
Ajuntament de Valldemossa

Expedient núm.: 69/2019
PROJECTE  DE  REFORMA  I  AMPLIACIÓ  DE  COBERTA  DEL  PAVELLÓ 
POLIESPORTIU DE VALLDEMOSSA
Resolució: d'Alcaldia de número i data establerts al marge
Procediment: Contracte de Obres per Procediment Negociat Sense Publicitat
Document signat per: L'Alcalde, la  Secretària

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'ADJUDICACIÓ 

Vist l’expedient tramitat per a la contractació del l’execució de l’obra reforma i ampliació 
de coberta del pavelló poliesportiu de Valldemossa.

Vist que amb data 14 de febrer del 2019  es va constituir la Mesa de contractació, òrgan 
competent  per  a  la  valoració  de  les  ofertes,  i  aquesta,  tenint  en  compte  els  aspectes 
negociats,  va realitzar  la següent proposta d'adjudicació:  Obres i  Construccions Tomeu 
Roselló SL oferta econòmica de 330.000€ IVA exclòs

Vist  que amb data 20 de febrer del 2019, l'òrgan de contractació declarà com a oferta 
econòmicament més favorable l'emesa per l'empresa  Obres i Construcció Tomeu Roselló 
SL.

Vist que es va requerir al candidat que presentà l'oferta econòmicament més avantatjosa 
perquè presentés  la documentació justificativa del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, així com justificació de la constitució de la garantia definitiva i, a més, que 
disposa  dels  mitjans  que  s'hagués  compromès  a  dedicar  o  adscriure  a  l'execució  del 
contracte.

Vist que amb data 28 de febrer del 2019, el candidat Obres i Construccions Tomeu Roselló 
SL, va constituir garantia definitiva mitjançant aval bancari nº 91.681.00 de Banca March 
per import de 16.500,00 euros i va presentar els documents justificatius exigits.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
amb l'establert en l'article 151.4 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre,
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RESOLC

PRIMER. Adjudicar  a  l'empresa  Obres  i  Construcció  Tomeu  Roselló  SL  amb  CIF 
B57224313, el contracte d'obres reforma i ampliació de coberta del pavelló poliesportiu de 
Valldemossa  per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent per el preu de 
330.000,00€ més IVA.

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del pressupost vigent de 
despeses.

TERCER. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris 

QUART. Notificar a presa Obres i Construccions Tomeu Roselló SL amb CIF B57224313, 
adjudicatària del contracte, la present Resolució i citar-li per a la signatura del contracte que 
tindrà lloc a les dependències de l’Ajuntament .

CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte d'obres de reforma i ampliació de coberta 
del pavelló poliesportiu de Valldemossa,  en el Perfil de contractant.

SISÈ. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i 
Salut de l'Obra ajustat  a l'Estudi de Seguretat  i Salut (o Estudi Bàsic de Seguretat)  del  
Projecte  per  a  la  seva  aprovació  per  l'Ajuntament  previ  informe  del  Coordinador  de 
Seguretat  i  Salut (o Director Facultatiu de les Obres) i  la seva posterior comunicació a 
l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra.

. 
Ho mana i signa el Sr Batle Dº Nadal Torres Bujosa, davant mi la Secretària que don 

fe, a Valldemossa

Document signat electrònicament
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