
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE DIA 6 DE 

NOVEMBRE DE 2014.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,37 hores de dia 6 de 
novembre de dos mil catorze, 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. 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. Gabriel Nadal i Mas. 
Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 
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 Sra. Presidenta ofereix l’oportunitat de formular observacions als altres 
regidors, en relació amb l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 21.10.2014. 
No obstant això, no es produeix cap comentari per part d’aquests regidors; 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, queda aprovada aquesta acta per unanimitat dels 
membres del Plenari. 
 
 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE DIA 25 DE NOVEMBRE COM A 
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES.- 
 
 Per a aquest assumpte actua com a ponent la pròpia Sra. Batlessa, informant als 
presents que aquesta proposta procedeix de l’Institut Balear de la Dona del Govern 
Balear i qualifica aquest assumpte com una declaració de "bones intencions" en defensa 
de la dona i en contra de la violència contra les dones. Tot seguit, Caterina Mas dóna 
lectura íntegra en veu alta a la proposta de declaració institucional tramesa a 
l’Ajuntament per l’Institut esmentat, la qual s’inclou literalment a continuació: 
 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25 DE NOVEMBRE 2014 
DIA INTERNACION PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÀNCIA CONTRA LES DONES 

 



 Reunits en sessió plenària ---, la qual tingué lloc el dia -- de novembre de l’any 2014, 
hem aprovat la Declaració Institucional següent amb motiu del 25 de novembre, Dia 
internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. 
 
 En la Conferència Mundial de Beijing, ja es va reconèixer la violència contra les dones 
com un obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau dels pobles, que impedeix que les 
dones gaudeixin dels drets humans i llibertats fonamentals. 
 
 L’eradicació de les vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals és un mandat 
normatiu derivat dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió Europea, ratificats 
per el Govern d’Espanya, per tant ha de ser tractada amb màxima prioritat en les agendes de les 
diverses administracions públiques com a garants dels drets de les dones. 
 
 Lluny del mite que en les generacions més joves, la desigualtat entre dones i homes i la 
violència contra les dones estan ja superades, la realitat ens mostra que la incidència de la 
violència de gènere en la població juvenil és preocupant. 
 
 Les dades indiquen un augment de l’assetjament sexual per part dels al·lots en edat 
adolescent, una major violència en les relacions de festeig i una baixada en l’edat de la 
interposició de les denúncies. És imprescindible promoure polítiques i actuacions adreçades a la 
sensibilització social i a una educació en el valor de la igualtat, així com també, l’eradicació de 
la desigualtat estructural que encara avui persisteix en la nostra organització social. És molt 
clar: com més igualtat, menys violència. 
 
 Reiteram, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de violència 
contra les dones i el nostre suport institucional i incondicional a les dones víctimes i als seus fills 
i filles. Cal recordar les 43 dones mortes assassinades enguany a Espanya i, especialment, les de 
les Illes Balears: Olha Yuriyiuna, Rosa Maria Martínez i Isabel Barceló. 
 
 És per això que ---, manifesta el compromís com a administració pública de compartir la 
lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i actuacions públiques dirigides a 
promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social inqüestionable per a una societat 
que se sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables per a la igualtat i la 
dignitat de totes les persones. 
 
 En coherència amb aquest compromís, i des de la unitat de tota la corporació local, 
serveixi aquesta declaració institucional per fer palesa una responsabilitat compartida com a 
institució pública i com a poble a fi d’aconseguir una societat lliure de violència contra les 
dones”. 
    
 Una vegada que la Sra. Batlessa ha acabat la lectura, comenta que no sap si s’ha 
de votar aquest assumpte i dirigeix la seva mirada cap al Secretari; qui medita per un 
moment i tot seguit sol·licita a Caterina Mas la documentació enviada per l’Institut de la 
Dona a l’Ajuntament. El funcionari indicat llegeix en veu alta, dins de l’ofici de remissió, 
la frase següent: "i acordeu pel Plenari la nostra proposta"; concloent Francisco González 
que aquí es demana l’adopció d’un acord, la qual cosa requereix la seva votació. 
 En atenció a l’informat pel Secretari, es procedeix a la votació de la proposta de 
declaració institucional que consta a l’expedient i resulta aprovada per unanimitat dels 
regidors presents. 
 



 3.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT, PAGAMENT INTERESSOS 
CONSTRUCCIONS BIEL GALMÉS.- 
 
 Abans que es comenci a tractar aquest assumpte, s’aixeca de la mesa de plenaris i 
abandona la sala el regidor Gabriel Nadal Mas. 
 A continuació intervé la Sra. Batlessa, la qui actua en aquesta ocasió com a 
ponent, i afirma que ja ha explicat aquest assumpte 7 vegades, però tot i això recorda que 
es vol aprovar la modificació pressupostària més amunt esmentada, per poder pagar als 
creditors de Biel Galmés, pels interessos que deu l'Ajuntament a aquesta empresa. 
 La 1a ronda per als altres grups municipals s’obri amb la intervenció de la 
portaveu socialista, la qui comenta que considera un pas endavant les dues reunions 
prèvies que hi ha hagut per tractar sobre el Pressupost de 2015. No obstant això, la 
regidora del PSOE opina que aquest punt no s’hauria de tractar abans que s’hagi debatut 
el Pressupost pel Plenari i demana la retirada d’aquest assumpte de l’ordre del dia. En 
termes molt similars es manifesta el portaveu del PI, qualificant Lluís Grimalt com a 
positiu el fet que s’hagi pogut parlar sobre el Pressupost municipal per al 2015, en dues 
reunions prèvies (en referència a la darrera sessió de la Comissió Especial de Comptes i a 
la reunió informal que han mantingut regidors dels diferents grups municipals, abans 
d’aquesta sessió plenària). Malgrat l’anterior, el regidor Grimalt igualment sol·licita la 
retirada d’aquest assumpte de l’ordre del dia. En el torn per al PP, el seu portaveu Miquel 
Santandreu, es suma també al que s’ha dit pels altres portaveus de l’oposició i així mateix 
valora favorablement les reunions abans esmentades, però lamenta que s’hagi portat 
aquest assumpte al Plenari abans que el Pressupost municipal per a 2015; per la qual cosa 
demana la retirada del punt 3 de l’ordre del dia. Conclou la seva intervenció el citat 
regidor popular, afirmant que entén positiu que l’equip de Govern hagi fet un projecte de 
Pressupost per a 2015 i anuncia que li donaran el seu suport, però amb alguns matisos. 
 Torna a intervenir la regidora ponent (la Batlessa en aquest cas), dient que aquest 
punt de l’ordre del dia no pot quedar sobre la mesa perquè cal complir una sentència, que 
els regidors de l’oposició ho saben i que no es deixarà aquest assumpte per a una altra 
sessió. 
 A la 2ª ronda per a la resta dels grups, la regidora del PSOE diu que li sap molt de 
greu i anuncia el seu vot en contra. De manera similar es pronuncia el portaveu del PI; 
mentre que el portaveu del PP, Miquel Santandreu, diu estar decebut una vegada més 
amb l’equip de Govern i la posa en contrast amb la "bona voluntat" que hauria tingut el 
seu company de grup, el regidor Gabriel Nadal, abandonant la sala de plenaris. A 
propòsit d’això, el regidor Santandreu comenta que si és un motiu d’abstenció el parentiu, 
també ho és l’enemistat manifesta que, a l’entendre del portaveu popular, concorreria en 
el regidor de l’equip de Govern, Bartomeu Gual, pel que fa a l’empresari Biel Galmés; 
fent al·lusió Santandreu a una suposada investigació judicial per corrupció, que afectaria 
a l’anterior gerent de SFM i a l’ex Batle de Petra. 
 En el torn final per la regidora ponent (Batlessa), Caterina Mas aclareix que un 
Pressupost municipal no és una cosa tancada i que te veus obligat a fer modificacions de 
crèdit. D’altra banda, comenta Caterina que un poble petit està ple d’amistats i 
d’enemistats manifestes que es van succeint, i els que són amics avui, després són 
enemics i viceversa. Acabats els torns reglamentaris amb aquesta última intervenció de la 
Sra. Batlessa, es sotmet a votació la proposta de Transferència de Crèdit dictaminada en 
Comissió favorablement, tal com va quedar al final formulada en l’última sessió 



celebrada per la Comissió, amb algunes rectificacions numèriques, segons es detalla a 
continuació: 
       
 

A) AUGMENT   DE DESPESES: INICIAL ANTERIOR AUGMENT QUEDA 
     
Codi: 920 22699. Descripció: "Despeses protocol, 
representacions juridiques, públiques" 2.000,00 1.559,71 128.793,08 130.352,79 
     
SUMES     128.793,08 130.352,79 

     
     
     
     
B) DISMINUCIÓ  DE DESPESES: INICIAL ANTERIOR DISMINUCIÓ QUEDA 
     
Codi: 338 22609 Descripció: “Festes populares” 63.000,00 31.497,77 23.013,08 8.484,69 
     
Codi:  922 46600 Descripció: “FELIB” 900,00 900,00 900,00 0,00 
     
Codi:  231 48000 Descripció: “Fons Mallorquí de Solidaritat” 7.880,00 6.880,00 5.880,00 1.000,00 
     
Codi:  334 48902 Descripció: “Conveni Escola de Música” 36.000,00 27.000,00 20.000,00 7.000,00 
     
Codi:  231 46300 Descripció: “Mancomunitat Pla de Mallorca” 65.000,00 62.646,89 60.000,00 2.646,89 
     
Codi:  334 226.10 Descripció: "Mostra d'Art i Empresa" 12.600,00 12.583,50 9.000,00 3.583,50 
     
Codi:  337 21210 Descripció: "Camp d'esports Na Capitana 
                                                 i manteniment" 21.000,00 12.941,29 10.000,00 2.941,29 
     
SUMES     128.793,08 25.656,37 

 
 
 
 Abans d’entrar en la votació d’aquest assumpte, el Secretari sol·licita l’ús de la 
paraula per assessorar a la corporació. Segons explica aquest funcionari, durant el debat li 
ha semblat sentir que alguns portaveus demanaven la retirada de la proposta o que es 
deixàs sobre la mesa, i resulta que en l’article 13.10 del ROM es diu el següent: 
 
 "Els Portaveus dels grups, durant el debat poden demanar la modificació de la 
proposta, la seva retirada en el cas de que s’hagin d’incorporar documents i /o informes, o 
que quedi sobre la mesa per ser votat o debatut a la següent sessió. Qualsevulla 
d’aquestes peticions és decidida per majoria simple abans de procedir a la votació del 
fons de l’assumpte". 
 
 En conseqüència, el Secretari entén que com s’ha demanat que quedi "sobre la 
mesa" l’assumpte en qüestió, aquesta petició ha de ser votada prèviament abans de votar 
sobre l’assumpte de fons. Atenent a l’anterior es realitza una primera votació amb 



l’objecte de determinar si l’assumpte queda o no "sobre la mesa" per a la següent sessió i 
el resultat és el següent: 
 

Vots emesos:   10. 
Vots a favor:   5 del PSM. 
Vots en contra:  5 (3 del PP, 1 de PI i 1 del PSOE). 
Abstencions:   0. 

 
 El Secretari adverteix als regidors del Plenari que en haver-se produït un empat 
s’ha de repetir la votació, d’acord amb el que disposa la Llei Balear Local. En la nova 
votació efectuada, es torna a produir el mateix resultat d’empat que abans s’ha transcrit; 
davant la qual cosa, el Secretari informa que a causa del vot de qualitat de la Presidència, 
que preveu la Llei abans esmentada per a aquests casos, la qual cosa significa el valor 
doble del vot de la Batlessa, en el cas que hi hagi un segon empat; ha quedat rebutjada 
per majoria absoluta (6 vots contra 5), la petició de deixar aquest assumpte "sobre la 
mesa". 
 Després té lloc la votació de l’assumpte de fons i es torna a produir exactament la 
mateixa situació, és a dir: empat de vots que obliga a repetir la votació, en la qual es 
produeix el mateix resultat d’empat; per la qual cosa cal dirimir el resultat per vot de 
qualitat de la Presidència o valor doble del seu vot. Per tant, s’aprova per majoria 
absoluta la modificació pressupostària proposada per la Batlia, consistent en una 
Transferència de Crèdit, en els termes recollits en el quadre de dalt. 
 
 4.- 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. És llavors quan pren la 
paraula el portaveu popular Miquel Santandreu, per referir-se a les Resolucions de 
pagaments que porten els números 64 i 71; amb respecte a les quals comenta que havent-
hi diverses ferreteries al poble, crida l’atenció que es gasti durant anys en una 
determinada ferreteria, quan hi ha una vinculació de parentiu entre la Batlessa i qui porta 
aquesta ferreteria. Opina dit portaveu popular que seria més elegant i més ètic que no es 
fes l’anterior. Per respondre a la intervenció precedent pren la paraula llavors el regidor 
de l’equip de Govern, Bartomeu Gual, dient que ell no veu que hi hagi només una 
ferreteria a les resolucions de pagaments, sinó que hi ha diverses i fins i tot també de 
Manacor i que es compra segons les necessitats. 
 
 No es produeixen ja més intervencions dins d’aquest punt de l’ordre de dia, per la 
qual cosa la Sra. Presidenta dóna pas al següent. 
 
 5.- INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
 Ara és la portaveu socialista la qui pren la paraula i interpel·la a l’equip de 
Govern, sol·licitant un aclariment sobre les obres del cementiri que s’obliga a pagar a la 
gent. Mª Antònia Alzamora afirma que les propietats del cementiri són privades i llavors 
el Secretari demana intervenir, per considerar que s’ha plantejat una cosa de dubtosa 
legalitat, afirmant el funcionari amb rotunditat que el cementiri és de domini públic 
municipal. Seguidament, fa ús de la paraula el primer tinent de Batlessa per contestar la 



interpel·lació de la regidora del PSOE i comenta que tota la vida s’ha pagat per fer 
manteniment al cementiri, ja que segons Sebastià Reixac no hi ha doblers per fer tantes 
obres municipals, afegint aquest regidor que passa el mateix amb l’església. El regidor 
Reixac afirma també que els pagaments als quals es refereix la regidora Alzamora, no són 
contribucions especials, sinó aportacions voluntàries dels interessats i que l’Ajuntament 
fa un projecte, repartint després el cost per tombes. 
 
 Després del que s’ha dit ja no hi ha més intervencions d’altres regidors, davant la 
qual cosa, la Sra. Presidenta aixeca la sessió a les 21.59 hores; i tot seguit Caterina 
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; i per tant, la Sra. 
Presidenta dóna per finalitzada també la sessió, 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 Bennassar.   Signat: Francisco González Benito. 


