; si bé cal seguir una sèrie de passos, oferint el Ministeri unes alternatives que s’han 

d’esgotar. Així per exemple, recorda el regidor ponent que aquest Ajuntament s’ha dirigit al Govern i 

al Consell i que també ha fet una convocatòria per si hi hagués algun Secretari-Interventor interessat en 

acumular funcions de tresoreria. Però en el cas que no es presentés cap, continua explicant l’actual 

tresorer de l’Ajuntament, d’acord amb el que preveu el mateix Ministeri, es procediria a nomenar un 

funcionari del mateix Ajuntament, que sigui funcionari de carrera. Acaba ja la seva Intervenció l’actual 

tresorer, proposant que el Plenari revoqui el nomenament que li va fer. 

 En el torn per a l’oposició, Caterina Mas anuncia el vot en contra del seu grup, però no perquè 

no els agradi als del seu grup Miquel Santandreu com a regidor, ni com a Tresorer; ja que segons diu 

Caterina, és el regidor que més estimen dels que estan en la Mesa de Plenaris; sinó perquè estan en 

contra de tot el que vingui del Govern d’Espanya, ja que segons diu Caterina, l’únic que ha fet tal 

Govern durant els últims 4 anys, és posar traves a les administracions locals, que no tenien, segons 

aquesta regidora, cap problema, i pensar coses que els ajuntaments després no poden desenvolupar, per 

com són aquests ajuntaments. 

 En el 2n torn per al ponent, Miquel Santandreu afirma que tot i l’opinió que Caterina pugui 

tenir del Govern d’Espanya, aquest s’ha enfrontat a la situació econòmica més greu des de l’inici de la 

Democràcia a Espanya; i malgrat el que s’ha trobat, dit Govern ha aconseguit revertir la situació 

deixada per partits d’esquerres, segons el portaveu popular, que any rere any i legislatura rere 

legislatura han demostrat que no saben administrar doblers públics. Tornant a l’assumpte de l’ordre del 

dia, el 2n Tinent de Batle afirma que amb la mesura proposada es pretén que la tasca de Tresoreria no 

recaigui en polítics, sinó en tècnics millor formats i per tant hi hagi un millor control sobre les 

administracions públiques. El regidor Santandreu afegeix que si els de Més no estan d’acord amb 

aquesta mesura, perquè ve d’un Govern que no els agrada per ser d’Espanya, és que tenen un problema 

psicològic bastant important, que no creu Santandreu que tengui curació. 

 En el 2n torn per a l’oposició, la seva portaveu Caterina Mas apunta que no només està en 

contra de la mesura per provenir d’un Govern de dretes o de Rajoy, sinó perquè totes les mesures 

referides a l’Administració Local durant aquests últims 4 anys, moltes per no dir totes, no es poden 

aplicar, perquè els Ajuntaments estan fets d’una manera diferent a la que ells des d’una mesa, es 

creuen que estan fets. En aquest sentit, Caterina afirma que aquí no tenim més habilitats que el 

Secretari i que no podem dibuixar un altre. I aquest és el problema segons aquesta regidora de Més. La 

qual afegeix que no és que als del seu grup els agradi que sigui un polític el Tresorer, ja que també 

consideren que ha de ser un funcionari el Tresorer; però conclou dient que no és possible tal com estan 

muntats ara els ajuntaments. 

 En el torn final per al ponent, Miquel Santandreu nega que faltin funcionaris, ja que hi ha al 

Govern, al Consell i en altres ajuntaments, que poden venir en acumulació de funcions. El que passa, 

acaba dient Miquel, és que la portaveu de Més no ha estudiat les diferents alternatives, no té un criteri 

format i està parlant d’una cosa que desconeix. Tot seguit té lloc la votació d’aquest punt de l’ordre del 

dia obtenint-se el resultat següent: 

 

 Vots emesos:   10. 

 Vots a favor:   6 (5 del PP i 1 de PI). 



 Abstencions:  0. 

 Vots en contra:   4 de Més per Petra. 

 

 En conseqüència, s’anul·la per majoria absoluta dels regidors del Plenari presents, el 

nomenament de Tresorer efectuat en la sessió plenària extraordinària organitzativa de data 

09.07.2015.- 

 

 4.- AUTORITZACIÓ DE SIGNATURA DE CONTRACTE I CONVENI AMB LA 
SGAE.- 
 

 En aquest cas serà el regidor d’Hisenda qui prengui la paraula per explicar aquests dos temes. 

D’una banda, diu Martí Sansaloni que es tracta de pagar un deute amb la SGAE que l’Ajuntament 

tenia des de fa anys, simplement perquè aquest últim no pagava, i que ascendia segons el ponent a més 

de 17.000 euros. Finalment es va acordar amb la SGAE deixar aquest deute en 5.600 euros i amb 

pagament ajornat de 200 euros cada mes, fins al 2018; començant aquest pagament al gener de l’any 

que ve a càrrec del nou pressupost. L’anterior és considerat pel regidor Sansaloni com una situació 

bastant avantatjosa per a l’Ajuntament, tenint en compte que la SGAE quan reclama, presenta 

sentències que li han donat la raó. D’altra banda i en 2n lloc, proposa Sansaloni l’adhesió a una tarifa 

plana per número d’habitants, que pujaria a 1.903 euros a pagar a la SGAE. 

 En el torn per a l’oposició, la portaveu de Més utilitza una comparació per mostrar l’estrany 

que resulta la proposta de la SGAE, des del punt de vista de qualsevol empresa, i posa com a exemple 

l’activitat de pintura del Batle, demanant als presents que s’imaginin a aquest pintant durant anys i 

passant factures a l’Ajuntament, les quals no li són pagades perquè dit Ajuntament no hi està d’acord. 

Pregunta Caterina si alguna empresa de l’univers negociaria amb l’Ajuntament no portar a 

l’Ajuntament al Jutjat, a canvi de pagar menys i unes condicions com les propostes per la SGAE. 

 En el 2n torn per al ponent, Martí Sansaloni diu que Caterina no sap com funciona la SGAE i 

que el deute que pretén cobrar a l’Ajuntament ve emparat per la Llei, i no val dir que les factures estan 

mal presentades i que per això no es paguen . Això no és solució, pel regidor d’Hisenda. Acaba dient 

Martí que si aquest deute s’hagués pagat en el seu moment, discutint les quantitats a la baixa si és el 

cas, ara no s’hauria de fer front a aquests pagaments. Finalment conclou Sansaloni que no s’entén si la 

postura del grup Més per Petra és la de no adherir-se a la tarifa plana o és la de no pagar res a la 

SGAE; i que li agradaria que consti en acta aquesta postura. 

 En el 2n torn per a la Portaveu de Més, Caterina diu que als del seu grup els aniria bé pagar, si 

es deuen 17.000 euros, però si una empresa és capaç de dir-te que te deixa el deute a 5, aquesta 

regidora pregunta perquè a 5 i no a 2, qüestionant la serietat de l’empresa que fa això, i afegint que 

potser sí que li convé a l’Ajuntament que el porti a judici la SGAE. Continua dient Caterina que la 

SGAE ja va portar a judici a l’Ajuntament i l'any 2010 se li va dir allà que no pagués i la SGAE no va 

dir res; per la qual cosa, apunta la regidora de Més: potser convindria anar als jutjats per defensar els 

interessos de 3.000 habitants i que aclareixin el que passa. Pel que fa a la tarifa plana, la portaveu de 

Més diu que tampoc està d’acord, perquè potser l’equip de Govern actual o el següent tanquen el 

Teatre Municipal. Intervé un moment el Sr. Batle, dient que estam en un Estat de Dret i que ell ha de 

defensar els interessos dels habitants, per la qual cosa és una postura irresponsable la de no pagar. En 

el torn final per al regidor ponent, Martí Sansaloni afirma que són moltes les sentències que han 

condemnat als Ajuntaments a pagar a la SGAE i que li preocupen les costes que pot suposar això. 

Acaba el seu torn final el ponent amb una dita mallorquina, segons la qual valdria més un mal acord 

que un bon plet; i afirmant també que s’ha aconseguit una rebaixa en el deute municipal amb la SGAE, 

superior a la que es preveia en l’acord marc de la FEMP. 

 A continuació té lloc la votació i en la mateixa s’obté el resultat següent: 

 

 Vots emesos:   10. 

 Vots a favor:   6 (5 del PP i 1 de PI). 

 Abstencions:   0. 



 Vots en contra:   4 de Més per Petra. 

 

 S’aprova per tant aquest punt de l’ordre del dia per majoria absoluta dels regidors del Plenari 

presents. 

 

 5.- DEVOLUCIÓ PARCIAL DE LA PAGA EXTRA SUPRIMIDA L’ANY 2012.- 
  

 En aquest punt el regidor d'Hisenda recorda com es va suprimir pel Govern central la paga 

extra de desembre de 2012 als empleats públics, una part de la qual ja es va retornar, i ara, segueix 

dient Martí Sansaloni, la Llei permet retornar altra part als empleats municipals als qui se’ls va llevar. 

La proposta que formula llavors el regidor ponent, és la de tornar el 26,23% de la paga extra que es va 

suprimir, fent efectiva aquesta devolució en la nòmina de desembre de 2015. 

 En el torn per a l’oposició, la seu portaveu Caterina Mas anuncia el vot favorable del seu grup 

municipal, perquè segons diu, creu que mai es va haver de suprimir la paga extra en qüestió, ja que els 

ajuntaments en la seva gran majoria no tenien problemes per pagar-la i el Govern central no s’havia 

d’haver ficat mai amb aquesta paga dels funcionaris d'Administració Local. En el 2n torn per al 

portaveu de l’equip de Govern, atribueix l’adopció de la mesura a una crisi molt profunda i recorda 

que va ser un Govern socialista el que va reduir el sou un 5% a tots els funcionaris públics i que el 

Govern popular està tornant de forma gradual la paga extra suprimida. En el 2n torn per a l’oposició, 

Caterina insisteix en la seva opinió que el Govern central no va haver de ficar-se amb la paga extra 

dels funcionaris locals, perquè els ajuntaments no tenien problemes per pagar-la. En el torn final per al 

ponent, Martí recorda que l’any en què es va suprimir la paga extra dels funcionaris, aquest 

Ajuntament devia 1.600.000 euros als proveïdors, però que a la portaveu de Més li és igual no pagar 

això, ni a la SGAE i que la dóna tot igual, el que segons el parer del regidor Sansaloni desacredita 

aquesta portaveu, perquè els fets ho demostren. 

 Acabades les intervencions reglamentàries, té lloc la votació d’aquest punt, i s’aproven per 

unanimitat dels membres del Plenari presents (10) la devolució en la nòmina de desembre de 2015, del 

26,23% de la paga extra que es va suprimir, als empleats municipals que figuren en el quadre que 

s’inclou més avall amb les quantitats que corresponen a cada un. 

Treballador       2ªDev.Paga Extra (26,23 %) 

 

Margalida Font Bauzà      348,71.-€ 

Miquel Febrer Roca      428,70.-€ 

Gabriel Monroig Bover      353,33.-€ 

Bartomeu Torrens Rosselló     353,33.-€ 

Francisco González Benito     484,01.-€ 

Martí Màrquez Ribot      345,31.-€ 

Antoni Riutort Riutort      289,16.-€ 

Margalida Ribot Roca      160,36.-€ 

Antoni Gibert Ferrer      140,61.-€ 

Bartomeu Jaume Rosselló     140,61.-€ 

Catalina Aguiló Santandreu     30,01.-€   

   

  

 6.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

 El Sr. Batle ofereix a la resta dels regidors la possibilitat d’intervenir en relació amb les 

Resolucions de Batlia prèviament repartides entre ells, i llavors fa ús de la paraula la portaveu de Més, 

per demanar explicacions sobre la Resolució de Balia núm. 84/2015. El regidor d'Hisenda informa que 

es tracta d’una generació de crèdit, a l’haver rebut una subvenció del Consell Insular per dur a terme 

tres obres en diferents carrers; i que per tant, abans de contractar aquestes obres, el que s’ha de fer és 



incloure-les en el pressupost. Caterina Mas pregunta llavors al Batle si ha entès l’anterior, a la qual 

cosa contesta afirmativament aquest últim. 

 

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

 Ja dins de l’últim punt de l’ordre del dia, el regidor de Més per Petra, Llorenç Bover pregunta, 

quina opinió té el Batle sobre el canvi d’ubicació del Mercat dels dimecres? Salvador Femenias, 

comenta que per a ell ha estat un èxit i que la gent amb la qui ha parlat està més contenta; recorda 

també el Batle que això ho portava el seu partit en el programa electoral. Segueix comentant Salvador 

que hi havia persones en principi una mica reticents, però que ara estaven molt contentes. El mateix 

regidor de Més per Petra abans esmentat apunta que els del seu grup han rebut queixes dels veïns, 

referides al fet que no pot passar l’ambulància o que el poller fa molta olor, coses que no succeïen 

segons aquest regidor en l’anterior ubicació del mercat. El Sr. Batle replica que el poller fa olor a 

qualsevol lloc. Llorenç afirma per la seva part que en l’anterior ubicació del mercat no hi havia 

problema, perquè el carrer era molt més ample. Continua en l’ús de la paraula l’esmentat regidor de 

Més, preguntant ara, quan tornaran a ser peatonals els carrers des Sol i de l’Hospital? El Sr. Batle 

respon que quan acabi el mercat a les 15,00 hores, es posaran una altra vegada les jardineres o uns 

obstacles perquè no passin els cotxes. Continua preguntant el regidor Bover, on s’han posat els punts 

de recàrrega elèctrica per a vehicles? En aquest cas la contestació prové del 2n Tinent de Batle, dient 

que aquests punts no hi són, perquè des de la Conselleria competent es va comunicar a l’Ajuntament 

que la subvenció estava esgotada i que Petra estava en una llista d’espera, que si no volíem incórrer en 

una despesa, que està prevista la mateixa subvenció per a l’any que ve i que aquest Ajuntament s’hi 

podria acollir. La següent pregunta igualment la formula el Sr. Bover, però en aquest cas va dirigida al 

regidor d’Esports i és la de si aquest té horari d’atenció al públic, en el cas que la gent vulgui parlar 

amb ell. Joan Amengual Ferrer li contesta que els dimarts a l’horabaixa a les oficines de l’Ajuntament. 

A aquest mateix regidor de l’equip de Govern també li dirigeix una altra pregunta Llorenç Bover, i és 

la de quina relació té amb el bar del camp de futbol. La resposta del regidor Amengual en aquest cas és 

que el Bar és d’un cosí seu i que li dóna un cop de mà quan el necessita. Després ve una altra pregunta 

formulada per la regidora de Més per Petra, Caterina Mas, i és què passarà ara amb la 3a factura de la 

il· luminació de l’Església? La resposta del Batle és que es pagarà, perquè està previst que es pagui per 

a 2015. Llavors pregunta Caterina si l’Interventor signarà i Salvador Femenias diu que per ells creuen 

que sí signarà. 

 

 El Sr. Batle dóna per finalitzada la sessió plenària, no sense abans felicitar les festes al públic 

assistent, amb bons desitjos; després d’això aixeca la sessió a les 22,22 hores, i jo el Secretari estenc la 

present acta i la certific. 

       

           Vist i Plau      El Secretari 

 El Batle 

 

 

 

Signat: Salvador Femenias Riera.   Signat: Francisco González Benito. 


