
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE 
DIA 16 DE JULIOL DE 2012.- 

 

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 9,05 hores de dia 16 de juliol 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. Biel Alomar i Bauzá. 

Sr. Lluís Grimalt i Gual. 

            Sra. María Antònia Alzamora i Torrens.  

 
 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 el següent ordre del dia.  
 
 

1.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR.- 
 

La Sra. Presidenta pregunta a la resta dels regidors si estan conformes amb les dues actes 

plenaris pendents d'aprovació i prèviament repartides per correu electrònic. Els regidors presents 

donen mostres d'assentiment i per tant, d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear 

Local, 20/2006 de 15 de desembre, queden aprovades per unanimitat dels regidors presents, les 

actes corresponents a les sessions plenàries celebrades els dies 14-5-2012 i 7-6-2012. 

 

2.- PROPOSTA ACORDS DE REATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL 
CONSORCI I INTEGRACIÓ EN EL NOU CONSORCI D'AIGÜES DELS ILLES 
BALEARS. 
 
 La Sra. Presidenta recorda que en aquest punt es proposa ratificar els acords adoptats en 

l'última reunió del Consorci d'aigües de Petra que va tenir lloc a Palma, relatius a la dissolució 

d'aquest Consorci en els termes següents: 

 

Acords: 
 
Primer .- Ratificar els acords de dissolució del Consorci d'aigües de Petra, per fusió en el 
Consorci d'Aigües dels Illes Balears, adoptats en data 4-7-2012 per la Junta Rectora del 
Consorci d'aigües de Petra, als efectes del que preveu l'article 17.4 dels Estatuts del Consorci 
d'aigües de Petra, que en concret foren els següents: 
 

“Primer: Acordar la dissolució del Consorci d'aigües de Petra. per fusió en el Consorci 

d'Aigües dels Illes balears, creat per acord del Consell de Govern en sessió de dia 15 de 

juny del 2012 (BOIB de 18 de Juny de 2012), sense perjudici de la ratificació per part dels 

entitats consorciades, d'acord amb el qual preveu l'article 17.4 dels Estatuts del consorci 

d'aigües de Petra. 



Segon: Acordar que tots els bens, drets i obligacions del Consorci d'aigües de Petra. 

s'integrin en el nou Consorci d'Aigües dels Illes Balears, a la data de la ratificació de la 

dissolució del Consorci d'aigües de Petra  per part del Consell de Govern dels Illes Balears. 

Tercer:   Els comptes anuals del Consorci d'aigües de Petra , a data 30 de setembre de 

2012, una vegada formulats pel President del Consorci, auditats i aprovats per la Junta 

Rectora del Consorci d'aigües de Petra, seran els comptes d'integració en el Consorci 

d'Aigües dels Illes Balears.  

Quart:   Facultar al Director executiu de l'Agència Balear de l'Aigua i de la qualitat 

ambiental, vocal del Consorci, a dur a terme tots els tràmits necessaris tendents a la 

dissolució i efectiva liquidació del Consorci d'aigües de Petra.  

Cinquè:    Notificar aquests acords als interessats, i especialment a l'Ajuntament de Petra, a 

la Conselleria de Medi Ambient, als efectes de la seva ratificació, d'acord amb el qual 

preveu l'article 17.4 dels Estatuts del consorci d'aigües de Petra 

Sisè:    Ordenar la publicació d'aquests acords al Butlletí Oficial dels Illes Balears.” 

 

Segon .- Integrar-s'en el Consorci d'Aigües dels Illes Balears, creat per acord del Consell de 
Govern de dia 15 de juny de 2012 ( BOIB de 18/06/12), en els termes prevists en els seus 
Estatuts. 
Tercer.- Notificar aquests acords a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 
Quart.- Ordenar la publicació d'aquests acords al Butlletí Oficial dels Illes balears. 
 

 

Per altra banda, segueix dient la Sra. Batlessa, que aquesta proposta de nomenar a    

Bartomeu Gual Riutort i a la Regidora de l'oposició MªAntònia Alzamora, com representants 

municipals titulars en el nou Consorci d'Aigües; i a ella mateixa i al regidor de l'oposició Lluís 

Grimalt Gual com a suplents. 

 

Les anteriors propostes d'acord plenari, no són objecte de cap comentari per part de la resta 

dels regidors, i per això la Sra. Presidenta dóna pas directament a la votació en la qual resulten 

aprovades aquestes per unanimitat dels regidors del Plenari presents (5). 

 

3.- APROVACIÓ SERVEI TARGETA DE DEMANDA D'OCUPACIÓ.- 
 

També és la Sra. Presidenta la qual intervé dintre d'aquest punt, informant que es tractaria de 

fer una sol·licitud dirigida al SOIB i adoptar un acord plenari, (segons model baix inclòs), perquè 

sigui possible fer el segellat de les targetes de demanda d'ocupació en l'Ajuntament 

 
ENTITAT CIF DE L'ENTITAT 

Ajuntament de Petra P-0704100G 

RESPONSABLE DE L'ENTITAT DNI 

Batlessa de l'Ajuntament de Petra 18234979G 

ADREÇA LOCALITAT TELÈFON 

C/Font 1 Petra 971830000. 

 

EXPÒS 



 

- Que per acord de plenari de data 16-7-2012, hem acordat sol·licitar al SOIB la possibilitat de 

segellar la demanda d'ocupació al nostre municipi. 

- Que l'edifici on és donarà aquest servei està ubicat a Escoles Velles de C/ Font 1 

- Que el telèfon de contacti de la dependència és el 971830000. 

 

- Que el fax de la dependència és el 971830000 

- Que els personis responsables del segellat de la demanda seràn Margalida Font Bauça, amb 

DNI 18224043Q i Martí Márquez Ribot amb DNI 43084732M i amb e-mail:  

margalida@ajpetra.net 

marti@ajpetra.net    

 

- Que l'horari d'atenció de la dependència pel segellat de la demanda serà    8 a 15 hores. 

- Que el motiu d'aquesta demanda és la voluntat d'ampliar i millorar els serveis de 

l'Ajuntament de Petra als residents del nostre municipi. 

 

 

SOL·LICIT 

Incorporar el segellat de targetes de demanda d'ocupació a l'edifici d'oficines municipals de 

l'Ajuntament de Petra. 

Petra, a 16 de juliol de 2012. 

 

La Batlessa 

Signat: ............................................................. 

 
Igualment aquí es passa directament a la votació, en la qual resulta aprovat per unanimitat 

dels regidors del Plenari presents (5), l'acord plenari dalt indicat. 

 
No havent ja més assumptes a tractar dins de l'ordre del dia, és per això que la Sra. 

Presidenta aixeca la sessió, sent les 09.07 hores, del qual don fe i estenc la present acta, que jo el 

Secretari certific. 
 
 

          Vist i Plau                                                  El Secretari. 

         La Batlessa.  

 

 

  

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

 

 

 


