
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE DIA 4 DE 
SETEMBRE DE 2014.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,37 hores de dia 4 de setembre de 

dos mil catorze, 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. Martí Sansaloni i Oliver. 

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. Biel Alomar i Bauzà. 
 
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 sotmetent a l’aprovació del Plenari l’acta corresponent a la 
sessió celebrada en data 05.06.2014. 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.- FESTES LOCALS 2015.-  
 
 En relació amb aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Presidenta pren també la paraula i 
com a contestació a un escrit tramès pel Govern a l’Ajuntament, en el qual sol·licita que es 
fixin les festes locals per al 2015 en aquest municipi, Caterina Mas proposa que siguin 
aprovades com a tals la 2a festa de Pasqua i la de Sta. Praxedis. La regidora socialista rectifica 
a la Batlessa, dient que serà la 3a festa de Pasqua. Un cop acceptada la rectificació per 
Caterina, s’aprova per unanimitat dels membres del Plenari presents en aquest moment (9), 
que siguin el 7 d’abril i el 21 de juliol, les festes locals en el municipi de Petra per al 2015.  
 
 3. APROVACIÓ CONVENI FINESTRETAT ÚNICA AMB EL CONSELL 
INSULAR.-  
 
 En la presentació del Conveni citat que fa la Sra. Batlessa, comenta que l'Ajuntament 
s’obliga a enviar al Consell els documents que vulguin dirigir-hi els interessats, una vegada 
registrats d’entrada en les oficines municipals.  
 Continua comentant Caterina que el Consell també s’obliga per la seva banda a 
informar sobre aquest sistema de Finestreta única i a prestar assistència i col·laboració a 



l’Ajuntament. Seguidament, s’aprova per unanimitat dels membres del Plenari presents en 
aquest moment (9), el Conveni tipus de col·laboració proposat pel Consell Insular, per 
implantar un registre únic d’entrada de documents, manifestant la voluntat de signar.  
 
 Essent les 21,39 hores entra a la sala i s’incorpora a la Mesa d’Actes el primer Tinent 
de Batlessa Sebastià Reixac.  
 
 4.- DECRETS DE BATLIA.-  
 
 La Sra. Batlessa permet a la resta dels regidors la possibilitat d’intervenir, en relació 
amb les Resolucions de Batlia prèviament repartides entre els mateixos. És llavors quan pren 
la paraula el portaveu popular Miquel Santandreu, per referir-se a la Resolució de Batlia 
30/2014 de 2 de juny; i en relació amb aquella, pregunta a la Batlessa si té coneixement del 
contingut de l'informe del Secretari al respecte. Caterina Mas respon que no i el regidor del PP 
li pregunta llavors si té coneixement que determinades multes no es poden fraccionar, la qual 
cosa respon que sí. En aquest moment intervé el regidor de l’equip de Govern Tomeu Gual, 
dient que en aquest cas l’interessat ha forçat al màxim la bona voluntat de la Corporació. 
Llavors el regidor popular fa esment als perjudicis que, segons l’informe del Secretari, es 
deriven per a les arques municipals d’acceptar aquest tipus d’ajornaments de multes, afegint 
que l’equip de Govern està contribuint a aquests perjudicis amb el seu comportament. El 
regidor Gual respon que els de l’equip de Govern corren el risc que prescriguin les multes 
imposades, però que ells creuen en els pactes entre cavallers i que no volen fer de recaptadors 
purs, perquè llavors haurien de suportar interessos els qui no paguin les multes. Pregunta 
llavors Miquel Santandreu què passa amb els imposts i Gual contesta que això és matèria 
tributària i que no té res a veure. El portaveu popular comenta que té prou amb tot el que ha 
sentit, deixa de seguir preguntant i la Sra. Presidenta dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia.  
 
 5.- INTERPEL·LACIONS,  PRECS I PREGUNTES.-  
 
 No es produeix cap intervenció ara, per la qual cosa, la Sra. Presidenta aixeca la sessió 
a les 21,45 hores; i seguidament ofereix un torn de precs i preguntes per al públic present a la 
sala, sobre temes concrets d’interès municipal, en virtut del que disposen els articles 88.3 i 
228.2 del ROF i 12 del ROM; no intervé tampoc ningú del públic assistent; i per tant, la Sra. 
presidenta dóna per finalitzada també la sessió, a la mateixa hora ja indicada, i jo com a 
Secretari estenc la present acta la qual certific.  
 
       Vist i Plau     El Secretari  
      La Batlessa  
 
 
 
  
  Signat: Caterina Mas Bennassar.   Signat: Francisco González Benito. 

 


