
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 30 

DE SETEMBRE DE 2014.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 19,03 hores de dia 30 de setembre 
de dos mil catorze, 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 es relacionen: 
  

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

Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
Sr. Gabriel Nadal i Mas. 
Sr. Lluís Grimalt  i Gual. 
Sra. Maria Antònia Alzamora i Torrens.  
 
No assisteixen: -- 

 Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
Sr. Pedro Quetglas i Enseñat. 
 
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. Batlessa, la qual declara oberta la sessió amb l’ordre del dia 
següent: 

 
1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.  
 
La Sra. Presidenta comença per sotmetre a la consideració del Plenari l’acta corresponent a la 

sessió celebrada en data 04.09.2014. En no formular cap regidor objecció respecte l’acta en qüestió, 
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 aquesta acta per unanimitat dels membres del Plenari presents en aquest 
moment, que són 9.  

 
2. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2013.-  
 
En relació amb aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Presidenta pren també la paraula i 

informa als assistents que durant els 23 dies en què s’han pogut presentar al· legacions no se n'ha 
presentada cap. Cap dels portaveus dels grups polítics fa ús de la paraula, malgrat l’oferiment de la 
Sra. Batlessa. És per això que es procedeix seguidament a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia i 
s’obté el resultat següent:  

 
Vots emesos:   9.  
Vots a favor:   5 del PSM.  
Vots en contra:   0.  
Abstencions:   4 (2 del PP, 1 de PI i 1 del PSOE).  
En conseqüència, s’aprova per tant el Compte General corresponent a l’exercici 2013, per 

majoria simple (més vots a favor que en contra) dels regidors del Plenari presents a la sessió.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Sra. Batlessa aixeca la sessió a les 19,04 hores, i 

jo el Secretari estenc la present acta i la certific.- 


