DECRET
Assumpte: Adjudicació provisional del contracte d´obres consistents en
“Reforma i adequació del Casal d´activitats per a joves”, incloses dins el Fons
Estatal per a l´Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Atès l'expedient tramitat per a la contractació de les obres consistents en “Reforma i
adequació del Casal d´activitats per a joves”, obres finançades pel Fons Estatal per a
l´Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Atesos la documentació i els informes que obren dins l´expedient.
En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent i, especialment, a la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, RESOLC:
1r. Adjudicar provisionalment l’execució del contracte d´obres consistents en
“Reforma i adequació del Casal d´activitats per a joves” a l´entitat “COEXPOL, SL”,
amb CIF B-07713811 i domicili al c/ S´Olivaret núm. 31 07313 Selva, amb estricta
subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al projecte i a la seva
oferta (Preu sense IVA: 51.170 euros; preu amb IVA 59.357,20 euros. Número de
persones a ocupar en l´obra: 12 persones. Referències tècniques, professionals
i especials: les determinades a l´oferta i qualificades per la direcció tècnica en 5
punts. Termini d´execució: 1 mes. Programa de treball: el determinat en l´oferta i
qualificat per la direcció tècnica en 4 punts. Suggeriments o proposta de
modificacions: els establerts a l´oferta i qualificats per la direcció tècnica en 4
punts. Millores sobre el projecte, materials i tècniques en l´execució: les
proposades a l´oferta i qualificades per la direcció tècnica en 10 punts. Millores en
la qualitat de l´enrajolat, fusteria, instasl·lació elèctrica i bany de la planta pis,:
millora quantificada en 7.192 euros (IVA inclòs) a la partida que la direcció tècnica
consideri oportuna per un import total de CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (59.357,20 €) IVA inclòs, que es
finançaran amb càrrec al Fons Estatal per a l´Ocupació i la Sostenibilitat Local.
2n. Requerir a l’adjudicatari perquè, en un termini no superior als DEU dies hàbils,
comptadors des de la publicació de la present adjudicació provisional en el perfil del
contractant de la Corporació, acrediti que es troba al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb l'Estat i amb aquest Ajuntament i amb la Seguretat
Social, en els termes previstos als plecs de clàusules administratives particulars, així
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com constitueixi la garantia definitiva per valor del 5% de l’import d’adjudicació del
contracte, IVA exclòs, és a dir, per valor de 2.558,50 euros, davant la Tresoreria de
l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
3r. Notificar la present Resolució als licitadors i procedir a la seva publicació en el
perfil del contractant de la Corporació.
4t. Donar compte del present decret al Ple en la primera sessió plenària que es
celebri.
Ho mana i firma el Sr. Batle, Antoni Nicolau Nicolau, a Vilafranca de Bonany en data
19 d´abril de 2010.

El Batle

Antoni Nicolau Nicolau

Davant meu, el Secretari-Interventor

Jose Luis Obrador Esteva

Ajuntament de Vilafranca de Bonany
Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832106 / 07 – Fax 971832108
E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net
www.vilafrancaterrabona.com

