
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 
4 D’ABRIL DE 2013.- 

 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,33 hores de dia 4 

d’abril de dos mil tretze, 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: 

  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 

  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 

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:  

Sr. Biel Alomar Bauzà  

 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 

 
 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 DE L’ACTA DE LA SESSIÖ ANTERIOR.- 

 

La Sra. Presidenta, Caterina Mas, comença aquest punt de l’ordre del dia preguntant 

a la resta dels membres del Plenari si volen fer alguna observació sobre aquesta acta; tots els 

regidors assistents donen mostres de conformitat amb l'acta corresponent a la sessió 

celebrada en data 7-3-2013, davant la qual cosa i d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de 

Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, s'aprova aquesta acta 

per unanimitat dels membres del Plenari presents (9). 

 

2.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

 Malgrat l'oferiment fet per la Sra. Presidenta, perquè puguin intervenir els altres 

regidors, en relació amb les Resolucions de Batlia prèviament comunicades, no és produeix 

cap intervenció, davant la qual cosa la Sra. Batlessa dóna pas al punt de l'ordre del dia 

següent: 

 

  3.-INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 

Intervé aquí el regidor popular Gabriel Nadal amb un prec referit al Camí de Son 

Fogó per la zona de la Escoleta Infantil, dient que està ple de merdes i després el seu 

company de grup Miquel Santandreu fa una pregunta sobre l'existència d'un projecte per a 



reformar la Plaça de Juníper Serra, del que diu haver tingut notícia per la Premsa. Per a 

contestar l'anterior pren la paraula el regidor d'Obres, Bartomeu Gual, recordant que es va 

sol·licitar la seva elaboració a la Presidenta del Consell, a la Vicepresidència i al 

Departament de Cooperació Local, i ja que no venia cap tècnic, segueix comentant 

Bartomeu, es va haver de contractar a un que ha fet un avantprojecte bàsic. El regidor Gual 

entra després en alguns detalls sobre l'obra que es pretén realitzar, la finalitat de la qual 

segons aquest regidor seria guanyar espai en la plaça, posant a més un paviment modern com 

de cautxú i una il·luminació també moderna. 

 

No es formulen ja més, precs o preguntes, ni tampoc es fa cap interpel·lació, davant 

la qual cosa, la Sra. Presidenta aixeca la sessió essent les 21,39 hores; i a continuació, 

ofereix un torn de precs i preguntes per al públic present en la sala, sobre temes concrets 

d'interès municipal, en virtut del disposat en els articles 88.3 i 228.2 del ROF i 12 del ROM, 

però sense que es produesqui tampoc intervenció alguna per part d'aquest, per la qual cosa, 

la Sra. Presidenta dóna per finalitzada també la reunió, a la mateixa hora indicada, del qual 

don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 

 

 

 

 

 

  

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

 

 
    

 


