
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 3 
DE MAIG DE 2012.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores de dia 3 de maig de dos 

mil dotze, 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 és relacionen: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennasar. 

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo.  
 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
 Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 

Sr. Gabriel Nadal i Mas. 
Sr. Lluís Grimalt  i Gual. 

  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. Caterina Mas Bennasar, qui declara oberta la sessió amb el 
següent ordre del dia.  

 
 

 1.- APROVACIÓ ACTA  DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

Caterina Mas ofereix l'oportunitat a la resta dels regidors presents per intervenir en relació amb 
l'acta plenària de la sessió anterior. El Secretari fa constar que són dues les actes plenàries pendents 
d'aprovació. Però en qualsevol cas, cap dels regidors presents pren la paraula i queden aprovades les 
actes corresponents a les sessions celebrades en dates 30-3-2012 i 11-4-2012, per unanimitat dels 
membres del Plenari presents (10), d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 
20/2006 de 15 de desembre. 

 
 2.- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT ESPECIAL 
DE PAGAMENT D'IMPOSTS.-  
 

En aquest punt serà el Regidor d'Hisenda el qui actuï com a ponent i comença per informar 
d'unes modificacions introduïdes, a instància de l'assessoria jurídica municipal, dins del projecte 
d'Ordenança Fiscal, i que són les següents: en l'última frase de l'article 2, es substitueix la paraula 
“fraccionament” per l'expressió pagament a compte. En l'article 6, segueix dient Sebastià, es canvia la 
paraula “espacial” per la paraula especial. Finalment, assenyala el regidor Reixac que en la disposició 
final es posa la data 1-1-2013 d'entrada en vigor i de començament de l'aplicació de l'Ordenança 
esmentada. El regidor comenta que es tracta amb aquesta norma de donar facilitats a la gent per al 
pagament dels tributs, donada la situació econòmica actual i que puguin acollir-se a aquesta forma de 
pagament. 

Ja en el torn per a l'oposició, comença intervenint la portaveu del PSOE, Maria Antònia 
Alzamora, la qui diu que els socialistes pensen que és positiu tot el que sigui donar facilitats en la 
situació de crisi actual i a Petra en particular, per a les persones que es troben amb dificultats 
econòmiques a l'hora de pagar els seus tributs. De forma similar es pronuncia el portaveu de CxI, Lluís 
Grimalt, qui anuncia el seu suport a l'aprovació de l'ordenança fiscal presentada, per a facilitar almenys 
el pagament dels tributs ja que ens els estan pujant per tots els costats. Igualment manifesta el seu 
suport a l'ordenança fiscal, el regidor popular Pedro Quetglas, que fa de portaveu del seu grup per a 
aquest punt de l'ordre del dia i afegeix que els consta que en altres pobles s'han aprovat ordenances 



similars. No utilitza un segon torn el ponent de l'equip de govern i davant la postura adoptada per la 
resta dels grups, la Sra. Batlessa passa directament a la votació -sense segona ronda d'intervencions- de 
l'ordenança Fiscal que seguidament es transcriu: 

 
  
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGAMENT.- 
Concepte 
 
ARTICLE 1 
Aquest Ajuntament en ús de la potestat reglamentària que , li atribueix l'article 106 de la L1ei 7/1985 de 
2 d'abril, reguladora dels Basis de Regim Local, i de conformitat amb el disposat en els articles 15 a 19 
del Text Refós de la L1ei reguladora dels Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, 
estableix "1'Ordenança reguladora del sistema especial de pagament". 
 
ARTICLE 2 
Amb l'objectiu de facilitar el compliment d'I'obligació tributària, s'estableix un sistema especial de 
pagament dels quotes per rebut, que permetrà el pagament a compte del deute en els termes previstos en 
aquesta ordenança. 
 
ARTICLE 3 
El sistema especial de pagament és d'aplicació als contribuents o al tres obligats tributaris que en 
sol·licitin l'aplicació al conjunt doneu seus rebuts corresponents a algun o alguns dels següents tributs: 
a) Impost sobri Béns Immobles. 
b) Impost sobri Vehicles de Tracció Mecànica. 
c) Taxa per serveis de recollida i tractament de residus urbans. 
d) Taxa per entrades de vehicles a través dels voravies. 
i) Taxa del cementiri municipal. 
 
ARTICLE 4 
Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al sistema especial de pagament 
són: 
a) Formular l'oportuna sol·licitud, abans del 10 de febrer de l 'any que és tracti. 
b) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. 
 
ARTICLE 5 
El pagament de l'import total anual doneu tributs s'efectuarà en qualsevol dels següents modalitats: 
 
1) Modalitat de nou pagaments. 
En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per nou l'import 
del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l'exercici immediatament anterior; i el mes 
de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l'import dels rebuts del Padró a nom del sol·licitant, els 
quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, és 
procedirà d'ofici a la devolució. 
 
2) Modalitat de quatre pagaments. 
En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equivalent al resultat de dividir per 
quatre l' import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l'exercici immediatament 
anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l'import dels rebuts del Padró a nom 
del sol·licitant, els quantitats ja pagades. En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i 
existeixi un sobrant, és procedirà d'ofici a la devolució. 
 
ARTICLE 6 



L'acolliment al sistema especial de pagament és prorrogarà automàticament per a l'exercici següent 
sempre que l'interessat no en manifesti la seva renúncia expressa. 
 
ARTICLE 7 
Si el sol·licitant incorregués en l'impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, 
aquest restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a compte dels rebuts 
del Padrons corresponents. 
 
ARTICLE 8 
El sistema especial de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni 
qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que es seguirà regint per la seva normativa específica. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. – ENTRADA EN VIGOR 
La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de dia 1-1-2013, començant la seva aplicació a la 
mateixa data i és mantindrà en vigor fins a la seva modificació o derogació.” 

    
 
 3.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

No es produeix cap intervenció en relació amb les Resolucions de Batlia prèviament repartides 
entre els regidors, amb la qual cosa entram en el següent punt de l'ordre del dia. 
 
 4.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 

És el portaveu de CxI, Lluís Grimalt, qui formula una pregunta en relació amb els caps de 
cantons d'alguns carrers que s'havien de pintar de groc, perquè eren complicats per a la circulació, 
segons aquest regidor. La Sra. Batlessa li respon que hi ha falta de personal en l'Ajuntament, però que 
digui el regidor Grimalt quins carrers són aquests, per a prendre nota. El següent regidor que intervé és 
Martí Sansaloni del PP qui interpel·la a l'equip de govern sobre l'assumpte del Pla de pagaments als 
proveïdors. La contestació procedeix així mateix de la Sra. Batlessa, la qui respon al regidor popular 
que a Madrid accepten el Pla presentat pel valor total del deute d’1.600.000 euros, que fins al 8 de maig 
els contractistes podrien entrar en el Pla i que entre els dies 8 i 15 de maig s'ha de fer un Plenari per a 
aprovar l'operació de crèdit, una vegada que ja se sàpiga l'import del deute dels proveïdors que s'acullen 
al Pla. Acaba dient la Sra. Batlessa que l'únic problema que hi ha és el Secretari-Interventor. Amb 
aquest últim comentari i no havent ja més assumptes en l'ordre del dia, la Sra. Presidenta aixeca la 
sessió, essent les 21,41 hores, de la qual com a Secretari don fe i estenc la present acta. 
 

                     
         Vist i plau                                              El Secretari. 
         La Batlessa 

 
 
  

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


