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

 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 11,30 hores de dia 25 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 comença per anunciar que no està l’acta encara i dóna pas al següent punt de 

l’ordre del dia, amb la qual cosa s’entén que planteja deixar això sobre la mesa, sense que hi hagi cap 

objecció o oposició per part de la resta dels regidors, i per tant, d’acord amb el que disposa l’article 

91.4 de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre: s’aprova per unanimitat 

dels membres integrants del Plenari deixar aquest assumpte sobre la mesa. 

 

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

En aquesta ocasió serà el 2n Tinent de Batlessa qui actuï com a ponent per defensar la 

proposta de l’equip de Govern. El regidor Tomeu Gual dubte per un moment sobre el número de 

vegades que amb aquesta, ja s’ha presentat aquest assumpte al Plenari i balbuceja la paraula "setena", 

però el Secretari li corregeix dient "sisena". Després explica Tomeu que es tracta de poder pagar un 

deute que tenia l’Ajuntament amb l’empresa Biel Galmés SL, i que l’Ajuntament ha estat condemnat 

a això per sentència. Recorda també aquest regidor del PSM que ja s’han fet un seguit de pagaments, 

però que encara falten 128.000 euros per pagar. 

En la 1 ª ronda d’intervencions per a l’oposició, és la portaveu del PSOE qui inicia els torns 

de paraula, comentant que després de 5 vegades en què s’ha rebutjat aquest assumpte pel Plenari, és 

una pena i una vergonya que es torni a dur. No obstant això, afegeix Maria Antònia que té el deure 

d’assistir, però que ho fa amb mala consciència, per haver d' abandonar el seu treball a la meitat per 

complir amb la seva responsabilitat com a regidora.  

El següent portaveu a intervenir és el de CxI , però diu que no té més que afegir al que s’ha 

dit en anteriors sessions, llevat que té sentit asseure a parlar sobre el Pressupost municipal i no estar a 

veure qui aconsegueix torçar el braç a qui. 

Després serà el portaveu popular Miquel Santandreu qui intervingui, i comença per qualificar 

aquesta situació com a un paripé totalitari i antidemocràtic, ja que en el fons es tracta que una minoria 



s’imposi a la majoria, explica aquest regidor. En opinió del portaveu Santandreu, l’equip de Govern 

menysprea el sentir popular de la gent que ha votat una determinada majoria i afirma que els seus 

membres s’estan rient de tot el poble. Afegeix Miquel que aquells no tenen cap esperit de diàleg en 

aquest assumpte i els acusa d’estar esperant que el Conseller de Sanitat no pugui compaginar les 

seves responsabilitats al Govern amb les de l’Ajuntament. També acusa els membres de l’equip de 

Govern de convocar el Consell de la Vila, però menysprear la majoria que hi ha representada a 

l’Ajuntament. Afirma Miquel Santandreu que no només és que se’ls menyspreï a ells com a regidors, 

sinó també a la gent que té dret a participar en l’elaboració del Pressupost municipal, mitjançant les 

seves al·legacions. 

En el 2n torn per al ponent, Tomeu Gual apunta que el del Pressupost no està tancat i se’n pot 

parlar. Després recorda aquest regidor que es va convidar per a tal cosa a la representant del PSOE i 

que va contestar que ara no és el moment, i que també es va convidar al representant de CxI, qui va 

respondre, segons Tomeu, que si no s’asseien tots els regidors a parlar-ne, ells no s’asseurien. El 

regidor Gual es refereix després a l’assumpte de Can Real tatxant d’antidemocràtica l’actitud del 

Govern i parlant Gual d’atacs a "la nostra cultura " i a "la nostra història", i de menyspreu al poble de 

Petra, per haver tractat aquest Govern de lladres a els de l’equip de Govern de l’Ajuntament, segons 

aquest regidor, que diu entendre això com un menyspreu cap a una institució. Així mateix, censura el 

portaveu del PSM que s’hagi citat a Churchill en la sessió plenària passada, perquè segons diu Tomeu 

Gual no és de "la nostra cultura", i aquest regidor cita per la seva banda a Raimon, qui hauria dit, 

segons Tomeu que "ens diuen que és la nostra Història, però no és la nostra, sinó la d’ells, la dels 

espanyols, i nosaltres tenim la nostra.". 

Acaba ja la seva 2a intervenció aquest regidor ponent, anunciant que els de l’equip de Govern 

tornaran dur aquest assumpte, les vegades que siguin necessàries, perquè diu que és absurd no pagar 

un deute, quan així ho ha imposat una sentència judicial. 

En el seu 2n torn, la portaveu del PSOE reconeix que sí que la varen cridar els de l’equip de 

Govern, si bé la seva proposta per escrit no va prosperar. D’altra banda, admet Maria Antònia que 

també se la va convidar per tractar sobre modificacions puntuals de les NNSS i que hi va haver un 

intent del PSM de xerrar sobre els Pressuposts, però que es va negar perquè no s’havia convocat allà 

als regidors per això. 

En el seu 2on torn, el portaveu de CxI, reconeix per la seva part que els regidors del PSM el 

criden, però els aconsella que intentin pactar, perquè segons diu Lluís Grimalt el que s’està fent amb 

aquestes sessions plenàries és una falta de respecte. 

En el seu 2n torn, el portaveu popular Miquel Santandreu, afirma que l’interès en complir 

aquesta sentència, és per la responsabilitat que es pot derivar per la Batlessa i l'equip de Govern. 

Recorda aquest portaveu que va parlar en la sessió plenària passada de la sentència sobre la ferreteria 

de Bonany, criticant que no s’exigís el pagament de la multa, i aquest mateix regidor diu ara que amb 

els doblers d’aquesta multa es podria haver pagat als proveïdors, i així no s’haurien de pagar 

interessos. Afegeix Miquel Santandreu que es tracta d’uns doblers que es queden en mans de 

determinats particulars i no estan al servei del poble de Petra. Una altra cosa criticada per aquest 

regidor del PP durant la seva 2a intervenció, és que la Batlessa telefoni a altres infractors per 

"amenaçar-los" amb la via executiva de recaptació, segons diu el regidor Santandreu. Sortint del tema 

que correspon ara a l’ordre del dia, el portaveu del PP pregunta: Quina força superior ens obliga a 

aprovar l’altra modificació de crèdit que es presenta per 3 ª vegada a aquest Plenari ? Acaba ja la seva 

2a intervenció el representant del PP, dient als de l’equip de Govern que volen imposar la seva 

voluntat quan el poble ha parlat en contra. 

En el torn final per al ponent, Tomeu Gual comença contestant la intervenció anterior del 

portaveu del PP i ho fa pel final de la mateixa, responent que es tracta d’un estalvi energètic. Després 

apunta el regidor Gual que ell no ha vist cap amenaça, però admet que es negocia; després afegeix 

Gual que ell signa com a Tresorer i que ningú li ha posat una pistola per dur el seu deute a executiva. 

També comenta el 2n Tinent de Batlessa que hi ha poques deutes que vagin a executiva i afegeix que 

els de l’equip de Govern escolten al poble. A continuació, el regidor ponent es refereix a l’assumpte 

del per què no es va pagar en temps al constructor Biel Galmés i en la seva contestació explica que en 



aquella època la cosa era com una roda: es feia una obra, es subvencionava i es pagava. Però en un 

moment donat, segueix comentant Tomeu, es va aturar la roda perquè el Govern va deixar de pagar. 

Una altra cosa que apunta aquest portaveu del PSM és que els de l’equip de Govern sempre han 

negociat per no pagar interessos de demora i han arribat a un acord; essent la de Biel Galmés la 1a 

empresa que els reclama. Finalitza la seva intervenció el regidor ponent dient que l’Ajuntament té 

doblers en els bancs i que està pagant a 30 dies. Afegint aquest regidor que treurà un full informatiu 

perquè ho sàpiga el poble i que és una animalada tenir doblers en els bancs i no pagar el que exigeix 

una sentència. 

Acabats els torns reglamentaris de paraula, la Presidenta dóna pas a la votació sobre la 

transferència de crèdit que es planteja a continuació, com a proposta d’acord plenari : 

 

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, ja presentada prèviament fins a 5 

vegades, 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 sisena 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 
FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM A L'EDIFICI DE LES ESCOLES VELLES.- 
 

Per tractar aquest altre assumpte, serà en aquesta ocasió el tercer Tinent de Batlessa qui 

intervingui com a ponent, i comença per reconèixer com a veritat, que aquí no hi ha una sentència 

judicial que obligui a res, però assenyala Biel Alomar que hi ha una qüestió de terminis, per poder fer 

l’obra i rebre la subvenció del Govern. A la qual cosa afegeix Biel que si els del PP tant miren pel 

poble, això és un estalvi per a aquest i dirà a quant puja aquest estalvi per al poble, donant compte de 

les xifres corresponents fil per randa. Però a més de l’anterior, apunta el regidor Alomar que també és 

una inversió i que si per sort fa l’obra una empresa de Petra, tendrà feina. 

Després vénen els torns de paraula per l’oposició que comencen amb el PSOE, i la seva 

portaveu es refereix al punt anterior de l’ordre del dia, donant la raó al ponent d’aquest assumpte, 

sobre que és una animalada tenir doblers en els bancs i no pagar el que es deu. Però la regidora 

socialista diu als de l’equip de Govern, que tenen una eina per evitar això i és aprovar un Pressupost 

municipal. 

En el torn per CxI, el regidor Lluís Grimalt diu comprendre que es vengui al plenari amb 

l’assumpte anterior, però diu també que no entén per què no es porta l’assumpte que ara ens ocupa a 

una sessió plenària d’horabaixa. 

Posteriorment té lloc la intervenció corresponent al PP i torna a ser el Regidor Miquel 

Santandreu qui actuï com a portaveu. Recorda el representant d’aquest grup, que ells ja varen dir que 

no donarien suport a transferències de crèdit, si l’equip de Govern no presentava un Pressupost 

municipal. Aquest regidor popular acusa l’equip de Govern de no deixar participar al poble, perquè en 

conjunt es pugui veure el que fa falta, en lloc d’anar a salto de mata. El regidor Santandreu afegeix 

que els del seu grup municipal volen tenir l’oportunitat d’oferir al poble el seu punt de vista sobre el 

Pressupost municipal . 

Acabada la 1a ronda d’intervencions corresponents a l’oposició, reprèn la paraula el regidor 

ponent i s’adreça als membres del grup popular dient que si estan governant els del PSM fan això i 

que quan governen ells ja faran el que vulguin. En relació amb el tema de les eines apuntat per la 

regidora del PSOE, Biel Alomar li diu que tots les tenim i que els de l’oposició també podrien 

presentar un Pressupost. Després es centra el portaveu del PSM a la transferència de crèdit que vol 

proposar el seu grup al Plenari i reafirma que es tracta d’un estalvi per al poble, afegint que no entén 

per què, si alguna cosa és d’interès del poble, no es pot aprovar; i recorda el regidor Alomar que hi ha 

uns terminis per executar el projecte, comentant igualment que a veure si algú reflexiona i diu: "som 

caparruts, però és un estalvi per al poble i nosaltres mirem per l’interès del poble". 

Ja en la 2a ronda d’intervencions per l’oposició, només pren la paraula el portaveu del PP, 

dient que no és que els del seu grup no estiguin d’acord amb el plantejat, però que l’equip de Govern 

ha de presentar un Pressupost. En el torn final per al ponent, Biel respon que no tots els ajuntaments 



presenten Pressupost i que li pot esmentar casos també de CCAA que no l’han presentat en tot 

l’exercici. Finalitza la seva intervenció el portaveu de l’equip de Govern, afirmant que aquest 

assumpte no és un tema de caparrudesa dels seus membres, sinó que és perquè hi hagi un estalvi en el 

poble. Un cop han acabat els torns per als grups municipals, la Presidenta sotmet a votació la proposta 

de transferència de crèdit, que és objecte d’aquest punt de l’ordre del dia i que a l’expedient apareix 

formulada en els termes que segueixen: 

 
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 s’obté en 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 i per 3 ª 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. 

 

I no havent-hi ja més assumptes a tractar dins l'ordre del dia , la presidenta aixeca la sessió a 

les 12.02 hores , del qual do fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific . 

 

 

          Vist i Plau      El Secretari 

        La Batlessa 

 

 

 

  

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


