
AJUNTAMENT DE LLUBI 
ILLES BALEARS  
 
 
 
 
    
  ANUNCI ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 
 
 
D’acord amb l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
Sector Públic, que estableix la necessitat de publicar l’adjudicació provisional dels 
contractes, es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en 
data 14 de desembre de 2009, va acordar adjudicar provisionalment el contracte del 
“Servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de l’Ajuntament de Llubí” 
 
La Junta de Govern Local, com a òrgan competent, d’acord amb la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, adoptà entre d’altres, el següent: 
 
Adjudicació del contracte 
-Denominació: “Servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de 
l’Ajuntament de Llubí” 
 
-Adjudicatari: Bellis Clean House, S.A. 
 
-Import adjudicació:   36.192,- euros – IVA inclòs  
 
-Import garantia definitiva:  1.560,- euros. 
 
Vista la proposta d’adjudicació feta per la Mesa de Contractació, i vist que coincideix  
amb l’empresa que ha obtingut la puntuació més alta,  la Junta de Govern Local, va 
acordar aprovar la Proposta de la Batllia, i conseqüentment, adjudicar provisionalment 
el contracte del “Servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de 
l’Ajuntament de Llubí”, a l’empresa BELLIS CLEAN HOUSE, S.A. per un import de 
36.192,- € (IVA inclòs) 
 
Així mateix es  requereix a l’empresa adjudicatària per què en un termini de deu dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci d’adjudicació 
provisional  en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Llubí, acrediti que es troba al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, en els 
termes prevists en els plecs de clàusules administratives particulars, i també perquè 
constitueixi la garantia definitiva per import de 1.560,- euros davant la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Llubí. 
 
Contra aquest acord que esgota la via administrativa, de conformitat amb l’article 109.c) 
de la Llei 30/92 de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99 i l’article 52.2 de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril de 1985 de Bases de Règim Local i altres normes concordants i 
complementàries, es podran interposar, alternativament els recursos següents: 
 

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir del següent de la notificació del present acord, de conformitat amb la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 



b)   El recurs potestatiu de reposició, que s’interposarà davant  l’òrgan que ha dictat 
aquest acord en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la 
notificació del present acord, de conformitat amb l’establert a l’article 116 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 de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi 
notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de 
sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta. 

 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent. 
 
El que es fa públic per a general coneixement. 
 
Llubí,  17 de desembre de 2009. 
 
El Batlle, 

 
 
 

Tomàs Campaner Ferragut 
 


