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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE 8 DE JUNY DE 2011 

 

 

 Lloc de la reunió:                      Alaró, sala capitular de la Casa Consistorial 

 Data:                                          8 de juny de 2011 

 Hora de començament:              20 h. 

 Hora d’acabament:                     20’10 h. 

      Membres presents:               Joan Simonet Pons, batle 

           Antonio Matas Garcías 

    Gabriel Simonet Homar 

           Maria Antonia Cifre Rosselló   

                                                     Maria Lourdes Bennasar Bennasar 

 Jordi Amengual Far  

                 Aina Maria Munar Isern      
            Andreu Vidal Borrás 

 Antoni David Rebassa Rosselló 

                                                                Mateu Marcús Alemany 

            Bernadí Homar Rosselló 

 Membres absents:                       - 

 Caràcter de la sessió:                   extraordinària 

Convocatòria:                              primera 

 Secretari:                                     Jaume Nadal Bestard 

 

 

 

 

 

 

1. ACTES ANTERIORS (29.07.2010, 07.09.2010, 30.09.2010, 25.11.2010, 

30.12.2010, 27.01.2011, 31.03.2011, 26.04.2011 i 29.04.2011).- 

 

Opinions sintetitzades dels membres de la coporació que intervenen en la 

deliberació: 

 

Mateu Marcús Alemany, portaveu grup municipal PSM-EN: 

En el punt número 4 de l’acta de 30 de setembre de 2010, “Coneixement 

decissió de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les 
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Illes Balears, d’execució i compliment sentència sobre antic abocador de S’Olivaret”, 

vaig demanar un informe sobre les responsabilitats en què podíem incòrrer els regidors. 

 

 Antoni D. Rebassa Rosselló, portaveu grup municipal UM: 

 En el punt número 2 de l’acta de 30 de desembre de 2010, “Modificació de crèdit 

6/2010, suplements per reconeixement extrajudicial de crèdits”, en el meva segona 

intervenció, vaig demanar que passaria si no s’aprovassin les modificacions de crèdit, i 

responguéreu que no ho sabíeu, que no havia passat mai. 

 

 

 Tot incloent les dues observacions formulades, sotmeses a votació, s’acorda per 

unanimitat: 

 

 - Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 29 de juliol de 2010. 

 - Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 7 de setembre de 2010. 

 - Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 30 de setembre de 2010. 

 - Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 2010. 

 - Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 30 de desembre de 2010. 

 - Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 27 de gener de 2011. 

 - Aprovar l’acta de la sessió ordinària de 31 de març de 2011. 

 - Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 26 d’abril de 2011. 

 - Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 29 d’abril de 2011. 

 

 

  

 

 

 

 En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Batle aixeca la 

sessió de la qual s’estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe. 

 

 Alaró, 8 de juny de 2011. 

  

 Vist i plau, 

   El Batle, 


