
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE 

DIA 10 DE JUNY DE 2015 
 

A la Sala de sessions de la Casa consistorial de Petra, a les 20,02 hores del dia 10 de juny de dos 

mil quinze, es reuneixen en primera convocatòria i prèvia citació feta en legal forma, a l'objecte de 

celebrar sessió extraordinària i donar compliment al disposat a l’article 36.1 del Reial Decret 

2568/1986 de 28 de novembre del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals (ROF), els següents regidors en funcions: 

 

  Sra. Caterina Mas i Bennassar. 

  Sr. Sebastià Reixac i Genovard.   

  Sr. Bartomeu Gual i Riutort.           

  Sr. Biel Alomar i Bauçà.  

 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo. 

 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 

  

Presideix l’acte la Batlessa Sra. Caterina Mas Bennassar i actua com a Secretari el qui ho és de 

la Corporació, Sr. Francisco González Benito, per certificar l’acte.  

 

Per la presidència es declara oberta la sessió i es procedeix, d’acord amb l’ordre del dia, a tractar 

un únic punt.  

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.- 
 

 No es produeix cap observació per part dels regidors presents (4 en aquest moment)  respecte 

de l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 7-5-2015; i per tant, d’acord amb el disposat a 

l’article 91.4 de Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre, queda aprovada 

aqueixa acta por unanimitat dels membres presents del Plenari en aquest moment, que són 4. 

 

 Finalment, la Sra. Batlessa dóna les gràcies en nom del poble per la seva tasca als 3 regidors 

presents que surten de la Corporació i actualment estan en funcions. En aquest moment, a les 20 hores 

i 4 minuts, entren a la Sala i s’incorporen a la Mesa de Plenaris els Regidors Bartomeu Gual Riutort i 

Martí Sansaloni Oliver. La Sra. Presidenta pretén tornar a començar la sessió, però el Secretari 

manifesta que ja s’ha pres l’acord i s’ha reflectit en acta la votació corresponent.   

 

 Sense més assumptes a tractar, la Batlessa-Presidenta aixeca la sessió a les 20,06 hores del dia 

abans assenyalat, de la qual s’estén la present acta, que jo el Secretari certific. 

 

 

 

 

 

 

 


