
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 20 DE 

DESEMBRE DE 2012.- 
 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores de dia 20 de desembre de dos mil 
dotze, 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. Bartomeu Gual i Riutort. 
            Sr. Miquel Ensenyat i Sanxo. 

Sr. Biel Alomar i Bauzá. 
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 Habilitat Miquel Febrer Roca, i la sessió és celebra sota la presidència del 1er. 
Tinent de Batle el Sr.Sebastià Reixac i Genovart, qui declara oberta la sessió amb el següent ordre del dia.  

 

1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 

 

El Sr. President en funcions excusa la Sra. Batlessa de no poder presidir aquest plenari, ja que tenia altres 
compromisos polítics a la Mancomunitat des Pla de Mallorca. A continuació segueix dient que l’acta de la sessió 
anterior encara no està redactada per part del Secretari de la Corporació, per tant al no estar llesta per a la seva 
aprovació queda pendent i es dóna pas al següent punt de l'ordre del dia.  
 

2.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA COMUNITAT 

AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT DE PETRA PER LES OBRES 

D’AMPLIACIÓ I REFORMA DEL CP JUNIPER SERRA PER L’INCREMENT D’IVA. 

 

En aquest punt el Sr. President dóna la paraula al regidor municipal d’Obres i Medi Ambient Bartomeu 
Gual. Aquest regidor informa als assistents que durant l’any 2009 la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern 
de les Illes Balears i aquest Ajuntament es va signar un conveni per a la realització de les obres d’ampliació i 
reforma del CP Fra Juníper Serra d’aquesta localitat, i que el 100% del cost de les obres anava a càrrec de dita 
Conselleria. Que durant el transcurs de les obres, el Govern Central va incrementar el tipus d’IVA aplicable des del 
16 % fins al 18% a partir de l’1 de juliol de 2010. Que les factures que s’expediren per part de l’empresa 
concessionàira a partir d’aquesta data incrementaren la diferència (el 2 %). És per la qual cosa que per part de la 
Conselleria ens presenta aquesta Addenda al conveni signat en el seu dia, destinada a suportar aquesta diferència de 
l’IVA de les factures a partir de l’1 de juliol de 2010 i que pugen a un total de 8.926,18.-€, per a la seva aprovació 
pel Plenari. 

Acabada l’exposició per part del Sr. regidor de l’equip de Govern, es dóna la paraula als portaveus de 
l’oposició. Aquests no formulen cap objecció ni observació a l’aprovació de l’esmentada Addenda. Seguidament, el 
Sr. Reixac dóna pas a la votació sobre l'aprovació de l’Addenta al conveni de col·laboració entre la CA de les Illes 
Balears i l’Ajuntament de Petra per les obres d’Ampliació i reforma del CP Juníper Serra per l’increment d’IVA, 
resultant aprovada per unanimitat dels tots els membres assistents en aquest plenari. 
 

 
I no havent ja més assumptes a tractar dins de l'ordre del dia, és per això que el Sr. President aixeca la 

sessió, essent les 21,35 hores, de la qual cosa don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari habilitat certific. 
 

 Vist i Plau      El Secretari Habilitat. 
 El President 

 
  

Signat: Sebastià Reixac i Genovart.    Signat: Miquel Febrer i Roca.  


