DECRET DE BATLIA 381/2013
Vist el contingut del Projecte d'Obres “ Condicionament i millora c/Son Bordoi”
d'aquest terme municipal, a l'efecte previst a l'article 22 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
_
Vist l'informe de l'Arquitecte Sr. Tomeu Cerdà Gamundí, en el qual es detallen els
aspectes tècnics del mateix, així com la viabilitat de l'actuació esmentada, recollint-se al
corresponent Projecte d'Obres els Plecs de Prescripcions Tècniques pels quals es regirà
la licitació.
_
Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454/61002, per import
de 80.000euros, que suposa el valor estimat del contracte d'obres a tramitar.
_
Vist l'informe jurídic favorable i fiscalitzador emès pel Secretari-Interventor d'aquest
Ajuntament.
_
Vist l'estat del procediment i considerant que, d'acord amb l’acta de la Mesa de
Contractació de dia 25/11/2013, procedeix l'adjudicació del present contracte al licitador
78.186.652 S, per haver presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa.
_
Considerant que per mitjà de Decret de l'Alcaldia de data 29/11/2013, es va resoldre
classificar les ofertes corresponents, requerint el licitador que va presentar l'oferta
econòmicament més avantatjosa per tal que procedís dins del termini de deu dies hàbils,
a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi l'òrgan de contractació per
obtenir-ne de forma directa l'acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que
s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article
64.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d'haver constituït la garantia definitiva
per import del cinc (5 %) per cent de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el
Valor Afegit.
_
Considerant que el licitador ha presentat la documentació legalment prevista dins del
termini previst.
_
Vist que de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona del Reial

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, corresponen als Alcaldes i als Presidents de les Entitats
Locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions
d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
_
Així mateix correspon als Batles i als Presidents de les Entitats Locals l'adjudicació de
concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del
patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats, sense
perjudici de la seva possible delegació en la Junta de Govern Local.
_
Per tot això,i d’acord amb les disposicons legals,RESOLC
_
PRIMER- Adjudicar a 78.186.652 S el contracte d'obres “Millora i condicionament
c/Son Bordoi” tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat, per import de
72.297,50 euros ( IVA inclòs ).
_
SEGUNDO.- Disposar la despesa per import de 72.297,50 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 454/61002corresponent del Pressupost en vigor d'aquest
ajuntament per a l'exercici 2013.
_
TERCER.- Requerir a 78.186.652 S per tal que procedeixi a la formalització del
contracte esmentat en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la
notificació de la present adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista al
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
_
QUART.- Notificar el present acord als interessats a l'expedient administratiu, fent-los
saber que contra els presents actes podran interposar-se, potestativament, i de
conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, RECURS DE
REPOSICIÓ en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la
notificació, davant aquest mateix òrgan o, en el seu defecte, interposar-se RECURS
CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia
següent a la seva recepció, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, segons el
que disposa el número 1 de l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció Contenciós Administrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se
qualsevol altre que cregui convenient.

Llubí,13 de desembre de 2013.

El Batle,

Joan Ramis Perelló

El Secretari,

Raimundo Tomás Montis Sastre

