
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 19 
DE NOVEMBRE DE 2009.- 

 
A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Petra, a les 21,34 hores del dia 19 de novembre 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. Miquel Ferrer i Riera. 
 Sr. Miquel Santandreu i Bestard.  
 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 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. 

 
 El Sr. Batle afirma que encara que per Llei s'hagi d'incloure aquest assumpte en l'ordre del dia, 

l'acta de la setmana passada encara no està a punt i queda per tant per a la pròxima sessió.  
 
 2.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA“TANATORI I PAVIMENTACIÓ CEMENTERI 
MUNICIPAL. 
  
 En aquest punt de l'ordre del dia, pren la paraula el regidor d'obres que es refereix primer a 
l'adjudicació provisional efectuada per aquest mateix Plenari la setmana passada, i a continuació Bartomeu 
Gual formula la proposta d'adjudicació definitiva, dictaminada favorablement en Comissió per unanimitat, 
que és a favor de l'empresa Melchor Mascaró, per a la realització de l'obra denominada “Tanatori i 
pavimentació cementeri municipal” per un preu de 190.797,59 euros (IVA apart) amb unes millores 
d’enllumenat per valor de 38.485,68 euros (IVA apart). 
 En el torn per a l'oposició, intervé el regidor popular Martí Sansaloni, per a dir que als del seu grup 
els va bé l'acord proposat i que solament anuncien que el seu company regidor del PP Bartomeu Martorell 
Alzamora, s'abstindrà d'intervenir en aquest assumpte, perquè treballa per a l'empresa adjudicatària. En el 
segon torn per al ponent, el regidor Gual afirma per la seva banda que l'obra començarà ja i una vegada 
consultat el Plec de Condicions Administratives igualment informa als presents que el termini d'execució 
de l'obra és de 5 mesos. No es produeixen més intervencions després de l'anterior i per això el Sr. President 
dóna pas a la votació que aporta aquest resultat: 
 
 Vots emesos:  10.  
 Vots a favor:  10 (6 del PSM. 2 del PP i 2 d'UM) . 
 Vots en contra:  0  
 Abstencions:  0. 
 
 Vots no emesos: 1 del PP. 

 



Com a conseqüència de l'anterior, s'aprova per majoria de 5/6 dels membres que componen el 
Plenari la proposta d'adjudicació definitiva en favor de l'empresa Melchor Mascaró, per a la realització de 
l'obra denominada “Tanatori i pavimentació cementeri municipal” per un preu de 190.797,59 euros (IVA 
apart) amb unes millores d’enllumenat per valor de 38.485,68 euros (IVA apart). 

 
Acabat aquest punt de l'ordre del dia, però abans de finalitzar la sessió, el Sr. Batle informa que 

estarà en l'Ajuntament els dimarts matí i tarda, però no els divendres com fins a ara. 
 
Després d'això el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21.36 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.  
 

 


