
 
Ajuntament de Lloret de Vistalegre

ANTONI  SASTRE  OLIVER,  Secretari-Interventor  de  l’Ajuntament  de  Lloret  de  Vistalegre, 

Comunitat Autònoma de les I. Balears,

CERTIFIC

Que en data 9 de maig de 2018, la Junta de Govern Local entre d’altres adoptà l’acord que es 

transcriu literalment:

«Vist  que,  per  per  part  de  l'equip  de  govern  es  va  detectar  la  necessitat  de  realitzar  la 

contractació  de  Obres  consistents  en  «ACONDICIONAMENTO  PISTAS  DEPORTIVAS». 

Aprovat el Projecte d'Obres corresponent,  i existint la disponibilitat dels terrenys, s'incorpora a 

aquest expedient de contractació. Vist que l'Ajuntament no compta amb mitjans materials ni  

personals per escometre aquesta obra. 

Vist que donada la característica de l'obra per realitzar el projecte esmentat es considera com a 

procediment més adequat el procediment Negociat sense Publicitat.

Vist que es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en  

relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 

Vist que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a  

seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte. 

Vist que, Provisió de Batlia de data 23 de febrer de 2018, es va aprovar iniciar l'expedient per a 

la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 

Vist  que  es  va  redactar  i  va  incorporar  a  l'expedient  el  Plec  de  Clàusules  Administratives 

Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte. 

Vist que, per Secretaria - Interventora, es va realitzar la retenció de crèdit oportuna i es va  

emetre informe de fiscalització de l'expedient  amb les conclusions  següents:  existeix  crèdit 

suficient i adequat al pressupost vigent. 

Vist que, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2018, es va 

aprovar l'expedient i  els Plecs de Clàusules Administratives i  Prescripcions Tècniques per a 

l'adjudicació  de  les  Obres  consistents  en  CONTRACTE  OBRES  "ACONDICIONAMIENTO 

PISTAS DEPORTIVAS", per procediment Negociat sense Publicitat, així mateix es va procedir a 

autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació del mateix, convocant la seva licitació. 

Vist l'informe de Secretaria de data 26 de febrer de 2018, relatiu a l'adequació del  projecte 

esmentat a la normativa d'ordenació i urbanística vigent. 
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Vist que es van sol·licitar ofertes a les següents empreses: 

— COEXA, SA

— AMER E HIJOS, SA 

– SAVIA  PROYECTOS Y  MANTENIMIENTOS, SL

- PYOCSA

Vist  que  l'òrgan  de  contractació  va  declarar  com  a  oferta  econòmicament  més  favorable 

l'emesa per l'empresa Savia Proyectos y Mantenimientos, SL

Vist que es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa 

perquè  presentés  la  documentació  justificativa  del  Text  Refós  de la  Llei  de Contractes  del  

Sector  Públic,  així  com justificació  de la  constitució  de la  garantia  definitiva  i,  a  més,  que 

disposa dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte. 

Vist que el candidat en data 16 de febrer de 2018, i amb RGE núm.213 , va constituir garantia  

definitiva  per  import  de  9778,490  euros  i  va  presentar  els  documents  justificatius  exigits. 

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article 151.4 

i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

Es proposa a la Junta de Govern que adopti el següent acord: 

PRIMER. Adjudicar  a SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS el  CONTRACTE OBRES 

"ACONDICIONAMIENTO PISTAS DEPORTIVAS", per procediment Negociat sense Publicitat, 

aprovada per Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2018. 

SEGON.  Disposar  la  despesa  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  340.632.00  del 

pressupost vigent de despeses. 

TERCER.  Notificar,  en  els  termes  previstos  en l'article  151.4 del  Text  Refós  de la  Llei  de 

Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris. 

QUART. Notificar a SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL, adjudicatari del contracte, 

la  present  Resolució  i  citar-li  per  a  la  signatura  del  contracte  que  tindrà  lloc  a  la  Casa 

Consistorial de Lloret de Vistalegre en el termini de cinc dies hàbils a comptar des del següent 

a la recepció de la notificació del presenta acord.

CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte de ´de les obres consistents en CONTRACTE 
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OBRES "ACONDICIONAMIENTO PISTAS DEPORTIVAS" en el Perfil de contractant. 

Així  mateix,  publicar  l'adjudicació  a  la  seu  electrònica  d'aquest  Ajuntament  [adreça 

https://http://lloretdevistalegre.sedelectronica.es]. 

SISÈ. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut 

de l'Obra  ajustat  a  l'Estudi  de Seguretat  i  Salut  del  Projecte  per  a  la  seva  aprovació  per 

l'Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació 

a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra. 

SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, 

de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes  

del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

VUITÈ. Autoritzar al Batle per a a la signatura del contracte, i delegar en la Junta de Govern la  

resta de tràmits necessaris per a l'execució d'aquest contracte».

I perquè així consti i als efectes pertinents expedesc la present amb el vistiplau del Sr. Batle a 

Lloret de Vistalegre. Document signat electrònicament.

Vis-i-plau,

 El Batle
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