
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN 
TANATORI  MUNICIPAL  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  NEGOCIAT  AMB 
PUBLICITAT. 

Vist que mitjançant decret de Batlia de data vint de maig  de dos mil nou, es va 
adjudicar provisionalment a favor de CONSTRUCCIONS A. MOLINA MOLINA, 
el contracte d'obres de construcció d’un Tanatori Municipal , pel preu de dos-
cents  trenta  sis  mil  tres-cents  vuitanta  euros,  (236.380,00  €)  IVA  exclòs,  i 
274.200,80 € amb IVA.

D’acord amb el que disposen els articles 94, 96, 135 i 145 de la Llei 30/2007, 
de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic  i  el  plec  de  clàusules 
administratives que regulen aquesta contractació. 

Vista l’acta de qualificació administrativa de la documentació presentada per 
participar  en  la  licitació  del  contracte  d’obres  de  construcció  d’un  Tanatori 
Municipal de  7 de març de 2009, segons la qual s’han presentat dues ofertes:

-Construccions Garcias Manresa.
-Construccions Miquel A. Molina Molina

Vista l’acta per a l’adjudicació  del contracte per a l’execució de les obres d’un 
tanatori  municipal  de  15  de  maig  de  2009 i  vists  els  informes dels  serveis 
tècnics  municipals  ,  atès  el  resultat  de  la  votació  per  majoria  dels  seus 
membres i  vistes les observacions de caire tècnic fetes a cadascuna de les 
votacions, la Mesa de contractació proposa que, examinada la documentació 
presentada  per  l’empresa  Construccions  Garcias  Manresa  i   Construccions 
Miquel A. Molina Molina ,  se puntuï de la següent manera  : 

 -Construccions Garcias Manresa: 27,75 punts
 -Construccions Miquel A. Molina Molina: 29,24 punts

D’acord  amb  l’article  138.1  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic 
l’adjudicació definitiva dels contractes la quantia dels quals sigui superior a les 
quantitats indicades a l’article 122.3 es publicarà la perfil del contractant (article 
42) de l’òrgan de contractació, i si és superior a 100.000 euros, a més al BOIB.

Procedeix  de  conformitat  amb  l’article  137  de  la  citada  Llei  notificar  als 
candidats o licitadors.

De  conformitat  amb  les  atribucions  que  han  estat  conferides  a  la  Batlia 
conforme a allò disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per l’adjudicació del contracte, 
resolc:    

 



PRIMER:  Declarar  vàlid  l’acte  de  licitació,  per  procediment  negociat  amb 
publicitat i tramitació urgent, i adjudicar provisionalment a Construccions Miquel 
A. Molina Molina el contracte per la realització de l’obra consistent en obres de 
construcció d’un Tanatori Municipal que s’haurà de desenvolupar d’acord amb 
els  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  als  plecs  de  clàusules 
administratives  generals  aprovats  per  aquest  Ajuntament,  per  un  valor  de 
236.380,00 euros, Iva exclòs + 37.820,80 euros (IVA), total 274.200,80 euros.
 
SEGON: Notificar  i  requerir  a  l’adjudicatari  provisional  del  contracte,  perquè 
presenti, dintre dels deu dies hàbils següents al de la data de publicació de 
l’adjudicació provisional en el Perfil de Contractant, la documentació justificativa 
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva 
aptitud per a contractar, així com constituir la garantia definitiva.

TERCER: Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en 
el Perfil del Contractant i notificar aquesta resolució a tots el participants en la 
licitació amb la indicació dels recursos pertinents.

Ses Salines, 25 de maig de 2009.

El Batlle-President, 

Sebastià Burguera Burguera.




