
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT PLE 

DE DIA 21  D’OCTUBRE DE 2014. 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra a  les 19’00 hores del dia 21 

d’octubre de dos mil catorze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar 

sessió extraordinària i pública de l'Ajuntament de Petra, els Regidors que a continuació es 

relacionen: 

 

 Sr.Sebastià Rechach Genovard 

 Sr.Bartomeu Gual Riutort 

 Sr. Biel Alomar Bauzà 

 Sr. Miquel Ensenyat Sanxo 

 Sr. Martí Sansaloni Oliver 

 Sr. Miquel Santandreu Bestard 

 Sr. Pedro Quetglas Enseñat   

           Sr. Gabriel Nadal Mas 

 Sr. Lluís Grimalt Gual 

 Sra. Maria Antònia Alzamora 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 el 

següent ordre del dia:  

 
 1.- APROVACIÓ ACTA  DE  SESSIÓ ANTERIOR. 

 
  La Sra. Presidenta informa que són dues les actes pendents d’aprovació pel Ple. Respecte 

a la de dia 30-9-2014 no se formula cap observació per part dels Regidors que composen el 

Plenari, pel que d’acord amb el disposat a l’article 91.4 de la Llei Balear Municipal i de Règim 

Local, 20/2006 de 15 de desembre, queda aprovada aquesta acta per unanimitat dels membres 

del Plenari. En relació a l’acta de dia 2-10-2014, pel contrari, sí que se formula una observació i 

prové del Regidor del PSM Bartomeu Gual. Aquest Regidor es refereix a l’avantpenúltim 

paràgraf de la pàgina 000175 de l’acta en qüestió i adverteix que a Andalusia es vol prohibir 

aquest tipus de insecticides, però que encara no estan prohibits com a França. Cap Regidor 

objecta l’apuntat per Bartomeu i el Secretari rectifica la frase corresponent amb aqueixa 

modificació, quedant aprovada també l’acta de dia 2-10-2014, per unanimitat dels membres del 

Plenari, segons el disposat a l’article abans esmentat.  

 
 2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT, PAGAMENT INTERESSOS 
CONSTRUCCIONS BIEL GALMÉS.-  

 
 Per aquest assumpte actua com a ponent el Regidor d’Hisenda, Sebastià Rechach. 

L’esmentat representant de l’equip de govern comença dient que creu que ha vengut aquí 7 

vegades a explicar el mateix i afegeix que simplement recordarà que es tracta d’agafar doblers 

d’unes partides per a traspassar-los a unes altres, de manera que s’obtingui la quantitat total de 



130.353,79 euros, amb els que pagar pels interessos que va reclamar l’empresa de Biel Galmés a 

l’Ajuntament. 

 En el torn pels demés grups pren la paraula primerament la portaveu del PSOE, Mª 

Antònia Alzamora, la qual es queixa de que a un document judicial de l’expedient no han tengut 

accés els Regidors de l’oposició fins fa 2 minuts. En aquest mateix sentit, el portaveu del PP, 

Miquel Santandreu, es queixa de que no estava a l’expedient una cosa tan essencial i demana 

per aquest motiu que s’ajorni la discussió d’aquest assumpte. Per altra banda, aquest mateix 

Regidor comenta que no té el per què facilitar una proposta que no ha tengut la possibilitat de 

negociar ni tampoc de presentar una alternativa. Acaba la seva intervenció demanant que es 

retiri aquest punt de l’ordre del dia. 

 En el segon torn pel ponent, Sebastià Rechach afirma que pareix mentida que els de 

l’oposició facin perdre el temps per 7 vegades, quan a més hi ha un Regidor que, segons 

Sebastià, no hauria de ser present a la sala per ser familiar d’un interessat. El ponent afegeix que 

els de l’equip de govern es limitaran a comunicar a la jutgessa que els Regidors de l’oposició no 

volen votar a favor. 

 En el segon torn per a la portaveu del PSOE, MªAntònia anuncia que no donaran el seu 

suport a la modificació de crèdit plantejada, per coherència. El portaveu del PI, Lluís Grimalt, 

apunta per la seva part que donat que els Regidors de l’oposició no tenien el document judicial 

en qüestió, demana que es tracti aquest assumpte en un altre moment. 

 Es produeix en aquests moments un canvi de portaveu en el grup popular i és el Regidor 

Martí Sansaloni qui intervé, demanant al Secretari si s’ha comunicat al Jutjat el que sol·licita en 

el document a que han tengut accés. Per altra banda i en relació amb aquest document judicial 

afirma el Regidor Sansaloni que se li va dir al seu company de grup Miquel Santandreu, que 

tendria aquest document. Segueix la seva intervenció el nou portaveu del PP, el qual ara critica 

la mala fe que, segons Sansaloni, haurien tengut els del PSM al convocar aquesta sessió sabent 

que ell tenia un altre compromís. Sansaloni afirma també que el PP no s’oposa a l’execució de 

la sentència en qüestió, sinó que vol la presentació d’un Pressupost per a debatre-ho i de no fer-

ho l’equip de govern ha demostrat una nul·la capacitat de gestió, preferint una política de posar 

“parches”. Segons el portaveu Sansaloni, no s’ha volgut ni dialogar ni tampoc negociar amb els 

Regidors del grup popular, que en opinió de Martí Sansaloni és “l’essència de la Democràcia”. 

 En el tercer torn i final pel ponent, Sebastià Rechach qualifica com a increïble que algú 

d’un Govern que no ha estat capaç de negociar ni amb el porter, vengui aquí a fer de “titiritero”, 

xerrant de falta de negociació, quan els jutjats de lo social estan plens de reclamacions sense 

atendre pel Govern Balear. Acaba la seva intervenció el portaveu del PSM dient que quan el PP 

està a l’oposició tot ho ferien bé si estassin a l’equip de govern; però que ja l’esperarà quan es 

canviïn els papers i sigui el PSM qui passi a l’oposició municipal. Ja per acabar, el ponent de 

l’equip de govern torna assenyalar a aquesta sessió que hi ha un Regidor que, segons Sebastià, 

és un cosí del representant de Biel Galmés i que si vota el denunciarà. En qualsevol cas, el 

Regidor ponent sol·licita al Secretari que es pronunciï al respecte. Pren la paraula el funcionari 

interpel·lat, sol·licitant l’ús de la paraula per assessorar a la corporació sobre la base del 

disposat a l’art.13.15 del ROM. Francisco González fa al·lusió en primer lloc a l’article 

corresponent de la Llei 30/1992 de 26 de novembre (el 28), on es contempla un deure 

d’abstenció en els assumptes, per part de les autoritats i del personal de les Administracions 

Públiques, quan concorri un motiu dels indicats a dita norma, como seria l’apuntat pel ponent 

Rechach (parentesc de Regidor amb representant de l’empresa interessada). González informa 

que aquest deure d’abstenció es refereix a totes les fases del procediment i abasteix qualsevol 

tipus de participació: des de la preparació de l’assumpte, la presència, deliberació i votació a la 

Comissió informativa corresponent i en el Plenari, i inclús en l’execució de l’acord que s’hagi 



pogut adoptar. Per altra banda, segueix dient el Secretari, ja amb al·lusió al següent article de la 

Llei abans esmentada, que si la persona en qüestió no s’absté, podrà ser recusada per part de 

qualsevol interessat i en qualsevol moment del procediment. 

 Desprès de l’emissió de l’anterior informe per part del funcionari indicat, la Sra.Batlessa 

dóna pas directament a la votació sobre l’assumpte de fons (la transferència de crèdit proposada) 

obtenint-se el resultat següent:  

 

Vots emesos:   11  

Vots a favor:  5 del PSM 

Vots en contra:  6 (4 PP, 1 del PI i 1 del PSOE) 

Abstencions:  0.  
 

 Es rebutja doncs per sèptima vegada i amb majoria absoluta del nombre legal de 

Regidors que composen el Plenari, l’aprovació d’una transferència de crèdit per pagar les 

quantitats pendents d’abonar als creditors en compliment de la sentència 412/2012, dictada pel 

Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm.1 de Palma, en el assumpte de la reclamació 

d’interessos per part de l’empresa Construccions Biel Galmés S.L a l’Ajuntament de Petra. 

 
 I no havent més assumptes a tractar, la Sra. Batlessa aixeca la sessió essent les 19’47 

hores, i jo el Secretari estenc la present acta i la certific. 

 

Vist i Plau                                     El Secretari 

La Batlessa 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


