
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE DIA 9 
D’ABRIL DE 2015.- 

 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores de dia 9 d’abril de dos 

mil quinze, 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 

es celebra sota la presidència del primer tinent de Batlessa, per absència de la mateixa, el qui declara 

oberta la sessió amb l’ordre del dia següent: 

 

 1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

        No es produeix cap comentari en aquest punt, tot i l’oferiment fet per la qui presideix la sessió, 

amb 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 per unanimitat dels membres del Plenari presents 

(10), l’acta corresponent a la sessió plenària ordinària celebrada en data 05.03.2015. 

 

 2.- DECRETS DE BATLIA.- 
 

 El President de la sessió, Sebastià Reixac ofereix a la resta dels regidors l’oportunitat 

d’intervenir, en relació amb les Resolucions de Batlia prèviament repartides; i pren la paraula llavors 

en primer terme la portaveu del PSOE, Mª Antònia Alzamora, per referir-se a l’estructura metàl· lica 

que s’ha posat per al tancament del dipòsit de l’aigua i respecte a la qual pregunta si és provisional o 

definitiva. El regidor d’Obres, Tomeu Gual, li contesta que és definitiva, afegint que a ell no li agrada 

estèticament; i també afirma el ressenyat regidor que la Inspectora de Sanitat ha permès fer menys 

tancament que l’exigit pel Decret corresponent. Torna a prendre la paraula la regidora socialista per 

esmentar el cas d’Ariany i convida al regidor Gual perquè vegi com han solucionat allà el problema. 

Tomeu Gual replica que hi ha d’haver un tancament al voltant del dipòsit d’aigua, que ell no pot 

desobeir a la Inspectora de Sanitat i que parlen amb ella cada setmana. 

 

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

 Ja en aquest últim punt de l’ordre del dia, pren la paraula el regidor del PP Gabriel Nadal Mas, 

per referir-se al caramull de grava que hi ha al final del carrer Villasota i que fa mal als camions, 

segons aquest regidor. Tomeu Gual, com a delegat de l’equip de Govern en matèria d’obres i 

manteniment, apunta que hi ha manca de personal de la Brigada, però que s’arreglarà. Després 

d’aquesta última intervenció no es produeix cap altra i per tant, el primer tinent de Batlessa aixeca la 



sessió a les 21,41 hores; després de la qual cosa 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, per la qual 

cosa dóna per finalitzada també la reunió, 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 Bennasar.    Signat: Francisco González Benito. 


