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

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores de dia 5 de març 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. 
Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  
 
No assisteixen:  **  
 

 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la sessió es 
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. 
 
 En aquest punt la Sra. Presidenta comença per anunciar que són dues les actes plenàries anteriors 
que es porten a aquesta sessió, concretament les de dates 04.12.2014 i 05.02.2015; oferint tot seguit als 
altres regidors del Plenari, l’oportunitat de formular observacions al respecte. No obstant això, no hi ha cap 
comentari d’aquests regidors; per la qual cosa i d’acord amb el que disposa l’article 91.4 de Llei Balear 
Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, queden aprovades ambdues actes per unanimitat 
dels membres del Plenari. 
 
 2.- APROVACIÓ REGLAMENT SOBRE L’ÚS DE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES.- 
 
 La Sra. Presidenta assenyala en relació amb aquest assumpte que es tracta d’eximir de l’obligació 
de presentar factura electrònica, quan l’import sigui inferior a 5.000 euros, permetent aquesta regulació 
municipal que es puguin presentar factures en paper, com les de tota la vida; i afegeix La Batlessa que hi 
ha proveïdors a Petra que no tenen capacitat per presentar factura electrònica. 
 No es produeix cap intervenció més per part d’altres regidors, davant la qual cosa, la Sra. 
Presidenta sotmet a votació aquest punt i per unanimitat es decideix: 
 
 Aprovar inicialment el Reglament Municipal sobre L’ús de les factures electròniques, que a 
continuació és transcriu literalment en la seva integritat: 
 
 “REGLAMENT SOBRE L’ÚS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA  l’AJUNTAMENT DE PETRA 
(ILLES BALEARS).- 

 

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el Sector Públic, contempla a l’article 4 els proveïdors que estan obligats a l’ús de la 
factura electrònica i a la seva presentació a través del punt  general d’entrada que correspongui. 



Estableix també en el citat article que les Administracions Públiques podran excloure 
reglamentàriament, d’aquesta obligació de facturació electrònica, a les factures l’import de les quals 
sigui de fins a 5.000,00 euros i a les emeses pels proveïdors als serveis a l’exterior de les 
Administracions Públiques. 

Sabedors de les característiques dels proveïdors amb els quals treballa el nostre ajuntament es creu 
necessari fer ús d’aquesta facultat d’exclusió per així evitar que determinats proveïdors tinguin 
dificultats per a la gestió de les factures emeses. 

L’entrada en vigor de l’article 4 de la citada Llei, sobre obligacions de presentació de factura 
electrònica a partir del 15 de gener de 2015, fa necessari regular aquesta facultat que tenen les 
Administracions Públiques d’excloure de l’obligació de facturació electrònica. 

Article primer. Punt general d'entrada de factures electròniques. 

En compliment de l’obligació d’aquest Ajuntament de disposar d’un Punt General d’Entrada de 
Factures Electròniques per permetre la presentació electrònica de totes les factures i altres documents 
emesos pels proveïdors i contractistes, l’Ajuntament de PETRA s’adhereix al Punt General d’Entrada 
de Factures Electròniques de l’Administració de l’Estat, FACE, disponible en l’adreça URL 
https://face.gob.es/es/, la recepció de la qual de factures tindrà els mateixos efectes que els que es 
derivin de la presentació de les mateixes en el registre administratiu d´entrada. 

 
Article segon. Ús de la factura electrònica. 

 
1.- De conformitat amb l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de les factures en el Sector Públic, tots els proveïdors que 
hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran expedir i remetre factura 
electrònica. En tot cas, estaran obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través 
del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents: 

a) Societats anònimes; 
b)  Societats de responsabilitat limitada; 
c)  Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquin de nacionalitat espanyola; 
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que 

estableix la normativa tributària; 
e) Unions temporals d’empreses; 
f) Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de 

capital de risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat 
hipotecari, Fons de titularització hipotecària o Fons de garantia d’inversions. 

 
2.- En virtut de la potestat reglamentària conferida d’acord amb l’apartat segon del referit article 4, 
estaran excloses de l’obligació de facturar electrònicament a aquest Ajuntament de PETRA, els 
proveïdors i contractistes que presentin  factures de fins a un import de 5.000 €, impostos inclosos. 
 
3.- Informar que el codi DIR3 de l'Ajuntament de PETRA és L01070414, d’acord amb la seva 
estructura organitzativa que és la següent: 

•  Codi de l’oficina comptable: Ajuntament de Petra 
•  Codi de l’òrgan gestor: Ajuntament de Petra 
•  Codi de la unitat de tramitació: Ajuntament de Petra 

L´esmentat codi seran indispensables per a la remissió de totes les factures electròniques. 

 

Disposició final única. Entrada en vigor. 



 El present reglament entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre en el BOIB, 
sempre que hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local i produirà efectes a partir  de la seva publicació en el BOIB.” 

  
 3.- 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; i és llavors quan pren la paraula la portaveu del PSOE, Mª 
Antònia Alzamora, per demanar dos aclariments sobre la Resolució número 7/2015, relativa a una 
modificació pressupostària consistent en la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici anterior. La 
1a qüestió plantejada per la regidora socialista és si aquests romanents es poden utilitzar per a qualsevol 
cosa. El regidor d’Obres, Tomeu Gual, li contesta que es tracta d’un tema tècnic sobre el que potser es 
podria pronunciar l’interventor, però que de totes maneres, els doblers es destinen per al que ja estaven 
destinats en l’exercici passat, això és: per a les obres del Cementiri. L’altra qüestió que planteja Mª 
Antònia sobre la Resolució abans esmentada, és: què és això de l’excés de finançament (apuntat en 
l’apartat 3 de la part resolutòria de la Resolució de Batlia examinada). La resposta en aquest cas prové del 
regidor d’Hisenda, Sebastià Reixac, contestant que són els compromisos d’aportació dels particulars. La 
Sra. Batlessa completa la resposta anterior afegint que aquests compromisos es varen realitzar dins del 
2014. 
 Prossegueix després en l’ús de la paraula la portaveu socialista, referint-se ara a la Resolució 
número 8/2015, i preguntant quin és el conveni adjunt que es diu aprovar. La Sra. Presidenta li respon que 
pot anar a l’Ajuntament a consultar-lo. 
 El següent portaveu que intervé és Lluís Grimalt Gual del PI, per referir-se a la Resolució número 
3/2015 i més en concret al pagament final a favor de Tramuntana Teatre. Pren la paraula llavors el regidor 
d’Hisenda comentant que es tracta d’una empresa que s’encarrega de la taquilla, del material, etc.; perquè 
l’Ajuntament no en disposa i això ho han de fer uns tècnics; per la qual cosa el treball és encarregat a una 
empresa. El regidor Grimalt pregunta pels artistes i el regidor Reixac li contesta que ara és l’Ajuntament el 
que s’encarrega de la seva contractació. Segueix després en l’ús de la paraula el portaveu del PI, per 
referir-se a la Resolució número 9/2015, concretament al seu apartat 8, on es preveu un pagament per 
l’advocada Mª Beltrán Mora. Contesta el regidor d’Hisenda que hi va haver un accident en el qual es 
veuria implicat l’Ajuntament per algun tipus de reclamació i que encara que no coneix els detalls, hi va 
haver d’intervenir l’advocada en qüestió representant al consistori. 
 El següent portaveu a intervenir és el regidor popular Miquel Santandreu, que torna sobre la 
Resolució número 3/2015, per referir-se al pagament aprovat a favor de Batle Jardiners, opinant que 
l’import que es factura és molt elevat i que es podia utilitzar personal municipal per a la poda d’arbres o 
contractar una altra empresa; ja que segons aquest regidor, si es paguen tots els anys aquestes quantitats, la 
cosa surt molt cara. El regidor de Medi Ambient, Tomeu Gual, li respon que aquí entren diverses coses, 
com podes, i que no només es tracta dels pins. Continua el portaveu popular centrat en la Resolució 
número 3/2015, pagament final referit a Tramuntana Teatre, i pregunta: si hi ha una sèrie de factures que es 
portin a l’Ajuntament i que es puguin veure o es tracta d’un pagament a tant alçat. Pren la paraula llavors 
el regidor d’Hisenda, qui parla en la seva intervenció d’una suma de factures, i afegeix que el regidor del 
PP pot anar a l’Ajuntament i veure les factures que hi hagi. Aquest últim pregunta llavors si hi ha factures. 
Sebastià Reixac li diu que no ha vist cap observació del Secretari-Interventor. Miquel Santandreu reitera la 
pregunta de si el pagament en qüestió respon a una suma de factures o és a tant alçat. Continua intervenint 
aquest últim regidor esmentat, dient ara que en la Liquidació de 2013 no hi ha cap ingrés per entrades ja 
que apareix amb 0 euros l’assentament corresponent; i tot seguit pregunta el regidor Santandreu: A veure si 
aquestes entrades les ha cobrat l’Ajuntament o les ha cobrat l’empresa en qüestió, a més de 14.000 euros? 
Torna a prendre la paraula el regidor d’Hisenda, qui es refereix a l’existència d’una Ordenança Municipal 
que regula el que s’ha de pagar i que se li pot informar al regidor del PP que la cosa ha anat a tant per cent; 
però que pot ser que per ventura, el 2013 no hi hagués actuacions organitzades per l’Ajuntament, per la 



qual cosa l’empresa organitzadora va al seu risc i ventura cobrant un tant alçat, sense que després hi hagi 
ingressos per entrades. 
 
 4.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
 En aquest últim punt de l’ordre del dia, comença intervenint també la portaveu del PSOE, per 
referir-se a la sol·licitud d’una sèrie de veïns que tenen problemes per aparcar al final del carrer des 
Barracar; amb respecte a la qual aquesta regidora prega que sigui atesa per l’equip de Govern. La Sra. 
Batlessa respon a la petició anterior dient que s’atendrà la sol·licitud dels veïns en la mesura de les 
possibilitats de l’Ajuntament, ja que hi ha limitacions pressupostàries. Caterina Mas recorda que els 
regidors de l’oposició es varen oposar a l’aprovació de les obres del POS per l’Ajuntament i afegeix que 
també hi ha altres peticions d’altres veïns i l’esmentada seria una més. Continua dient Caterina que 
considera l’obra plantejada per aquests veïns com a necessària i que seria convenient que la zona fos 
peatonal, ja que ara mateix és complicat l’accés a la Casa del Pare Serra. 
 El següent portaveu a intervenir és Lluís Grimalt del PI que interpel·la a l’equip de Govern amb 
una sèrie de preguntes sobre les obres del dipòsit d’aigua. Pren la paraula per respondre el regidor d’Obres 
i Medi Ambient, Tomeu Gual, afirmant que l’ideal seria que es fes un dipòsit al Camí de Bonany, però que 
de moment, la solució adoptada ha consistit en donar més pressió. Pel que fa als problemes que pugui 
ocasionar aquesta major pressió, Tomeu apunta que no tenen per què presentar-se, atès que es tracta de 
nivells de pressió acceptats per tots els eletrodomèstics; si bé reconeix d’altra banda, que hi haurà més 
fuites a la part de baix del poble. El regidor Gual afegeix que pel que fa a l’abans apuntat, si escau es 
podrien posar vàlvules per regular la pressió. 
 L’última intervenció dels regidors de l’oposició, en aquest últim punt de l’ordre del dia, prové del 
portaveu del grup popular, Miquel Santandreu, qui es suma a la petició prèviament realitzada per la 
regidora del PSOE. Segons Miquel Santandreu, durant 20 anys no s’ha fet cap actuació a la zona i els veïns 
s’haurien dirigit als grups municipals sol· licitant que l’Ajuntament actuï. Pel que fa a l’afirmació de la Sra. 
Batlessa que l’oposició no va voler aprovar el POS, el portaveu del PP diu que allò va ser per una situació 
molt especial que hi havia en aquella època, en la qual, assenyala aquest regidor, no es pagava als 
proveïdors i hi havia moltes factures en els calaixos. 
   
 No es produeix cap intervenció més i en conseqüència, la Sra. Presidenta aixeca la sessió a les 
21,45 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DILIGÈNCIA DE TANCAMENT: El present llibre queda tancat el dia d'avui al foli 0445700, 

segons l'establert als Reglaments en matèria de Règim Local actualment en vigència. 

 Petra (Balears), vin-i-cinc de març de l’any dos mil quinze.- 

  El Secretari. 


