
 
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, 

CERTIFICO: 

 

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

«Expedient núm.: 379/2018

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Procediment de Contractació menor d'obres

 

Antecedents:

 

Que a l'ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2019 figura inclós l'aprovació del 
projecte “Millora d’accessibilitat al claustre del Convent de Nostra Sra. de Loreto” redactat per l'arquitecte 
Vidal Piñeiro arquitectes SLP, correspon a continuació l’inici de l’expedient de contractació de les obres.

 

Necessitat a satisfer:

 

Donar compliment a la Llei 8/2017, d'accesibilitat universal de les Illes Balears, mitjançant la substitució 
del trespol existent al claustre del convent.

 

Característiques del contracte:

 

Contracte menor d’obres, import inferior als 40.000’00 € (IVA exclòs)

 

Proposta d'adjudicació:

 

Adjudicar el contracte a l’empresa Construccions Es Dau Montuiri SL vista l’oferta presentada per import 
de 39.669’42 € (IVA exclòs).

 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert 
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

 

 



 
Ajuntament de Lloret de Vistalegre

 

Acords

 

Primer.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius: Donar compliment a la Llei 8/2017, 
d'accessibilitat universal de les Illes Balears, mitjançant la substitució del trespol existent al claustre del 
convent quedant acreditat que la contractació de Adequació de la finca “Millora d’accessibilitat al claustre 
del Convent de Nostra Sra. de Loreto”, mitjançant un contracte menor d'obres és la forma més idònia i 
eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

 

Segon.- Contractar amb Construccions Es Dau Montuiri SL amb NIF B07672793 la prestació descrita en 
els antecedents.

 

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent per import de 39.669’42 € (IVA exclòs)

 

Quart.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.

 

Cinquè.- Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de 
la Resolució.

 

Sisè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la 
identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost 
sobre el Valor Afegit.»

 

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

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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