
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 5 

DE MAIG DE 2011. - 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 5 de 
maig de dos mil onze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió 
ordinària i pública de l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Bartomeu Gual i Riutort. 

Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
 Sr. Biel Alomar i Bauzá.  

  Sr. Miquel Santandreu i Bestard. 
Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 

  Sr. Bartomeu Martorell i Alzamora. 
 
 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 l’ordre del dia següent:  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
 La Sra. Presidenta permet als altres regidors del Plenari presents, pronunciar-se sobre 
les actes de les dues darreres sessions plenàries celebrades aquest mes; i aquests regidors 
donen la seva conformitat mitjançant dels seus portaveus presents. En conseqüència, queden 
aprovades per unanimitat dels regidors assistents, les actes corresponents a les sessions 
celebrades els dies 7 i 27 d'abril, d'acord amb el disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear 
Local, 20/2006 de 15 de desembre; i tot seguit, la Sra. Presidenta obre pas a l’assumpte de 
l’ordre del dia següent. 
 
 2.- ADHESIÓ CAMPANYA “VACANCES EN PAU”.- 

 La Sra. Batlessa recorda que es tracta d'una campanya que es ve realitzant en el poble 
de Petra des de fa molts anys i es refereix a l'escrit procedent de l'Associació d'Amics del 
Poble Sahrauí de Balears que demana col·laboració de l'Ajuntament perquè nins sahrauís 
puguin passar les vacances aquí. Les propostes d'acord plenari que sotmet Caterina Mas als 
regidors, són les següents:  

Primer.- L’Ajuntament de Petra es COMPROMET a acollir a un grup de nins/es del 
projecte “Vacances en Pau 2011”, organitzat per l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí en 
col·laboració del Govern i els municipis de les Illes Balears. L’Ajuntament facilitarà la 
difusió i la sensibilització d’aquest projecte al municipi. Donarà suport a la inserció dels 
infants dins les activitats municipals, com ara: escoletes, centres esportius i d’oci, etc. 

 
Segon.- DONAR COMPTE d’aquest acord a l’entitat organitzadora per la seva 

presentació on procedeixi i als efectes corresponents. 



 
    No es produeix cap intervenció per part de cap grup municipal i llavors la Sra. 
Presidenta en demana vots i resulta aprovat per unanimitat dels regidors presents. 
 
 3.- DECRETS DE BATLIA. 
 

No es formula cap observació per part dels regidors assistents, en relació amb les 
Resolucions de Batlia prèviament repartides i per això es segueix amb el punt núm. 4 de 
l’ordre del dia. 

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

Tampoc dins d'aquest següent punt de l'ordre del dia, es produeixen intervencions i al 
no haver més assumptes a tractar, és per això que la Sra. Presidenta aixeca la sessió, essent les 
21,36 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; i sense que tampoc ningú intervingui; davant la qual cosa dóna 
per finalitzada també la reunió, a la mateixa hora ja indicada, de la qual cosa com a Secretari 
don fe i estenc la present acta. 
 
 Vist i Plau       El Secretari 
 La Batlessa 

 
 
  

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

 

 

 


