
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE 
L'AJUNTAMENT DE DIA 13 DE GENER DE 2011. - 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,33 hores del dia 13 de gener de 

dos mil onze, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió extraordinària i pública 
de l’Ajuntament de Petra, els regidors que a continuació es relacionen: 
  
 Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
  Sr.  Sebastià Reixac i Genovard.  
  Sr. Miquel Ferrer i Riera.  

Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 
  Sr. Biel Alomar i Bauzá.  

  Sr. Martí Sansaloni i Oliver. 
  Sr. Bartomeu Martorell i Alzamora. 
 Sr. Miquel Jaume i Horrach. 
  Sr. Antoni Gibert i Rosselló. 

 
 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 Bennassar, qui declara oberta la sessió amb l’ordre del 
dia següent:  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 

 
 La Sra. Presidenta pregunta a la resta dels regidors si volen dir qualque cosa en relació amb les 
actes prèviament repartides. Com els portaveus dels grups municipals en donen la seva conformitat, 
queden aprovades per unanimitat, les actes corresponents a les sessions plenàries celebrades els dies 2-
12-2010 i 9-12-2011, conforme al disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de 
desembre; i Caterina Mas dóna pas al següent assumpte de l'ordre del dia. 
 

2.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DELS 
COMPTADORS DE L'AJUNTAMENT.- 
  

És el regidor de l'equip de govern, Biel Alomar, qui pren la paraula per actuar com a ponent, en 
aquest punt de l'ordre del dia; i comença pels antecedents de l'assumpte que es remunten a quan va 
quedar desert el concurs celebrat per a contractar el subministrament d'energia elèctrica a les 
dependències de l'Ajuntament. Continua dient el regidor Alomar que s'han obtingut diverses ofertes 
procedents de 3 empreses del sector, les quals són: Iberdrola, Endesa i Gas Natural Fenosa. Biel Alomar 
comenta que l'última de les empreses no solament és la més barata, sinó que a més no exigeix aval o 
dipòsit, al contrari que les altres empreses licitadores. Davant la qual cosa proposa l'adjudicació del 
contracte administratiu de subministrament elèctric dels comptadors de l'Ajuntament a l'empresa Gas 
Natural Fenosa en les condicions econòmiques, tècniques i temporals que apareixen dins de l'oferta 
presentada a l'Ajuntament, a càrrec del crèdit pressupostari previst en l'aplicació comptable 169 221.00 
amb la rúbrica “Energia, electricitat edificis mpals.”, corresponent al Pressupost Municipal en vigor per a 
2011. 

En el torn per a l'oposició, el representant d'UM, M.Jaume afirma que al seu grup li sembla bé la 
proposta i per part del PP, Martí Sansaloni, comenta que no té gens que dir. Seguidament, es produeix la 
votació d'aquest assumpte i com a resultat d’aquesta, s'obté el resultat següent: 

 
 Vots emesos:   9.  

Vots a favor:   7 (5 del PSM i 2 d’UM).  
Vots en contra:   0 



Abstencions:   2 del PP. 
 
 Per tant queda aprovada inicialment per majoria absoluta dels regidors que componen el Plenari, 
l'adjudicació del contracte administratiu de subministrament elèctric dels comptadors de l'Ajuntament a 
l'empresa Gas Natural Fenosa en les condicions econòmiques, tècniques i temporals que apareixen dins 
de l'oferta presentada a l'Ajuntament. 
 

No havent ja més punts en l'ordre del dia, és per això que la Sra. Presidenta aixeca la sessió, 
essent les 21,43 hores; de la qual cosa don fe i estenc la present acta, jo el Secretari que certific. 
 

 
 
 Vist i Plau       El Secretari 
 La Batlessa 

 
  

Signat: Caterina Mas Bennassar.   Signat: Francisco González Benito.  
 

 
 


