
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 
18 DE MARÇ DE 2014.- 

 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 11,00 hores de dia 18 de març 

de dos mil catorze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió 

extraordinària 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. Pedro Quetglas i Enseñat. 

Sr. Gabriel Nadal i Mas. 

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 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 Presidenta diu que no està llesta i es disposa a donar pas al següent punt de l’ordre del 

dia, però el Secretari recorda que la proposta de deixar un assumpte sobre la mesa s’ha de votar. La 

Sra Batlessa contesta que no hi ha acta. El funcionari apunta llavors que de tota manera, la Llei 

presumeix una aprovació per unanimitat quan no hi ha objecció per part dels regidors; davant la 

qual cosa s’entén que deixar sobre la mesa les actes pendents de les sessions plenàries celebrades en 

dates 06.03.2014 i 14.03.2014, s’'aprova per unanimitat dels membres integrants del Plenari, 

d’acord amb el que disposa l’article 91.4 de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 

de desembre. 

 

2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT. 
 

Per tractar aquest assumpte i igual que en anteriors sessions plenàries, pren la paraula el 

regidor d'Hisenda i el Secretari li acosta una carpeta. No obstant això, la carpeta en qüestió no conté 

l’expedient que correspon i el Secretari comenta que ha hagut de quedar a la carpeta de la 

Comissió, que ha celebrat la seva sessió fa uns moments a les oficines municipals. La Presidenta li 

pregunta al Secretari que si pot anar a cercar-la. El funcionari respon afirmativament i surt tot seguit 

del saló de plenaris per portar l’expedient. Després del recés anterior, es reprèn la sessió quan el 

Secretari entrega l’expedient al regidor d’Hisenda, i aquest últim torna a recordar que es tracta de 

pagar un deute als creditors de Biel Galmés, perquè l’Ajuntament està obligat a això, a causa d’una 

sentència judicial que s’ha d’executar. Un cop més el Tinent de Batlessa torna a donar compte de 

les partides que es veuen disminuïdes per la transferència i que són les següents: 

 

Codi: 338 22609                          Descripció: “Festes populares” 

 Consignació anterior /        Disminució    /    Consignació definitiva 



SUMES:    63.000                20.000                     42.600     

 

Codi: 135 46100                         Descripció: “Serpreisal” 

                        Consignació anterior /        Disminució    /    Consignació definitiva 
SUMES:                     13.919,90                    13.919,90                              0   

 

Codi:  922 46600                        Descripció: “FELIB” 

Consignació anterior /        Disminució    /    Consignació definitiva 
SUMES:                   900                            900                        0                        

 

Codi:  231 48000                        Descripció: “Fons Mallorquí de Solidaritat” 

                       Consignació anterior /        Disminució    /    Consignació definitiva 
SUMES:                    7.880                      6.000                                 1.880    

 

Codi:  334 48902                        Descripció: “Conveni Escola de Música” 

                         Consignació anterior /        Disminució    /    Consignació definitiva 
SUMES:             36.000                19.432,79                          15.067,21 

                         

Codi:  231 48900           Descripció: “3ª Edat” 

                          Consignació anterior /       Disminució    /    Consignació definitiva 
SUMES:                   10.000                       10.000                                 0           
        

Codi:  231 46300                        Descripció: “Mancomunitat Pla de Mallorca” 

 

Consignació anterior /        Disminució    /    Consignació definitiva 
SUMES:                  65.000                         50.000                            15.000 

 

Codi:  132 22104                        Descripció: “Vestuari Policía Local” 

                          Consignació anterior /        Disminució    /    Consignació definitiva 
SUMES:             7.523,19                       6.000                            1.523,19           
        

Després d’això, indica Sebastià la xifra total que surt de reduir les quantitats assenyalades 

de les partides esmentades i que suma 126.253 euros, les quals són per destinar-les a la partida 

corresponent, per pagar als creditors i complir la sentència, explica el Tinent de Batlessa. Acaba ja 

aquest primer torn de paraula el ponent, dient que això és el que proposa al Plenari l’equip de 

Govern, per si aquell considera convenient aprovar-lo. 

Comença després una primera ronda d’intervencions per a l’oposició, que s’inicia amb el 

torn de la portaveu del PSOE. La regidora socialista diu que és la 4a vegada que es convoca un 

Plenari amb aquest assumpte i a més en horari de matí. Recorda aquesta portaveu que els regidors 

de l’oposició tenen unes responsabilitats laborals i que no viuen de la política. Després afegeix Mª. 

Antònia que ells representen la majoria absoluta del poble i que no obstant això l’equip de Govern 

passa d’això i passa del poble. Aquesta regidora comenta que el que pretén aquest equip és que falli 

l’assistència d’algun regidor per guanyar la votació, mitjançant el vot de qualitat de la Presidenta, la 

qual cosa és per a aquesta portaveu una falta d’ètica i una actitud antidemocràtica, però més encara, 

la qualifica també com una “guarreria”. El Tinent de Batlessa exclama llavors de broma: Oh, això 

és molt seriós! 

El següent torn és pel portaveu de CxI i és aprofitat per Lluís Grimalt per llegir el text que 

més avall es transcriu: 
 
 “Pensam que la vostra actitud no és gens democràtica. Pot ser molt legal. Però el PSM no 

representa la majoria dels petrers, ni per vots ni per regidors. Duent aquest punt repetides vegades 

a ple a hores intempestives per veure si fallarà algun regidor per feina o malaltia, demostra lo poc 

que valoren els resultats electorals, la democràcia que surtí de les urnes. Nosaltres mos 



mantendrem amb la mateixa postura dels plenaris passats. Parlem els pressuposts en Comissió, tal 

com ha de ser i tal com és a totes els pobles. Quants pobles hi ha a Mallorca que a l’any 2014 

manegin el pressuposts de 2011 ?. Pensau-ho bé, presentam un pressupost per discutir en 

Comissió. Creiem certament que aquest és el bon camí. 

 

Després ve el torn corresponent al PP i actua com a portaveu Miquel Santandreu, el qui 

anuncia que repetirà un poc i afirma que l’equip de Govern no s’ha adonat del nou escenari polític, 

sortit de les últimes eleccions municipals; ja que continua governant com si mantingués la majoria 

absoluta. També critica aquest regidor popular el que considera una actitud marrullera, grosera i 

irrespectuosa del PSM i rebutja l’actitud antidemocràtica de gent que tant parla del dret a decidir 

per a altres coses. Igualment es queixa aquest regidor que s’hagin fet 4 sessions plenàries en 4 

setmanes i afirma que no és ètic que es governi amb un pressupost de quan el PSM tenia majoria 

absoluta, si ara no la té. Així mateix, recorda Miquel Santandreu que consta en acta la intenció de 

convocar les sessions plenàries que calguin i a qualsevol hora, com a estratègia per veure si falla 

l’assistència d’algun regidor. D’altra banda, apunta el regidor Santandreu que no és cert que sigui 

necessària aquesta transferència de crèdit, sinó alguna, però els de l’equip de Govern volen imposar 

la seva a l’oposició. Finalitza la seva intervenció el portaveu del PP, dient que el seu vot està molt 

clar en aquest cas i és en contra de qualsevol modificació de crèdit. 

Ve després el 2n torn per al ponent, el qui comença comentant com el grup popular convoca 

IB3, que està al servei del Govern Balear, perquè vegin el que passa en aquest assumpte aquí. A 

continuació diu Sebastià Reixac que ell admet les lliçons democràtiques i de tota mena que li pugui 

donar qualsevol, perquè és humil, però no d’aquests 6, en al·lusió als regidors de l’oposició. El 

portaveu del PSM reconeix que l’equip de Govern no té majoria absoluta i això està clar, però la 

pregunta que fa Sebastià als de l’oposició és: Per què no governen? Segons diu Reixac, és el PSM 

qui representa la majoria de la voluntat del poble, ja que té el major número de vots, si bé reconeix 

que en conjunt no és així, ja que la tendria l’oposició, per la qual cosa convida als seus regidors a 

presentar una moció de censura. Una altra cosa que comenta el regidor Reixac, és que els de 

l’oposició han acusat l’equip de Govern, de voler aprovar la seva transferència de crèdit, però 

afegeix Sebastià que és que ells no en presenten cap. Aquest mateix regidor afegeix que aquest 

mateix matí fins i tot no s’ha presentat cap regidor de l’oposició a la Comissió. El Tinent de 

Batlessa reconeix que no es posen d’acord amb l’oposició, però afegeix que per posar-se d’acord 

són necessari com a mínim 2. 

El següent comentari del ponent és que per evitar que la Batlessa incorri en responsabilitat 

per l’incompliment de la sentència, hauran d’intentar convèncer algun regidor més perquè voti a 

favor o bé esperar que algun regidor s’equivoqui en votar o bé esperar que algun regidor falti a 

alguna sessió plenària i es guanyi la votació per la seva inassistència. En qualsevol cas, continua 

Sebastià, cap Jutge ens podrà dir que no hem donat tots els passos perquè es pugui complir la 

sentència. També admet Reixac que no ha de ser la transferència proposta la que s’aprova i que pot 

ser una altra, la que sigui, però se n’ha d’aprovar alguna. El ponent anuncia que els de l’equip de 

Govern faran servir totes les energies que tenen per això, si bé afirma que les d’ell ja no són moltes 

perquè és més gran. Acaba el seu 2on torn el regidor d’Hisenda preguntant: Per quina raó hem 

d’aprovar un pressupost, si en tenim un del 2011 ? Afegint aquest portaveu del PSM que no li 

donen una sola raó i que els regidors de l’oposició tampoc presenten un pressupost per part seva. 

En el 2on torn per l’oposició, la portaveu socialista recorda que el regidor Reixac va dir que 

si per ell fos, no negociaria amb el PSOE, per la qual cosa, aquesta regidora diu que no l’estranya 

que s’hagi arribat a la situació actual. Seguidament usa el seu 2on torn el portaveu popular, dient 

que és molt interessant que hagin vingut aquí els mitjans de comunicació, perquè s’assabenti tota 

Mallorca del que passa en aquest Ajuntament. Afirma Miquel Santandreu que l’equip de Govern és 

incapaç de negociar, perquè els seus membres estan acostumats a governar amb majoria absoluta i 

aplicar el rodillo. El següent que apunta aquest regidor és que els han acusat de no anar a la 

Comissió, però l’assumpte ja està dictaminat. Pel que fa a això de no presentar pressupostos 

municipals, Santandreu diu que no és cosa d’ara, sinó que és una cosa que s’ha de fer des de fa tres 

anys. D’altra banda, aquest regidor afegeix que si l’equip de Govern diu que no té perquè presentar 



Pressupost, Com és que després diu que pot haver responsabilitat ? Després recorda aquest portaveu 

popular un intent de negociar amb la Batlessa, que es va saldar amb una actitud xulesca i de 

menyspreu cap a l’oposició per part d’aquesta, segons aquest regidor del PP, dient que "no tocaria 

una coma". Si bé, continua dient Miquel Santandreu, en descàrrec de la Batlessa ha de dir-se que 

ella no s'assabenta molt bé del que té entre mans i està en una espècie de llimbs, com la Infanta que 

no té la culpa del que feia el seu marit, Caterina Mas ni tan sols s’assabentava que el seu marit feia 

a una edificació sense llicència en sòl rústic. 

Ja dins del torn final per al ponent, torna a ser el regidor d’Hisenda qui prengui la paraula i 

es refereix primerament a la intervenció anterior a la seva del portaveu popular, de la qual diu que 

després de la seva exhibició de mala educació, haurien de venir aquí més sovint els mitjans de 

comunicació perquè veiessin el que fa el PP. En contestació a la intervenció de la portaveu del 

PSOE, Sebastià Reixac nega que hagi posat obstacles a la negociació o haver fet alguna cosa perquè 

no es negociàs. Després comenta el Tinent de Batlessa que malauradament no s’ha pogut pactar 

amb els de l’oposició i que són un bloc majoritari. D’altra banda, apunta Sebastià que s’han 

acceptat coses en temes d’Estat o en temes autonòmics, encara que no en temes municipals. A 

continuació es refereix al discurs d’investidura que va fer el portaveu popular Miquel Santandreu, i 

el ponent el qualifica de dur des del seu punt de vista, si bé reconeix el dret que té aquell regidor a 

fer-ho així. Tot seguit afirma Sebastià que en les actes plenàries consta que el PSM no ha votat 

sempre en contra de totes les mocions presentades per l’oposició, per tant, conclou Reixac, que no 

seran els de l’equip de Govern tan altius, antidemocràtics i anti-populars com es diu, tot i que 

accepta el regidor d’Hisenda que ell personalment pugui ser altiu en les seves formes. D’altra 

banda, afirma aquest mateix regidor, que els del PSM no es poden posar d’acord amb el PP, ja que 

segons diu Reixac, aquest partit aniria en contra de les seves arrels, dels seus avantpassats i dels 

seus drets socials i dels seus companys de grup i resulta molt difícil canviar això quan els del PSM 

duien 18 anys governant. 

Finalitzada la intervenció del regidor ponent i acabats ja els torns reglamentaris, la 

Presidenta dóna pas a la votació sobre la següent proposta d’acord plenari, ja presentada en 

anteriors sessions, en els mateixos termes que a continuació es transcriuen: 

 

A) AUGMENT  DE DESPESES: 
Aplicació Pressupostària 
Codi: 920 22699.  Descripció: “Despeses protocol, representacions jurídiques, públiques”  

Consignació anterior /       Augment       /   Consignació definitiva 
SUMES:                 2.000                     126.253                            128.253         

 

B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES: 
Aplicacions  Pressupostàries 
Codi: 338 22609                          Descripció: “Festes populars” 

    Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                 63.000                             20.000                            42.600     
 

Codi: 135 46100                         Descripció: “Serpreisal” 

                                       Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                        13.919,90                    13.919,90                      0   

 

Codi:  922 46600                        Descripció: “FELIB” 

                              Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                        900                            900                              0                        

 

Codi:  231 48000                        Descripció: “Fons Mallorquí de Solidaritat” 

                          Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                     7.880                      6.000               1.880    

 



Codi:  334 48902                        Descripció: “Conveni Escola de Música” 

                                      Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:              36.000                       19.432,79                      15.067,21 

                        

Codi:  231 48900           Descripció: “3ª Edat” 

Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                     10.000                       10.000                                 0           
 

Codi:  231 46300                        Descripció: “Mancomunitat Pla de Mallorca” 

                                       Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                   65.000                        50.000                            15.000 

 

Codi:  132 22104                        Descripció: “Vestuari Policía Local” 

                  Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:           7.523,19                      6.000                            1.523,19           
        

TOTAL MINORAT…………………………..126.253                         .                         

 
El resultat obtingut en la votació sobre l’anterior proposta d’acord plenari és el que segueix: 

Vots emesos :   11. 

Vots a favor:   5 del PSM . 

Vots en contra :  6 (4 PP , 1 de CxI i 1 del PSOE ) . 

Abstencions :   0. 

 

Es rebutja per tant, i per quarta vegada, amb majoria absoluta del número legal de membres 

de la Corporació, la transferència de crèdit proposada per l’equip de Govern que més amunt s’ha 

transcrita. 

 

3.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT AL 
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 
FOTOVOLTÀIQUES PER AUTOCONSUM A L'EDIFICI DE LES ESCOLES VELLES.- 
 

Per tractar aquest altre assumpte també atorga la Presidenta l’ús de la paraula al regidor 

d’Hisenda, qui explica que s’ha concedida una subvenció a l’Ajuntament per part de la Conselleria 

d’Economia i Competitivitat, per valor de 13.980 euros, per a la finalitat abans indicada, però que 

només cobreix la meitat del cost del projecte, que puja a 26.980,57.-euros, informa el ponent. La 

idea llavors, continua comentant Sebastià Reixac, és que l’energia consumida per l’Ajuntament 

surti d’aquí. Pel que fa als 13.980 euros que falten, segueix comentant el regidor d’Hisenda, el grup 

governant pensa que es poden agafar de les partides pressupostàries : 

"Cementeri , centre sanitari i Altres " 

  "Col·legi i Escoleta Infantil " 

I portar-los, segueix dient el portaveu del PSM, a la denominada "Conselleria d'Economia i 

competitivitat ( instal·lació fotovoltaica Coberta oficines municipals), amb l’objectiu de poder 

adjudicar l’obra esmentada. 

Després s’inicia el torn per a la resta dels grups i l’obri la portaveu del PSOE, dient que una 

altra vegada tornem a estar igual, per no tenir les partides on toca, i una altra vegada es torna a 

manifestar la irresponsabilitat de no tenir actualitzats els pressupostos municipals, afirma la 

regidora socialista. Per la seva banda, Miquel Santandreu, com a portaveu del PP, es reitera en el 

que s’ha dit anteriorment. Usant el seu 2n torn, el ponent respon a Maria Antònia Alzamora que 

encara que tenguéssim un Pressupost municipal nou per a 2014, igualment s’haurien de fer 

modificacions pressupostàries, perquè sempre se’n fan. Pren la paraula llavors l’esmentada regidora 

en el seu 2on torn i llegeix en veu alta un text, que segons aquesta regidora procedeix del Diario de 



Mallorca de data 11.03.2014 i es refereix a l’Ajuntament de Llubí; el contingut textual es transcriu 

a continuació: 

 “El PSM lamenta que no haya un acuerdo para consensuar los presupuestos. El PSM de 

Llubí lamenta la irresponsabilidad y la prepotencia del equipo de gobierno, incapaz de consensuar 

con ningún grupo político el presupuesto de 2014 y dar una mínima estabilidad al Ayuntamiento.” 

 

Després de la lectura del text anterior, el ponent afirma en el seu torn final que ara Maria 

Antònia fa de PSM i ell de PSOE . 

 

Un cop acabades les intervencions, té lloc la votació sobre la següent proposta de 

transferència de crèdit, plantejada prèviament pel regidor d’Hisenda de l’equip de Govern i que es 

transcriu a continuació en la seva integritat: 

 
A) AUGMENT  DE DESPESES: 
Aplicació Pressupostària 
 

Codi: 342 622.01.   

Descripció:  “Conselleria de Economia i competitivitat (instal·lació fotovoltaica Coberta oficines municipals). 

   Consignació anterior /       Augment       /   Consignació definitiva 
SUMES:                              13.490,29                  13.490,28                  26.980,57                          
 

B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES: 
Aplicacions  Pressupostàries 
 

Codi: 164/ 212.06.              Descripció: “Cementeri, centre sanitari i altres” 

                                       Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                8.400                              6.000                              2.400     

 

Codi: 321/212.05                Descripció: “Col·legi i Escoleta Infantil” 

                                      Consignació anterior /       Disminució    /   Consignació definitiva 
SUMES:                              12.019                       7.490,28                         4.528,72 

   

TOTAL MINORAT…………………………………..13.490,28                                           .                         
 

El resultat que es produeix amb la votació sobre l’anterior proposta d’acord plenari és el 

següent : 

Vots emesos :   11. 

Vots a favor:   5 del PSM . 

Vots en contra :  6 (4 PP, 1 de CxI i 1 del PSOE). 

Abstencions :   0. 

Es rebutja per tant, per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, la 

nova transferència de crèdit proposada per l’equip de Govern que més amunt s’ha transcrita. 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar dins l’ordre del dia, la Presidenta aixeca la sessió a 

les 11,42 hores, de la qual cosa don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 

 

         Vist i Plau     El Secretari. 

        La Batlessa 

 

 

  

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


