DECRET D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE PER
CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 0-3 ANYS

A

LA

El batle, per delegació del ple acordada en la sessió extraordinària urgent de dia 28 de
setembre de 2009, adopta el següent acord:
ANTECEDENTS
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.
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article 126 de
la citada Llei.
Atès que el ple de l’ajuntament va adjudicar provisionalment a la sessió extraordinària
urgent de dia 28 de setembre de 2009 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.
Atès que l’adjudicatari provisional, dins el termini atorgat a l’efecte, ha constituït la
garantia definitiva d’un 5 % de l’import d’adjudicació, xifrada en 32.201,42 euros i ha
de presentat 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.
D’acord amb l’article 138.2 de la Llei de contractes del sector públic l’adjudicació
definitiva del contracte es publicarà al BOIB quan la seva quantia sigui superior a
100.000 euros.

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al batle de la corporació
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: Adjudicar definitivament el contracte 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, atès
que l’empresa adjudicatària ha presentat la documentació prevista a l’article 135.4 de
l’esmentada llei.
SEGON: Requerir a l’adjudicatari per a què el dia i hora que se li indiqui formalitzi el
contracte administratiu corresponent.
TERCER: Publicar el resultat de la contractació al BOIB i a la pàgina web municipal.
QUART: Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i la resta de licitadors, amb la
indicació del recursos corresponents.
CINQUÈ: Comunicar el present acord a les empreses licitadores que no hagin resultat
adjudicatàries perquè, d’acord amb l’article 137.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, puguin sol·licitar la informació que estimin oportuna en
el termini de quinze dies des del següent al de la notificació del present acord.
SISÈ: Donar compte d’aquesta resolució al ple de l’Ajuntament a la propera sessió
plenària que es dugui a terme.

Així ho mana i signa el Batle-president, Ses Salines, 19 d’octubre de 2009
El batle,

Sebastià Burguera Burguera

