
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 16 
DE NOVEMBRE DE 2015. 

 
 A la Sala Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,32 hores del dia 16 de novembre de dos mil 

quinze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió pública extraordinària del Plenari de 

l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 

 

 Sra. Caterina Mas Bennasar. 

 Sr. Rafel Pastor Balle. 

           Sr. Pere Josep Bauzá Ferrer. 

       Sra. Ana María Núñez Jimenez. 

 Sr. Llorenç Bover Nicolau. 

           Sr. Martí Sansaloni Oliver. 

           Sr. Miquel Santandreu Bestard. 

 Sr. Joan Amengual Ferrer. 

 Sr. Bartolomé Martorell Alzamora. 

 Sr. Lluís Grimalt Gual. 

 Sr. Salvador Femenias Riera. 

  

 No assisteixen: -------- 

 

 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la sessió es celebra 

sota la presidència del Batle, Sr. Salvador Femenias Riera, qui declara oberta la sessió amb l’ordre del dia següent: 

 
 1.- APROVACIÓ D'ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.- 
 

 El Sr. President informa que encara no estan preparades aquestes actes i acte seguit obre pas al següent 

punt de l’ordre del dia. 

 

 2.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2014.- 
 

 En relació amb aquest altre assumpte l’ordre del dia, el Sr. President passa el torn de paraula al regidor 

d’Hisenda, que es refereix a una aprovació definitiva de l’esmentat Compte, per no haver-se presentat cap 

al· legació durant el període d’exposició pública, amb la qual cosa el document ja podrà ser tramès a altres 

administracions públiques. En el torn per a l’oposició, la portaveu de Més per Petra, Caterina Mas, recorda que tal 

Compte va ser dictaminada el 28 d’octubre i que va ser reclamada en dues ocasions per la Sindicatura de Comptes, 

afegint aquesta regidora que si l’equip de Govern hagués controlat el temps, es podia haver aprovat dit compte en la 

sessió plenària ordinària celebrada el 5 de novembre. En el 2n torn per al ponent, Martí Sansaloni replica que va 

rebre un correu electrònic del Secretari amb avís que es podia efectuar l’aprovació del Compte General, a partir del 

9 de novembre i per tant, en la data referida per Caterina no era possible tal aprovació, ja que no havia 

transcorregut encara el termini legal d’exposició pública; concloent el regidor d’Hisenda que s’ha convocat aquest 

Plenari quan legalment ja era possible l’aprovació del Compte General, per haver acabat el període d’exposició 

pública. No es produeix ja cap intervenció més per part de regidors i el Sr. President obre pas a la votació d’aquest 

assumpte, resultant aprovat el Compte General de 2014, per unanimitat dels regidors que componen el plenari. 

 

 I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió a les 21,36 hores, i jo el Secretari 

estenc la present acta i la certific. 

           Vist i Plau      El Secretari 

             El Batle 

 

 

 

Signat: Salvador Femenias Riera.   Signat: Francisco González Benito. 


