
 
 
 
 
 
 
 
ACORD DEL PLE D'ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 0-3 ANYS 
 
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra de construcció d’una escola d’educació 
infantil de 0-3 anys amb un pressupost de 830.081,12 euros, aprovat l’expedient de contractació i els plecs de 
clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques que han de regir el contracte per 
l’execució de les obres  aprovat pel Ple de l’Ajuntament a la sessió del dia 13 d’agost de 2009 per procediment 
obert i tramitació d’urgència i que se va publicar en el BOIB núm. 93 de 27 de juny de 2009. 
 
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 93, 94 i 122 i següents de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Vista la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació de dia 24 de setembre de 2009. 
 
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple 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, l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i de les Illes Balears i l’article 43 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals,  el ple de l’ajuntament ha acordat en sessió plenaria extraordinaria urgent de 
dia 28/09/09: 
 
PRIMER: Declarar vàlida la licitació  i adjudicar provisionalment el contracte per a la construcció d’una escola 
d’educació infantil de 0-3 anys a l’empresa que ha obtingut una major puntuació que es CONSTRUCCIONS 
GRAN VIOBRA, S.L per un import de 644.028,45 euros, iva exclòs, per ser l’oferta més avantatjosa d’acord 
amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i a les propostes 
tècniques presentades pel licitador. 
 
SEGON: Requerir a l’adjudicatari per a que, en un termini de quinze dies hàbils des del dia següent de la 
publicació d’aquest acord, acrediti que ha constituït la garantia definitiva d’un 5 % de l’import d’adjudicació, 
xifrada en 32.201,42 euros, amb l’advertència que si no ho fa així la contractació pot quedar resolta. Així mateix 
ha de presentar la certificació relativa d’estar al corrent de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries i la 
resta de documentació exigida en els plecs.  
 
TERCER. Delegar expressament la competència per a l’adjudicació definitiva d’aquest expedient de 
contractació en el batle de la corporació sempre que l’empresa adjudicaria provisional faci front a les 
obligacions establertes a l’article 135.4 de la LCSP.   
 
QUART. Tornar la garantia provisional als licitadors, excepte la dipositada per l’empresa adjudicatària, que serà 
retinguda fins que es formalitzi el contracte. 
 
CINQUÈ. Publicar el resultat de la contractació al perfil del contractant de la pàgina web municipal i notificar 
aquesta resolució a l’adjudicatari i la resta de licitadors, essent d’aplicació el previst als article 135 a 137 de la 
LCSP. 
 
SISÈ. Facultar el Batle per tal que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els acords 
precedents. 
 

Ses Salines, 28 de setembre de 2009. 
 
 

El batle,  
 
 
 
 
 

Sebastià Burguera Burguera  


