
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE 
DIA 20 DE MAIG DE 2013.- 

 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,06 hores de dia 20 de maig 

de dos mil tretze, 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 és relacionen: 

  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 

  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 

Sr. Biel Alomar i Bauzà  

 

No assisteixen:  

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.  

 

 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 ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

La Sra. Presidenta, Caterina Más, pregunta a la resta de Regidors assistents si volen dir alguna 

cosa sobre aquesta acta, sense que els preguntats facin observació referent a això, excepte mostres 

de conformitat, per la qual cosa i d'acord al disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Municipal i de 

Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, s'aprova l'acta corresponent a la sessió celebrada el 2-5-

2013, per unanimitat dels membres del Ple presents (5). 

 

2.- RECONSIDERACIÓ ASSUMPTE “APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
1/2013 (NA CAPITANA)”.- 

 

 El Regidor d'Hisenda és el qui intervé ara com a ponent per a aquest assumpte i recorda 

com el mateix ja es va portar a la sessió plenària anterior; i de forma similar a com fes en aquella, 

va dient Sebastià Reixac les aplicacions pressupostàries de les quals s'agafaria els doblers per al 

crèdit extraordinari, així com les quantitats que s'agafarien de cadascuna per a tal efecte, de manera 

que esmenta Sebastià en primer terme la d'adquisició de Ca Ses Monges que es veuria reduïda en 

16.026,99 euros, la de la 3ª Edat en 10.000 euros, la de Camins que es veuria reduïda en 1.064,01 

euros i finalment i a instància de la Sra. Batlessa, esmenta el regidor Reixac també la del Serpreisal, 

de la qual s'agafarien 13.919,90 euros. Finalment, el portaveu de l'equip de Govern assenyala la 

quantitat total que es passaria de les anteriors aplicacions i que puja a 41.010 euros.  

 No es produeixen després ja més intervencions i per això la Sra. Presidenta directament 

obre pas a la votació d'aquest assumpte, resultant aprovat inicialment per unanimitat dels membres 

del Plenari presents (5) el crèdit extraordinari 1/2013 en els termes següents: 

 

A) NOVES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES: 
1ª) 

Codi: 342 622.00 



Descripció: “Construcció Bar Polisportiu” 

SUMMA: 12.027 euros  

2ª)  

Codi: 342 625.00 

Descripció: “Mobiliari Bar Polisportiu” 

SUMMA: 2.271,82 euros.  

 

3ª) 

Codi: 342 222.608 

Descripció: “Lucre cessant Bar Polisportiu” 

SUMMA: 26.710,78 euros.  

 
B) RECURSOS FINANCERS 
1) Aplicació pressupostaria 135 461 00 de l'estat de despeses, anomenada “Serpreisal”: 

Consignació anterior: 13.919,90 

Disminució: 13.919,90. 

Consignació definitiva: 0. 

 

2) Aplicació pressupostaria 231 489.00 de l'estat de despeses anomenada “3ª Edat (Excursió, 

xocolatada)”: 

Consignació anterior: 10.000. 

Disminució: 10.000.  

Consignació definitiva: 0. 

 
3) Aplicació pressupostaria 164 600.00 de l'estat de despeses anomenada “Adquisició Ca ses 

Monges”: 

Consignació anterior: 16.026,99 

Disminució: 16.026,99 

Consignació definitiva: 0. 

 
4) Aplicació pressupostaria 454 210.00 de l'estat de despeses (anomenada “Camins”): 

Consignació anterior: 30.000. 

Disminució: 1.064,01  

Consignació definitiva: 28.935,99. 

 

I no havent ja més assumptes a tractar dins de l'ordre del dia, la Sra. Presidenta aixeca la 

sessió, essent les 21,10 h 

ores, de la qual cosa don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific. 

 

 Vist i Plau     El Secretari. 

 La Batlessa     

 

 

  

 

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

 

 


