
 
ACORD PLENARI ADJUDICACIÓ OBRA 

 
  

El Plenari d’aquest Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de maig de 
2009, va adoptar entre d’altres el que es transcriurà a continuació, amb la salvetat del que 
disposa l’art. 206 del ROF (R.D.2568/1986 de 28 de novembre): 
 

 3.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA “ASFALTAT VORAVIES, XARXA 
PLUVIALS, CARRER MONTERREI, PARE MIQUEL DE PETRA I ENVOLTANTS ”. 
 
 Dins d'aquest punt de l'ordre del dia introduït per urgència, també actua com ponent el 
regidor Gual Riutort que comença recordant el pressupost de licitació establert per a aquesta 
obra, el qual puja a un total de 477.926,42 euros. Quant a la licitació efectuada Bartomeu 
informa que s'han presentat 7 empreses i que únicament s'ha exclòs a l'empresa MAB, per 
haver-se equivocat al ficar la documentació que corresponia dins de cada sobre. A propòsit de 
l'empresa indicada, el regidor de l'equip de Govern comenta una incidència sorgida en una obra 
que va realitzar a Petra, amb el empotrament d'un camió en un carrer. Continua en l'ús de la 
paraula el regidor d'Obres, dient ara que l'Empresa Melchor Mascaró SA ha obtingut la major 
puntuació de totes les admeses (95 punts) i per això proposa al Plenari que adopti com acord: 
l'adjudicació provisional de l'obra anomenada “ASFALTAT VORAVIES, XARXA 
PLUVIALS, CARRER MONTERREI, PARE MIQUEL DE PETRA I ENVOLTANTS ”, a 
l'empresa Melchor Mascaró SA, per un preu de 411.206.90, IVA apart, i amb els millores 
oferides per aquesta empresa en la seva proposició, per valor de 226,067,87, IVA apart. 
 Acabada la intervenció del regidor d'Obres, toca el torn de l'oposició, i el portaveu 
popular Martí Sansaloni fa una observació de cara a la confecció dels pròxims plecs de 
condicions per a licitar obres, de tal forma que la Mesa pugui demanar explicacions a les 
empreses que ofereixin millores per un valor tan desproporcionat, com en aquest cas Melchor 
Mascaró SA; sense perjudici de la qual cosa, aquest regidor del PP anuncia el vot favorable del 
seu grup municipal.  
 Sense més comentaris referent a això té lloc la votació sobre la proposta d'adjudicació 
provisional formulada pel regidor d'Obres, si bé aquest mateix regidor indica que ell no 
participarà en la votació i igualment des del grup popular s'anuncia que el regidor d'aquest grup 
Bartomeu Martorell Alzamora, tampoc participarà en la votació. A pesar de l'absència de 3 
regidors i de la no-participació, per abstenir-se d'intervenir en l'acord d'altres dos regidors, en 
qualsevol cas, queda aprovada per majoria absoluta: l'adjudicació provisional de l'obra 
anomenada “ASFALTAT VORAVIES, XARXA PLUVIALS, CARRER MONTERREI, PARE 
MIQUEL DE PETRA I ENVOLTANTS ”, a l'empresa Melchor Mascaró SA, per un preu de 
411.206.90, IVA apart, i amb els millores oferides per aquesta empresa en la seva proposició, 
per valor de 226,067,87, IVA apart. Tot seguit el Sr. President aixeca la sessió, essent les 20,04 
hores, de tot el qual don fe i estenc la present acta, que jo el Secretari certific.“ 

 


