
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE DIA 7 DE MAIG 

DE 2015.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores de dia 7 de maig 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. Biel Alomar i Bauçà. 
 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:  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
 

 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 Batlessa, Sra. Caterina Mas i Bennasar, la qui declara oberta la sessió 
amb l’ordre del dia següent: 
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
 La Sra. Presidenta informa que són dues les actes pendents d’aprovació pel Plenari, 
concretament les que corresponen a les sessions celebrades en dates 9 i 27 d’abril de 2015. No es 
formula cap observació per part dels regidors presents a la sessió plenària , pel que fa a cap de les actes, 
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 per unanimitat dels membres del Plenari 
presents (10). 
 
 2.- MOCIÓ POBLE SAHRAUÍ.- 
 
PROPOSTA D'ACORD PLENARI, A INSTÀNCIA DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL POBLE 
SAHRAUÍ DE LES ILLES BALEARS, NÚM. DE REGISTRE D’ENTRADA 534 I DATA 
20.04.2015.- 
 
 La Sra. Alcaldessa fa una introducció a aquest assumpte dient als presents que es tracta d’una 
proposta perquè vinguin aquí els nens sahrauís a passar les vacances. 
 
 La proposta d'acord que se sotmet al Plenari és la següent: 
 
 Primer.- L’Ajuntament de Petra és COMPROMET a facilitar la Difusió i la Sensibilització del 
projecte "Vacances en Pau 2015", Arreu del municipi. 
 Segon.- L’Ajuntament de Petra donarà suport a la inserció dels infants dins de les activitats 
municipals, com ara: escoletes, centres esportius i d'oci, etc. 
 Tercer.- DONAR COMPTE d’aquest acord a l’entitat organitzadora per la seva presentació on 
procedesqui i als efectes s’adjunta. 
 
 No es produeixen després intervencions de regidors i es passa directament a la votació de 
l’anterior proposta, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Plenari presents (10). 



 
 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, però no se’n produeix cap observació al respecte, per la 
qual cosa la Sra. Presidenta dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 4.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
 Ja dins de l’últim punt de l’ordre del dia, fa ús de la paraula la portaveu del PSOE, amb una 
interpel·lació referida al Teatre Municipal. Segons recorda aquesta regidora, la Batlessa va contestar a 
una pregunta formulada en sessió plenària, que el Teatre el gestionava directament l’Ajuntament. No 
obstant això, segueix dient Maria Antònia, en 2009 es va contestar que el Teatre el portava l’Ajuntament 
i l’empresa "Tramuntana". Continua l’exposició de la regidora Alzamora, dient que quan per part de 
l’oposició es va demanar informació al respecte, se’ls va respondre que no podien donar dades de 
l’empresa. En definitiva, la portaveu socialista demana que es digui qui porta la gestió del Teatre i 
considera que això és una informació pública a la qual poden accedir. Així mateix, fa al·lusió la citada 
portaveu al fet que un any es va detectar que no constaven ingressos per taquilla. D’altra banda, segueix 
dient Maria Antònia, que també se’ls va dir que això anava per contracte menor i apunta aquesta regidora 
que, segons la Llei, aquest contracte té una durada màxima d’un any i no hi ha pròrroga, amb la qual 
cosa no pot durar 7 anys. 
 Pren la paraula llavors el primer Tinent de Batlessa, dient que no els ha dit ningú si es podia fer o 
no i que cap assessor jurídic els ha dit res en contra. Igualment afegeix Sebastià Reixac que pot ser que 
en un determinat any no hi hagi hagut cap espectacle. D’altra banda apunta el regidor d’Hisenda que la 
Llei de Protecció de dades posa limitacions, però que en qualsevol cas, la regidora esmentada pot passar 
per l’Ajuntament i que se li mostrin totes les factures, ja que segons afirma Sebastià, el Secretari mai ha 
posat cap pega per donar una factura. 
 El funcionari al·ludit sol·licita l’ús de la paraula, no per al· lusions, sinó d’acord amb l’article 
13.15 del ROM, a efectes d’assessorament, per haver-se plantejat una qüestió de legalitat en aquest punt. 
Francisco González es refereix concretament a l’assumpte del contracte menor i assenyala que en aquest 
tipus de contractes l’expedient consisteix en la factura i en el seu pagament, substituint la factura al 
document contractual; per això ressalta González la importància que en aquesta factura es defineixi 
suficientment l’objecte del contracte, perquè l’Interventor pugui fiscalitzar extrems com els indicats per 
la regidora del PSOE (durada i pròrroga del contracte menor). En aquest sentit apunta el Secretari que un 
dels requisits exigits en la Llei als contractes administratius és que tinguin un objecte determinat i en el 
cas dels menors, generalment tal cosa s’haurà de comprovar en la factura, perquè fa les vegades del 
contracte. 
 Així les coses, el funcionari que intervé recorda haver formulat una objecció a l’última o a la 
penúltima Resolució de pagaments, precisament pel que fa a una factura presentada per l’empresa 
"Tramuntana", en entendre que la informació aportada en aquesta factura era insuficient per fiscalitzar el 
contracte, i demanant que es detallaran els serveis prestats; per la qual cosa es va basar en una 
comunicació de la Comissió Europea als estats membres de la UE que, interpretant jurisprudència 
comunitària en matèria de contractes públics, recomanava la descripció de l’objecte del contracte. 
Prossegueix l’explicació del Secretari-Interventor dient que quan en una factura només posa 
"Espectacles", és molt difícil controlar aspectes com la durada dels serveis prestats i pel que fa al tema de 
la pròrroga, afegeix que no es podrà comprovar tampoc si n’hi ha quan no se sap la durada dels 
contractes; ja que pot haver-hi diversos contractes menors amb una empresa dins d’un any i per període 
inferior al mateix; posant l’exemple Francisco dels subministraments d’una Ferreteria i preguntant tot 
seguit als presents: Quina és la durada del contracte menor en aquests casos? i Hi ha diversos contractes 
encadenats o un de tracte successiu?. Finalment, després de preguntar si s’ha entès la seva explicació i 
després de veure signes d’assentiment, González ofereix als regidors de l’oposició la possibilitat de 
consultar l’objecció formulada en relació amb la factura de l’empresa "Tramuntana" i aconsellant 
novament que les factures de contracte menor ampliïn la informació sobre el seu objecte, perquè pugui 



controlar determinats aspectes legals com els plantejats per la regidora socialista, és a dir: la durada i la 
possible existència d’una pròrroga prohibida per aquests contractes. 
 Després d’aquesta última intervenció no es produeix cap altra i per tant, la Sra. Batlessa aixeca la 
sessió a les 21,49 hores; després de la qual cosa 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 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 i Bennasar.   Signat: Francisco González Benito. 


