
 
 

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

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,35 hores de dia 3 

d’octubre 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 
es relacionen: 
  

Sr. Sebastià Reixac i Genovard. 
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 
 Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo 

Sr. Biel Alomar Bauzà  
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. Martí Sansaloni i Oliver. 
 

 Actua com a Secretari habilitat Miquel Febrer Roca, 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 12.09.2013, 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 (10). 
 

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 següent de l'ordre del 
dia. 
 
  3.-INTERPEL·LACIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 

Torna ser la Sra. Batlessa qui es torna dirigir als regidors de l’oposició per si tenen 
qualque prec o pregunta a fer, dins d’aquest punt de l’ordre del dia.  



És el Sr. Miquel Santandreu del Partit Popular qui demana a l’equip de Govern que 
doni compte de les factures que es troben pendents de pagar a 01.01.2013, tal com s’havien 
compromès en el darrer plenari. 

Contesta la pregunta el regidor de l’equip de Govern i regidor d’Hisenda el Sr. 
Sebastià Reixac qui comença referint-se al 2on Pla d’Ajust, i diu que es varen incloure 
factures per una quantitat total de 281.401.-€, que corresponen a un deute amb l’empresa 
Elecnor de 39.000.-€ i un altre amb la de Melchor Mascaró de 104.401.-€; la resta són 
factures petites que pugen fins a 138.000.-€; i que no se n’hi varen poder incloure més perquè 
els tècnics no ho varen trobar procedent.  

A continuació fa referència al 1er Pla d’Ajust i diu que s’hi varen incloure factures 
per un total de 349.205.-€., i de les factures que no s’hi varen incloure estan pendent de 
pagament per un total de 206.568.-€ i són les que es relacionen a continuació i: 

 
M. Mascaró (part de l’obra camí de Bonany) 60.000.-€ 
Const.Biel Galmes 17.386.-€ 
 Factures petites 88.575.-€ 
Obra de la pista de Tennis 25.603.-€ 
Ferrovial (Interessos) 15.000.-€ 
 
De seguida també fa menció als préstecs i pòlisses de crèdit que té contrets aquest 

Ajuntament amb el BBVA, La Caixa i Sa Nostra, i per acabar diu que l’Ajuntament té 
pendent de cobrar del Govern i del Consell la quantitat de 1.299.000.-€, entre factures 
reconegudes en el dia d’avui i d’altres que encara es troben a Intervenció del Govern de la 
CAIB. 

Acabada l’exposició per part del Sr. Sebastià Reixac, torna prendre la paraula el Sr. 
Miquel Santandreu i ara li demana quins motius li varen posar els tècnics per no incloure les 
factures relacionades dins del 2on Pla d’Ajust. 

Contesta el Sr. Reixac en el sentit que ho demani per escrit. 
Acaba el Sr. Santandreu dient que tot això passa per no tenir un pressupost aprovat. 
Per part de la Sra Batlessa demana als regidors presents si tenen més precs o 

preguntes a formular, i ja que no n’hi ha cap d’ells que en faci l’ús de la paraula, és per la 
qual cosa que s’aixeca la sessió essent les 21,40 hores; de seguida la Sra. Presidenta 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 
tampoc es produeix cap intervenció alguna per part d'aquest, per la qual cosa, la Sra. 
Presidenta dóna per finalitzada la sessió, a la mateixa hora indicada, de la qual cosa don fe i 
estenc la present acta, com a Secretari Habilitat.. 
 

 
  

Signat: Caterina Mas i Bennasar.   Signat: Miquel Febrer i Roca.  
 
 

    

 


