
 
Ajuntament de Lloret de Vistalegre

 CERTIFICAT 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2019/3 La Junta de Gobierno Local 

 

ANTONI SASTRE OLIVER, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN, 

CERTIFIC: 

 

Que en la sessió celebrada el 23 / de gener / 2019 s’adoptà l’acord següent: 

Vist el projecte de «Millora d’accessibilitat al claustre del Convent de Nostra Sra. de Loreto» redactat per  
Vidal Piñeiro Arquitectes, SLP de data setembre 2018.

 

Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix l’elaboració, aprovació i 
replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a l’art. 231 de la Llei 09/2017, de 08 de 
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  i  l’article  149.1  de  la  Llei  20/2006,  de  15  de  desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

Atès que la Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència 
atribuïda  a  la  Disposició  Addicional  Segona  apartat  1  de  la  Llei  09/2017,  de  08  de  novembre,  de 
Contractes del Sector Públic, vist que el pressupost ascendeix a 48.000,00 euros (IVA inclòs) i per tant  
inferior al 10 per cent dels recursos ordinaris de pressupost vigent

 

Atès que el Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca requereix l’aprovació del 
projecte d’obres,

 

D’acord amb això , i  segons les disposicions legals vigents,  PROPOSO a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del present ACORD:

 

Primer.- Aprovar el projecte de «Millora d’accessibilitat al claustre del Convent de Nostra Sra. de Loreto» 
redactat per Vidal Piñeiro Arquitectes, SLP de data setembre 2018, per un import de 48.000,00 €.

Segon.- Trametre l’acord al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emet el present certificat per ordre i amb el vistiplau del  
batle,  s'expedeix la present.
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