
  
 
 
 
 ADJUDICACIO DEFINITIVA DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL 
CARRER CORTS AL CEIP DE SINEU 
 
 

 Donat compte de l'expedient de contractació tramitat per adjudicar, per procediment 
negociat sense publicitat intruït per raó de la quantia, les esmentades obres, amb un pressupost 
de licitació de 61.216,84 € mes 9.338,16 € en concepte de IVA 
  

ANTECEDENTS  
  

1r .- Per Decret de la Presidència de data 9 de febrer de 2011, va aprovar l’ expedient 
per l'esmentada contractació, per procediment negociat sense publicitat, al'empara del que 
establert en l’article 161 i 162 de Llei 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector 
Públic.  
  
.   2r .- Per Decret de la Presidència de data 17 de febrer de 2011, es van adjudicar 
provisionalment les obres “Adecuació del carrer Corts al CEIP de Sineu “, per import de 
49.960,49 euros, IVA exclòs, més el 18% d'IVA, 8.992,89 euros, fet que suposa un preu 
total de 58.953.38 euros, IVA inclòs, per ser l'oferta més econòmica de les proposicions 
acceptades i no estar sotmesa en baixa temerària o desproporcionada, de conformitat amb la 
seva oferta i amb el informe del Sr Arquitecte Municipal 
  

3è .- L'empresa, dins el termini concedit, va procedir a la constitució de la garantia  
 definitiva, per import de  2.498,02 €euros, comptant amb tota la documentació establerta al  
 Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
  
CONSIDERANT:  
 
 
  1r .- En l'expedient de contractació s'han complert tots els tràmits legals i 
reglamentaris 
 

 2n .- És competència de la Presidència l'adjudicació d'aquestes obres.  
 

HA RESOLT:  
  

PRIMER .-   Adjudicar definitivament les obres de, “ Adequació del  carrer Corts al 
CEIP de Sineu ,  a l’empresa Acciona Infraestructuras per import de 49.960,49 euros, IVA 
exclòs, més el 18% d'IVA, 8.992,89 euros per ser l'oferta més econòmica de les proposicions 
acceptades i no estar sotmesa en baixa temerària o desproporcionada, de conformitat amb la 
seva oferta i amb l'informe del Sr Arquitecte Municipal 
   

TERCER .- Que d'aquest Decret es doni trasllat a l'empresa adjudicatària, advertint-li 
que haurà de procedir a la signatura del corresponent contracte administratiu, en el termini 
màxim de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació de aquest Decret, 
amb l'advertiment que de no fer-ho així quedarà l'adjudicació de ple dret sense efecte.  



  
QUART .- Que d'aquest Decret es doni trasllat a totes les empreses licitadores, saber 

que contra aquest poden interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del 
Contenciós-Administratiu dins el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al de 
la recepció d'aquest acord o, potestativament, amb caràcter previ, recurs administratiu de 
reposició en el termini d'un mes, davant la Presidència de la Corporació,  

 
Sineu a 23 de febrer de 2011 
 
 
 

L’Alcalde President                                                
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 


