MAGDALENA SASTRE NICOLAU, SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY,
ILLES BALEARS.

CERTIFIC: que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 12 de maig de 2009, va adoptar l’acord que
literalment ,a continuació es transcriu:
3.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA: “REMODELACIÓ PLAÇA TOMEU PENYA”
Atès l'expedient tramitat per a la contractació de les obres de “REMODELACIÓ PLAÇA TOMEU PENYA”
finançant mitjançant el Fons Estatal d’Inversió Local
Atesa l’Acta de la Comissió Informativa permanent de data 6 de maig de 2009, que obren a l’expedient, proposa
elevar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de “Construcciones y pavimentaciones
SIQUIER S.A.
En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent i, especialment, a la disposició addicional segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
Passat el punt a votació, la Corporació per sis vots a favor, 5 de Més Vilafranca i 1 d’UM i 5 abstencions del PP,
aprova la següent:
HE RESOLT proposar al Ple que adopti els següents acords:
1r. Adjudicar provisionalment l’execució de l’obra “REMODELACIÓ PLAÇA TOMEU PENYA” a Construcciones y
pavimentaciones SIQUIER amb CIF: A-07036225), per un import de seixanta-vuit mil vuitanta euros amb dinou
cèntims Euros 68.080,19 € i (un IVA de 10.892,83 euros), per un import total 78.973,02 amb estricta subjecció als
plecs de clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques, al projecte aprovat i a l’oferta i resta
de documentació tècnica presentada, un termini d’execució 3 mesos amb unes millores per valor 4.329,83 € (iva
inclòs), en millores consistents amb retirada i recollocació faroles, reubicació d’arbres existents, sistema i
programador de reg per goteig,
L’obra contarà amb 15 treballadors dels quals 6 s’incorporaran al projecte que actualment que actualment estan
en situació d’atur
2n. Requerir a l’adjudicatari perquè, en un termini no superior als CINC dies hàbils, comptadors des de la
publicació de la present adjudicació provisional en el perfil del contractant de la Corporació, acrediti que es troba
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb aquest Ajuntament i amb la Seguretat
Social, en els termes previstos als plecs de clàusules administratives particulars, així com constitueixi la garantia
definitiva per valor del 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs, és a dir, 3.404,00 euros, davant la
Tresoreria de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
3r. Notificar la present Resolució als licitadors i procedir a la seva publicació en el perfil del contractant de la
Corporació.
4at. Facultar al Batle Sr. Jaume Sansó Caldentey per firmar els documents pertinents per dur a terme
l’adjudicació definitiva.
I perquè així consti on calgui, expedesc el present d’ordre i amb el vist-i-plau del sr. batle a Vilafranca de Bonany
a 2 d’abril de 2009
vist-i-plau

la secretària

el batle
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