
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE DIA 6 DE 
JULIOL DE 2010.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,30 hores del dia 6 de juliol de dos 

mil deu, 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.Bartomeu Gual i Riutort. 
 Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
 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 la Sra. Tinent de Batle, Caterina Mas i Bennassar, qui substitueix per absència 
al Sr.Batle i la qual declara oberta la sessió amb l’ordre del dia següent.  
 
 1.-PROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 
La Sra. Presidenta passa per alt aquest punt de l'ordre del dia, ja que el Secretari la informa que no s'ha 

arribat a repartir prèviament l'acta de la sessió anterior.  
 
 2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA.  
 
 En aquest punt de l'ordre del dia, és el regidor Sebastià Reixac qui actua de ponent, assenyalant un parell de 
petits errors que s'han advertit en aquest Plec, els quals proposa rectificar de la manera següent: 
  
I. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
Lloc: Ajuntament de Petra 
Data límit: 15 dies des de la publicació de l'anunci al BOIB PERFIL DEL CONTRACTANT.  
Hora límit: 14 hores 
 
R. LLOC DE LLIURAMENT O PRESTACIÓ 
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia PETRA. 
 
 

La rectificació proposada, resulta aprovada per unanimitat dels membres del Plenari presents (6) 
 
 
 3.-ADJUDICACIÓ OBRA “ADECENTAMENT I EMBELLIMENT ZONA ES COS”.  
 
 En aquest punt de l'ordre del dia, serà el regidor d'Obres qui actuï com a ponent. Bartomeu Gual comença 
recordant que es varen presentar 11 empreses a la licitació i que la seva proposta d'acord plenari és adjudicar 
provisionalment l'obra esmentada, a favor de l'empresa que va obtenir la major puntuació, AGLOMSA, per un preu 
de 427.190 euros sense IVA i amb les millores ofertes per aquesta empresa en la seva proposició, per valor de 
185.609,06 euros sense IVA. Abans de cedir l'ús de la paraula a l'oposició, Bartomeu es refereix a l'empresa Llull 
Sastre S.A, de la qual diu que va incórrer en baixa temerària per error i que no ha volgut justificar-la. 
 La proposta d'adjudicació provisional formulada pel regidor d'Obres, es sotmet a votació i s'obté el resultat 
següent: 
 
Vots emesos:   6.  
Vots a favor:   4 del PSM. 
Vots en contra:   0.  
Abstencions:   2 d’UM. 
 



 En conseqüència, s'aprova per majoria simple dels membres del Plenari presents (més vots a favor que en 
contra), l'acord plenari d'adjudicar provisionalment l'obra “Adecentament i embelliment zona es Cós”, a l'empresa 
AGLOMSA, per un preu de 427.190 euros sense IVA i amb les millores oferides per aquesta empresa en la seva 
proposició, per valor de 185.609,06 euros sense IVA 
 
 4.- ADJUDICACIÓ OBRA “PLAQUES FOTOVOLTAIQUES TEATRE MUNICIPAL”.  
 

En aquest punt, el Regidor Sebastià Reixac apunta que no hi ha constància de la presentació dels documents 
necessaris per a l'adjudicació definitiva i la Presidenta indica per la seva banda que l'empresa no ha rebut la 
comunicació. El Secretari igual que ha fet en Comissió prèviament, recorda que ha enviat la notificació per e-mail a 
l'Administratiu Municipal i planteja la possibilitat que sigui un problema de correus. En qualsevol cas, la Tinent de 
Batle, Caterina Mas, anuncia que caldrà fer altra sessió plenària i proposa la retirada d'aquest assumpte de l'ordre del 
dia, la qual cosa s'aprova, d'acord amb el disposat en l'Article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre, 
per unanimitat dels regidors presents (6). 
 
 5.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2007. 
 
 En aquest punt de l'ordre del dia, el regidor d'Hisenda diu que el Compte General esmentat ha estat exposat 
al públic, sense que s'hagin formulat al·legacions contra aquest. Comenta després les dificultats que presenta la 
posada al dia de la Comptabilitat Municipal i el Secretari afegeix per la seva banda que es tracta d'un problema 
general que afecta als municipis de la Illa i no solament a Petra, segons ha vist en l'informe corresponent de la 
Sindicatura de Comptes. En qualsevol cas, el regidor Reixac proposa l'aprovació de el Compte General de 2007 als 
regidors del Plenari i s'obté el següent resultat: 
 
Vots emesos:   6.  
Vots a favor:   4 del PSM. 
Vots en contra:   0.  
Abstencions:   2 d’UM. 
 
 En conseqüència, s'aprova per majoria simple dels membres del Plenari presents (més vots a favor que en 
contra), el Compte General de 2007. 
 
 No es produeixen més intervencions i tot seguit la Sra. President aixeca la sessió, sent les 21.41 hores, de tot 
el qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific.  

  
  Vist i Plau      El Secretari. 
   La Tinent de Batle 

 
 
  

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

 
 
 

 


