
 
 

PROPOSTA DE BATLIA 

Vist el contingut del Projecte d'Obres per “MILLORA I CONDICIONAMENT 
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 Municipal, al 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 80.000 euros, que suposa el valor estimat del contracte d'obres a 
tramitar. 

Vist l'informe jurídic i de fiscalitzaciófavorable emès pel Secretari-Interventor 
d'aquest Ajuntament. 

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 Batles 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 als 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. 

Vist que aquesta competència està delegada a la Junta de Govern local per acord 
de Ple de dia 21 de juny de 2013. 

Per tot això, proposo a la Junta de Govern local l’adopció del present ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant Procediment 
Negociat sense publicitat del contracte d'obres “Millora i condiconament c/Son 
Bordoi” per import de 63.993,02  euros, corresponents al valor estimat del 



contracte, als quals s'haurà de repercutir 13.438,53  euros corresponents a 
l'Impost sobre el Valor Afegit.  

SEGON.- Aprovar la despesa per import de 80.000 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 454/61002 del Pressupost de despeses de l'Ajuntament  
per a l'exercici 2013. 

TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han 
de regir la Contractació mitjançant Procediment Negociat sense publicitat del 
present contracte d'obres, així com el Projecte d'obres elaborat per l’arquitecte 
tècnic Sr. Joan Fiol Company. 

QUART.- Procedir a l'obertura del procediment d'adjudicació del present 
contracte d'obres, per procediment negociat sense publicitat, sol·licitant ofertes a 
un mínim de tres empreses, que a judici de l'Alcaldia siguin aptes per contractar 
amb el Sector Públic, i que disposaran d'un termini de 12dies naturals per 
presentar proposicions, a comptar des del dia següent a la recepció de la 
invitació. 

No obstant, la Junta de Govern resoldrà. 

Llubí, 25 d’octubre de 2013. 

El Batle, 

 

Joan Ramis Perelló 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 


