ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 13 DE MAIG DE 2009.A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de Petra, als 19,38 hores del dia 13 de maig de dos
mil nou, es reuneixen en primera convocatòria, als efectes de realitzar sessió plenària extraordinària i
pública de l'Ajuntament, els regidors que a continuació és relacionin:
Sr. Joan Font i Massot.
Sr. Sebastià Reixac i Genovard.
Sr. Bartomeu Gual i Riutort.
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.
Actua com a Secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. Francisco González Benito, i la sessió és
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.
Aquest primer punt de l'ordre del dia, és obviat pels presents atès que no hi ha hagut temps
material de tenir preparada l'acta per a aquesta sessió.
Abans de passar al següent punt de l'ordre del dia, el Sr. Batle proposa a la resta dels regidors
presents, la introducció d'un assumpte no-dictaminat en Comissió, pel procediment d'urgència, per a no
haver de fer altra sessió plenària la setmana que ve i així poder adjudicar definitivament les 2 obres ja
licitadas, en la sessió ordinària de juny. Els regidors del Plenari presents, ratifiquen per unanimitat la
proposta del Sr. Batle, conforme al disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de
desembre, s'aprova per unanimitat dels regidors.
2.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.
Dins d'aquest punt, però abans de procedir al sorteig, el Sr. Batle atorga l'ús de la paraula al regidor
de l'equip de govern Bartomeu Gual Riutort, el qual anuncia que en aquesta ocasió el sorteig s'haurà de fer
mitjançant un programa informàtic de l'Oficina del Cens Electoral i adverteix que en cas que hi hagi un
error en un dels elegits, s'ha de tornar a sortejar tota la Mesa Electoral. A instàncies del Secretari, el regidor
que intervé demana que s'acordi prèviament abans del sorteig que per als casos que no es pugui notificar
als elegits o la Junta Electoral de Zona les admeti les seves excuses, automàticament quedi nomenat com
membre de la mesa, la següent persona que aparegui en la llista del Cens Electoral, sense necessitat de
realitzar un nou sorteig. Aquesta proposta d'acord plenari del Regidor Gual, s'aprova per unanimitat dels
regidors presents, d'acord amb el disposat en l'article 91.4 de Llei Balear Local, 20/2006 de 15 de
desembre. Igualment, s'acorda també sortejar d'una vegada totes les Meses Electorals i no una per una, amb
la mateixa unanimitat, abans indicada i conforme al disposat en la mateixa norma legal.
Com a resultat del sorteig efectuat, la composició de les 4 meses electorals de Petra, per a les
pròximes Eleccions al Parlament Europeu, queda configurada inicialment de la següent manera:
DISTRICTE 1 (ESCOLES VELLES) SECCIÓ 1:
MESA A (1)
President: Salvador Galmés Santandreu
Suplent 1º: María Angels Andreu Galmés
Suplent 2º: Antonio Llinás Cerdà

Nº del Cens Electoral.
303
47
412.

Vocal 1º: María Joana Femenías Bauça
Suplent 1º: Juana Beltrán Servera.
Suplent 2º: Miquel Estelrich Alcover

210
112
195.

Vocal 2º: Antonia Gual Gual
Suplent 1º: Catalina Artigues Cifre
Suplent 2º: Joan Amengual Ferrer

368.
49.
45.

MESA B (2):
President: Francesca Vidal Bauça
Suplent 1º: Macià Riutort Riutort
Suplent 2º: Calalina Torrens Galmés

437.
302.
401.

Vocal 1º: Miquel Riutort Ribot
Suplent 1º: Miquel Mestre Abad
Suplent 2º: Juan Sancho Estela

296.
60.
348.

Vocal 2º: Miquel Monroig Mestre
Suplent 1º: Miquel Mayol Torrens
Suplent 2º: Josep María Sastre Barceló

83.
45.
373.

DISTRICTE 2 (ESCOLES NOVES) SECCIÓ 1:
MESA C (3)
President: Adela López Zafra.
Suplent 1º:Francesca Bennassar Moragues.
Suplent 2º: Tomás Ayerdi Aguado.

567.
130.
51.

Vocal 1º: Bartomeu Femenías Riera.
Suplent 1º: Antoni Ensenyat Roca.
Suplent 2º: Maria-Antònia Castell Sureda.

265
236.
210.

Vocal 2º: Barbara Bestard Gibert
Suplent 1º: Lluis Grimalt Moragues
Suplent 2º: Antonia Bennassar Moragues

145.
466.
135.

MESA D (4):
President: Juan Vila Sansó
Suplent 1º: Margalida Nicolau Florit
Suplent 2º: María del Pilar Oliver Vic

657.
159.
206.

Vocal 1º: Antoni Mascaró Bauça
Suplent 1º: Isabel Ríos Grimalt
Suplent 2º: Antonia Juliá Vila Riutort

52.
376.
656.

Vocal 2º: Joan Vives Sales
Suplent 1º: César Marcobal Gil
Suplent 2º: Francisca del Moral Jiménez

667.
10.
133.

3.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA “ASFALTAT VORAVIES,
PLUVIALS, CARRER MONTERREI, PARE MIQUEL DE PETRA I ENVOLTANTS ”.

XARXA

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.
Vist i Plau
El Batle.

Signat: Joan Font Massot.

El Secretari

Signat: Francisco González Benito.

