
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE DIA 5 DE 
FEBRER DE 2015.- 

 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,35 hores de dia 5 de febrer de 

dos mil quinze, 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. Biel Alomar i Bauzà. 

 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo. 

 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 

Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  

Sr. Gabriel Nadal i Mas. 

Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 

Sr. Lluís Grimalt i Gual. 

 

No assisteixen: 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. Batlessa, la qual declara oberta la sessió amb l’ordre 

del dia següent: 

 

 1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

 La Sra. Presidenta passa directament d’aquest punt al següent per no estar preparada l’acta 

en qüestió. 

 

 2.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ AL PERSONAL MUNICIPAL DE LA PART 
PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012 SUPRIMIDA.- 
 

 Per tractar aquest assumpte la Sra. Presidenta comença per cedir l’ús de la paraula al 

Secretari a fi que ho expliqui. El funcionari requerit comença comentant que com possiblement 

recordaran els presents, el Govern Central va suprimir el 2012 la paga extra de desembre dels 

funcionaris; i ara en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 (d’ara endavant LPGE), 

es contempla la possibilitat de tornar una part d’aquella, concretament la corresponent als seus 

primers 44 dies. Continua l’exposició del funcionari, recordant ara que la Batlessa li va plantejar fins 

i tot la devolució completa de l’extra suprimida, si es pogués; però en relació amb això últim, 

Francisco González afirma que en el seu informe al respecte, ja adverteix que falta la base legal per a 

la devolució íntegra, i que d’altra banda tampoc s’ha pronunciat encara el Tribunal Constitucional 

sobre els recursos judicials plantejats en aquest sentit. Per contra, segueix dient González, sí que té 

cobertura legal la devolució de la part de paga extra corresponent als seus primers 44 dies, i aquesta 

cobertura es troba en l’apartat primer de la disposició addicional dotzena de la LPGE per 2015. 

Referent als empleats municipals que es veurien beneficiats per la mesura, el Secretari apunta que 

serien només els qui es van veure privats de la paga extra total o parcialment, en aquest sentit apunta 

que hi ha 2 casos especials, el del peó de brigada i el del jardiner, que sí que van arribar a cobrar una 

part de la paga extra, per tenir un sou relativament baix; i després hi ha empleats municipals que sí 

que van cobrar la paga extra íntegra per tenir un sou relativament molt baix. Finalitza ja l’explicació 

del funcionari dient que dins del seu informe ha posat un annex amb els treballadors municipals que 

es beneficiarien de la mesura i que ho pot llegir si es considera necessari. La Sra. Batlessa li excusa 

de tal lectura i finalment el Secretari afirma que el seu informe és favorable a la proposta de la Batlia 



de retornar la part de paga extra de desembre de 2012, corresponent als seus primers 44 dies, i que es 

va suprimir totalment o parcialment als empleats municipals que figuren a l’annex de l’Informe de 

Secretaria-Intervenció sobre aquest assumpte. Abans d’acabar la seva exposició, el funcionari indica 

que vol ressaltar una cosa i és que la decisió de tornar aquesta part de paga extra que es va treure als 

funcionaris, és una decisió voluntària per a cada Administració Pública, i per tant, un Ajuntament pot 

acordar la devolució si vol, o pot no acordar-la. 

 No es produeix cap intervenció per part dels regidors, per la qual cosa, la Sra. Presidenta 

sotmet a votació la proposta de retornar la part de paga extra de desembre de 2012, corresponent als 

seus primers 44 dies que es va suprimir totalment o parcialment als empleats municipals que figuren 

a l’annex de l’Informe de Secretaria-Intervenció sobre aquest assumpte i que tot seguit es relacionen: 

 

ANNEX (treballadors municipals que es beneficiarien per la devolució parcial) 

 

Antoni Riutort Riutort. 

Catalina Aguiló Santandreu. 

Margarita Ribot Roca. 

Martí Márquez Ribot. 

Antoni Gibert Ferrer (els 44 dies no s’apliquen a l’extra completa, sinó a una quantitat de 536,06 

euros). 

Bartomeu Jaume Rosselló (els 44 dies no s’apliquen a l’extra completa, sinó a una quantitat de 

536,06 euros). 

Miquel Febrer Roca. 

Margalida Font Bauzá. 

Bartomeu Torrens Rosselló. 

Gabriel Monroig Bover. 

Francisco González Benito. 

 

 Com a conseqüència de la votació efectuada, la proposta d’acord plenari anterior resulta 

aprovada per unanimitat dels regidors presents (10). 

 

 3.- APROVACIÓ DE DUES MODIFICACIONS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT.- 
 

 En aquest cas la Sra. Batlessa cedeix l’ús de la paraula al regidor de l’equip de Govern, 

Bartomeu Gual Riutort, perquè actuï com a ponent, i aquest portaveu del PSM comença per informar 

de les xifres relatives a la 1a de les modificacions pressupostàries que es presenten a aquest Plenari, 

d’acord amb el quadre que a continuació s’incorpora: 

 

1ª) PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
A) NOVES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES:  
 
1ª) Codi 342 226.08 

Descripció “Construcció Bar Poliesportiu” 

Suma.......................................................... 28.508,47 € (augment) 

 

2ª) Codi 342 622.00 

Descripció “Mobiliari Bar Poliesportiu” 

Suma........................................................... 12.836,85 € (augment) 

 

3ª) Codi 342 625.00 

Descripció “Lucro cesante Bar Poliesportiu” 

Suma.......................................................... 2.424,68 €  (augment) 



 

B) RECURSOS FINANCERS 
 

Baixa en l’aplicació pressupostaria  463.00  de l’estat de despeses, anomenada “Mancomunitat”: 

Consignació anterior: 65.000 

Disminució : 43.770 

Consignació definitiva: 21.230  

Total minorat: 43.770 euros. 

 
 Dins de la 1ª ronda d’intervencions per als altres grups municipals, obre torn el portaveu del 

PI, anunciant que malgrat estar en contra de les modificacions pressupostàries, s’abstindrà. El 

següent portaveu que intervé és el del PP, Miquel Santandreu, qui diu lamentar que no s’hagi arribat 

a cap tipus d’acord en l’assumpte del Pressupost Municipal i una vegada més torna a qualificar això 

com un dèficit democràtic. Aquest regidor popular afegeix que la dignitat democràtica els diu als del 

seu grup municipal que haurien de votar en contra, però que una persona (en referència al beneficiari 

de la indemnització pel rescat de Na Capitana), no ha de ser perjudicada per la falta de voluntat 

negociadora de l’equip de Govern. Després d’això, no es produeixen més intervencions, de manera 

que la Sra. Presidenta dóna pas a 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 (4 del PP i 1 de PI). 

 

 Per tant, s’aprova  inicialment, per majoria simple (més vots a favor que en contra), la 1a 

modificació pressupostària del present exercici 2015, sota la forma de concessió d’un crèdit 

extraordinari, segons el quadre que més amunt s’ha transcrit. 

 

 També serà el regidor de l’equip de Govern, Bartomeu Gual Riutort, qui actuï com a ponent 

per presentar la 2a modificació pressupostària que es planteja en aquesta sessió plenària. En la 

introducció a aquest assumpte, el portaveu del PSM recorda el problema que hi ha amb la instal· lació 

de proveïment d’aigua potable i les dues inspeccions sanitàries que han tingut lloc, requerint una 

sèrie de modificacions com suprimir un dipòsit i el tancament de tot el recinte. A continuació, 

igualment Bartomeu aporta les xifres de la modificació pressupostària plantejada i que figuren a 

continuació: 

 

 

2ª) PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÉDIT 
 
A) NOVA APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:  
1ª) Codi 161 619 

 

Descripció “Bombes i instal·lacions del depòsit per abastiment d’aigua potable,  adequació de xarxa 

i tancament de ferros”. 

 

Suma.......................................................... 34.442,89 €  

 

B) RECURSOS FINANCERS 
 

1) Baixa en l’aplicació pressupostaria  338 226.09  de l’estat de despeses, anomenada “Festes 

populars”: 

 



Consignació inicial: 63.000 

Consignació anterior: 63.000 

Disminució: 15.000 

Consignació definitiva: 48.000  

 

2) Baixa en l’aplicació pressupostaria  334 489.02  de l’estat de despeses, anomenada “Conveni 

Escola de Música”: 

 

Consignació inicial: 36.000 

Consignació anterior: 36.000 

Disminució: 15.000 

Consignació definitiva: 21.000  

 

3) Baixa en l’aplicació pressupostaria  231 480.00  de l’estat de despeses, anomenada “Fons 

Mallorquí de Solidaritat”: 

 

Consignació inicial: 7.880 

Consignació anterior: 7.880 

Disminució: 4.442.89 

Consignació definitiva: 3.437,11  

 

Total minorat: 34.442,89 €. 

 

 A la 2ª ronda per a la resta dels grups, torna a ser el portaveu del PI qui intervingui primer, i 

manifesta que no està en contra que es modifiqui la instal· lació de l’aigua en qüestió, però que no vol 

donar el seu suport a aquesta modificació de crèdit. Per la seva banda, Miquel Santandreu del PP diu 

lamentar que la falta d’una regidora (en al· lusió a la socialista Mª Antònia Alzamora), per causa de la 

mort d’un familiar, segons comenta aquest regidor, s’aprofiti per l’equip de Govern per tirar 

endavant aquesta modificació pressupostària. Durant la intervenció del regidor popular se sent dir al 

regidor del PSM, Biel Alomar, l’expressió Quina poca vergonya! El portaveu popular que es troba 

en l’ús de la paraula demana respecte i continua la seva intervenció, que torna a ser interrompuda pel 

mateix regidor de l’equip de Govern amb l’expressió "comedi". Finalitza el seu torn ja el portaveu 

del PP demanant que es deixi aquest assumpte sobre la mesa. 

 Ja no es produeixen més intervencions per part dels regidors, però abans que la Sra. 

Presidenta doni pas a la votació, el Secretari sol· licita l’ús de la paraula, d’acord amb el que disposa 

l’article 13.15 del ROM, per assessorar la Corporació. El funcionari apunta que durant la deliberació, 

el portaveu del PP ha formulat una petició que requereix ser votada amb caràcter previ, abans de 

procedir a la votació de l’assumpte de fons (la modificació de crèdit). En aquest sentit, Francisco 

González dóna lectura a l'article corresponent del ROM (13.10), una vegada que ha localitzat entre 

els seus papers el text de dit Reglament municipal, i on es diu literalment el que segueix: 

 

“Els portaveus dels grups, durant el debat poden demanar la modificació de la proposta, la seva 

retirada en el cas de què s’hagin d’incorporar documents i/ò informes, o que quedi damunt la taula 

per ser votat o debatut a la següent sessió. Qualsevulla d’aquestes peticions és decidida per majoria 

simple abans de procedir a la votació del fons de l’assumpte” 

 

 En atenció a l'anterior, es realitza una primera votació per tal de determinar si l’assumpte 

queda o no "sobre la mesa" per a la següent sessió, com ha demanat el portaveu popular, i el resultat 

que s'obté ve a ser el següent: 

 

Vots emesos:  10. 

Vots a favor:  5 (4 del PP i 1 de PI). 



Vots en contra:  5 del PSM. 

Abstencions:  0. 

 

 El Secretari avisa que en haver-se produït un empat s’ha de repetir la votació, d’acord amb el 

que disposa la Llei Balear Municipal i de Règim Local. En la nova votació efectuada, es torna a 

produir el mateix resultat d’empat que abans s’ha transcrit; davant la qual cosa, el Secretari informa 

que a causa del vot de qualitat de la Presidència, previst en la Llei abans esmentada per a aquests 

casos, la qual cosa significa el valor doble del vot de la Batlessa, en el cas que hi hagi un segon 

empat; ha quedat rebutjada per majoria absoluta (6 vots contra 5), la petició de deixar aquest 

assumpte "sobre la mesa". 

 

 Després té lloc la votació de l’assumpte de fons, en la qual s’obté el resultat següent: 

 

Vots emesos:  10. 

Vots a favor:  5 del PSM. 

Vots en contra:  0. 

Abstencions:  5 (4 del PP i 1 de PI). 

 

 Per tant s’aprova inicialment, per majoria simple (més vots a favor que en contra), la 2a 

modificació pressupostària del present exercici 2015, sota la forma de concessió d’un altre crèdit 

extraordinari, segons el quadre que més amunt s’ha transcrit. 

 

 4.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

 La Sra. Batlessa ofereix a la resta dels regidors l’oportunitat d’intervenir en relació amb les 

Resolucions de Batlia prèviament repartides, però no es produeix cap observació respecte a aquestes 

resolucions, per la qual cosa, la Sra. Presidenta dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 

 

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

 El mateix succeeix pel que fa a aquest últim punt de l’ordre del dia i al no haver-hi cap 

intervenció, la Sra. Presidenta aixeca la sessió a les 21,50 hores; després d’això Caterina ofereix un 

torn de precs i preguntes per al públic present a la sala, sobre temes concrets d’interès municipal, en 

virtut del que disposen els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM; però sense que intervingui 

tampoc ningú del públic assistent, per la qual cosa, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada també la 

reunió, a la mateixa hora ja indicada, i jo com a Secretari estenc la present acta la qual certific. 

 

 
 Vist i Plau     El Secretari 

               La Batlessa. 

 

 

 

 

 

 Signat: Caterina Mas Bennasar.         Signat: Francisco González Benito.          

 

 

 
 


