
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 
23 D'OCTUBRE DE 2009.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,04 hores del dia 23 d'octubre de 

dos mil nou, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió extraordinària i 
pública del Plenari de l’Ajuntament, els regidors que a continuació es relacionen: 
  
 Sr. Joan Font i Massot. 
  Sra. Caterina Mas i Bennassar. 
 Sr. Sebastiá Reixac i Genovard.  
  Sr. Bartomeu Gual i Riutort.  
  Sr. Miquel Ferrer i Riera.  
 Sr. Gabriel Monroig i Barceló. 
 Sr. Antoni Gibert i Rosselló. 
 
 Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la sessió 
es celebra sota la presidència del Sr. Batle, Joan Font Massot, que declara oberta la sessió amb l’ordre 
del dia següent:  
 
 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 
 Abans de començar amb aquest punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle excusa la inassistència dels 
regidors del PP, dos dels quals li han dit que tenien una reunió molt important. Ja dins del punt de 
l'ordre del dia que ens ocupa, Joan Font pregunta a la resta de regidors presents si volen dir res sobre 
l'acta prèviament repartida, sense que els portaveus d'UM i PSM manifestin res en relació amb aquesta 
acta, quedant aprovada per unanimitat dels regidors presents (7), d'acord amb el disposat en l'article 
91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de desembre, l'acta corresponent a la sessió plenària 
celebrada en data 1.10.2009.- 
 
 2.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA“TANCAMENT DEL PASSEIG ANTIGA 
ESTACIÓ I MILLORA D'ACCESSOS”.- 
  
 El regidor d'Obres recorda que aquesta obra ja es va presentar en el seu moment i que va sortir 
a licitació per un preu de 144.972,86 euros IVA a part, mitjançant un procediment negociat sense 
publicitat. També informa Bartomeu Gual de les empreses que es van presentar a la licitació: SORT 
D'ENFORA, GERMANS NICOLAU i CONSTRUCCIONS PEP MORAGUES. Afirma Bartomeu que 
ja es va posar en el Plec de Condicions Administratives que les millores serien el determinant per a 
guanyar la licitació i dues de les empreses presentades no detallaven les millores, en canvi sí ho feia 
l'empresa GERMANS NICOLAU, la qual oferia un parc infantil. Segueix dient el regidor Gual que la 
Conselleria de Comerç aporta el 90% del cost de l'obra i l'Ajuntament el 10%, per la qual cosa es 
valoren tant les millores. 

Tot seguit, el regidor d'Obres formula proposta d'adjudicació provisional a favor de l'empresa 
Germans Nicolau, per a la realització de l'obra denominada “Tancament del passeig antiga estació i 
millora d'accessibilitat des del carrer de la Pagesia i dels carrer des Fideus” per un preu de 144.972.86 
euros (IVA apart: 23.165,66 euros) amb unes millores consistents en un parc infantil per valor de 
24.720,76 euros (IVA inclòs) i termini d'execució de 3 mesos; per haver estat la millor valorada. 

En el torn per a UM, Toni Gibert, entén que no s'ha donat compliment al Plec de Condicions 
en l'adjudicació d'aquesta obra, ja que les millores oferides per aquesta empresa han superat en un 20% 
la mitjana. Aquest regidor afirma que les empreses s'han d'atenir al Plec de Condicions. Per a contestar 
al portaveu d'UM, intervé el regidor d'Obres, qui diu que no sap com ha fet els números Toni Gibert, 
però que a ell (Bartomeu) li surt que no hi ha la baixa desproporcionada a la qual es refereix el 
representant d'UM. En el 2on torn per a aquest últim, sol·licita al regidor d'Obres que l'hi expliqui, ja 
que Gibert diu que la millora oferida sobrepassa el 20% de la mitjana o que almenys el Plec es 



malinterpreta. El regidor Gual procedeix llavors a la lectura de l'apartat M del plec corresponent i 
ambdós regidors discuteixen sobre la cosa sobre la qual es calcula el percentatge en qüestió. Tant el 
regidor d'Obres com el Batle afirmen que és sobre la mitjana de les ofertes i no sobre la mitjana de la 
millores. Finalment es passa a la votació i la proposta d'adjudicació abans esmentada, s'aprova per 
majoria absoluta amb 6 vots a favor del PSM i una abstenció d'UM. 

 
 3.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA “INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA, 
PAVELLO COBERT I APARCAMENT.- 
 
 També intervé Bartomeu Gual com a ponent per a aquest punt de l'ordre del dia i diu que 
igualment aporta la Conselleria de Comerç el 90% del cost d'aquesta obra i l'Ajuntament el 10%. 
Aquest regidor considera que l'Ajuntament pot recuperar la inversió en un any degut a la subvenció de 
la Conselleria. Quant a la licitació, Bartomeu diu que les empreses que s'han presentat són 6 molt 
tecnològiques vingudes de la península i que la que va fer la millor oferta va ser ELECNOR, la qual, 
segueix comentant el regidor d'Obres, va oferir una millora interessant que consistia en un canvi 
d'ubicació de plaques per a evitar robatoris. A continuació, aquest mateix regidor formula una proposta 
d'adjudicació provisional a favor de l'empresa Elecnor, per a la realització de l'obra denominada 
“Instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló cobert i aparcament Na Capitana” per un preu de 
645.336,97 euros amb unes millores per valor de 277.114,69 euros i amb un termini d'execució de 3 
mesos. L'esmentada proposta d'adjudicació resulta aprovada per unanimitat dels membres presents (7). 
 
 4.- RATIFICAR ADHESSIÓ A L'ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL I AL 
REPRESENTANT ACTUAL DE L'AJUNTAMENT.- 
 

 En relació amb aquest punt de l'ordre del dia, és el Sr.Batle qui actua com ponent i es refereix 
primer al Programa Europeu Leader, destinat a la millora del Món Rural. Recorda Joan Font també que 
Petra està en una zona Leader i que aquest assumpte va estar algun temps aturat per problemes. 
Segueix dient el Batle que l'Ajuntament té una representació en l'esmentada Associació i tot seguit fa 
la següent proposta d'acord plenari: la ratificació de l'adhesió a aquesta Associació, així com la 
ratificació de l'actual representant de l'Ajuntament en la mateixa, Bartomeu Gual. 
  L'esmentada proposta d'adjudicació resulta aprovada per unanimitat dels membres presents (7). 

 
Després d'això el Sr. President aixeca la sessió, essent les 22.23 hores, de tot el qual don fe i 

estenc la present acta, que jo el Secretari certific.  
  
 
 Vist i Plau       El Secretari 
  El Batle 

 
 
  

Signat: Joan Font Massot.     Signat: Francisco González Benito.  
 

 
 
 
 

 


