
 
Ajuntament de Maria de la Salut

 

ACORD ADJUDICACIÓ DEFINITIVA I NOTIFICACIÓ

 

 

HIGINIO CASCON NOGALES, Secretari-Interventor-Tresorer de l’Ajuntament de Maria 
de la Salut ( Illes Balears ), 

C E R T I F I C :  

Que, a la Sessió Extraordinària de la Junta de Govern Local, de data 23 d’abril de 
2019, es va prendre el següent acord, que, literalment transcrit, diu: 

4.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU,  DE LES OBRES DE “ MILLORA DE 
VORERES I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES “ . SUBVENCIÓ 
DEL  CONSELL  DE  MALLORCA  2018/2019  PER  OBRES  DE  COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL. PER PROCEDIMENT SIMPLIFICAT, ABREVIAT PLUS. -  

. D’acord amb la tramitació prevista al Plec de Condicions Econòmico Administratives 
que regeix el procediment, i concordants  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de 
Contractes del Sector Públic.  

Atès que per la Mesa de Contractació, de dia 8 de 2019, s’ha duta a terme la proposta 
d’adjudicació  a  l’empresa  MATIES  AMER  Construcció  i  Obra  Pública  C.I.F. 
B16589822                                                 

        A la vista de que l’esmentat adjudicatari havia presentat Declaració Responsable, 
essent necessari acreditar la documentació de compliment dels    requisits escaients. 

        Atès que es va requerir l’empresa per presentar l’acreditació dels requisits, en el 
termini establert de 7 dies, i va presentar la documentació requerida següent:   

. Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries. 

. Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

. Acreditació de la solvència econòmica 

. Acreditació de la solvència tècnica. 

. Documentació acreditativa de la inscripció de l’empresa en el ROLECE.

       De conformitat  amb  tot  l’actuat,  la  Junta  de  Govern  Local,  com a  òrgan  de 
contractació, per unanimitat acorda adoptar el següent acord:   

 1.- Adjudicar  l’execució de les obres de “  MILLORA DE VORERES I ELIMINACIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES “ , al licitador i els terminis següents:  

 

   Adjudicatari                                                                                                                                            Preu IVA incl.                                                                                                      Millores

 

Maties Amer, Const. I Obra Pública          49.366,33.- €              40 metres més voreres

  2.-  Notificar el present acord a l’altre licitador, al licitador interessat, i donar-li data 
per a la  firma del consegüent contracte administratiu. 
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3.- Publicar el present acord en el Perfil del Contratante . 

I  perquè així  consti,  i  als  efectes  oportuns,  expedesc el  present,  d’ordre  i  amb el  
vistiplau del Batle-President, a Maria de la Salut,  

Vist i plau, 

El Batle-President, Guillem Jordà Bauzà.  

 

     

Contra  aquest  acord  que  esgota  la  via  administrativa,  de  conformitat  amb  l’article 
114.1.c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, l’article 
52.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril de 1985, reguladora de les bases de règim local, i  
altres normes concordants i complementàries, es podran interposar, alternativament, 
els recursos següents:  

a)      Directament, el recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent de 
la  jurisdicció  contenciosa  administrativa,  en  el  termini  de  dos  mesos, 
comptadors a partir del dia següent al de la notificació del present acord, de 
conformitat amb el que disposa l’art. 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

b)      El  recurs potestatiu de reposició, que s’interposarà davant l’òrgan que ha 
dictat  el  present  acord  en  el  termini  d’un  mes,  comptador  a  partir  del  dia 
següent al de la notificació del present acord, de conformitat amb l’establert a 
l’article  124  i  següents  de  la  Llei  de  procediment  administratiu  abans 
esmentada. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es 
produirà pel transcurs d’un mes des de la seva presentació, sense que s’hagi 
resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se recurs contenciós 
administratiu, en un termini de sis mesos.   

    No obstant  l’anterior,  es pot exercitar,  si  n’és el  cas,  qualsevol altre recurs que 
s’estimi pertinent.  

                  Maria de la Salut, 

 

                          El Secretari-Interventor, 

                         Sgt.: Higinio Cascón Nogales.  
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