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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE 18 DE MAIG DE 2010 
 

 
 Lloc de la reunió:                       Alaró, Casa consistorial, sala de reunions 
 Data:                                           18 de maig de 2010   
 Hora de començament:              13’45 h. 
 Hora d’acabament:                     14’05 h. 
 President:                                    Joan Simonet Pons, batle 

Membres presents:                     Gabriel Simonet Homar 
    María Lourdes Bennasar Bennasar 

Membres que han excusat 
la seva absència:                        Antonio Matas Garcías   
Caràcter de la sessió:                 extraordinària 

 Convocatòria:                             primera 
 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 

 
 
 
 
 
1. ADJUDICACIÓN PROVISONAL CONTRATO OBRA “RECUPERACIÓN 

JARDINES SON TUGORES” (FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL - GOBIERNO DE ESPAÑA).- 
 
 (Exp. núm. 1864-2010). 
 Vista la proposta de la mesa de contractació, recollida a l’acta de la seva sessió de 
data d’avui. 

En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia núm. 628-07, de 31 de 
juliol de 2007 (BOIB núm. 122, d’11.08.2007), s’acorda per unanimitat: 
 

- Adjudicar provisionalment el contracte d’obres “Recuperación jardines Son 
Tugores”, a Jorge Simonet Llado, dni 43.066.428-D, pel preu de 83.045,73 €, amb un 
termini d’execució de tres mesos, i amb l’obligació de complir la resta de les seves ofertes 
concretades en el document de formalització de la negociació de 17 de maig de 2010. 
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2. ADJUDICACIÓN PROVISONAL CONTRATO OBRA “CONSTRUCCIÓN 

ESPACIO CUBIERTO PARA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN 
BARTOLOMÉ” (FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD 
LOCAL - GOBIERNO DE ESPAÑA).- 
 
 (Exp. núm. 1453-2010). 
 Vista la proposta de la mesa de contractació, recollida a l’acta de la seva sessió de 
data d’avui. 

En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia núm. 628-07, de 31 de 
juliol de 2007 (BOIB núm. 122, d’11.08.2007), s’acorda per unanimitat: 
 

- Adjudicar provisionalment el contracte d’obres “Construcción espacio cubierto 
para educción física en el colegio público San Bartolomé”, a Obras y Promociones Comas, 
S.A., cif A07474117, pel preu de 60.360,00 €, amb un termini d’execució de tres mesos, i 
amb l’obligació de complir la resta de les seves ofertes d’ocupació, garanties i millores. 

 
 

 
 
 
 
 En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, 
de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe. 
 
                                            Alaró, 18 de maig de 2010. 
 
         Vist i plau, 
        El President, 


