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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN CELEBRADA 

EL DIA 20-03-2009 

 

 A Lloseta (Balears) a vint de març del dos mil nou, essent les tretze 

hores, es reuneixen a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, els següents 

regidors: Maria Isabel Fullana Jaume,  Joan Coll Jaume, Maria Alemany 

Sánchez, Maria del Carmen Moreno Garcia, presidits pel Sr. Bernat Coll 

Ramon, i assistits pel Secretari de la Corporació Josep Alonso Aguiló, I LA 

Interventora muncipal, Francisca Tomàs Roca,  a l’objecte de celebrar, en 

primera convocatòria, sessió ordinària de la Junta de Govern, en exercici de 

les atribucions delegades per Decret de Batlia núm. 12/2003, de 20-06-

2003 (BOIB núm. 99 de 10-07-03)  i per acord del Ple de la Corporació 

municipal de data 25-06-2003, s’adopten els següents acords, de 

conformitat amb l’ordre del dia de la sessió: 

 

 

 10.- ADJUDICACIÓ D’OBRES FONS ESTATAL D’INVERSIÓ 

LOCAL.-  

 

 10.1.- OBRA DOTACIÓ DL SISTEMA D’AIGÜES AL C/ 

RAMON I CAJAL.- S’ha procedit a l’obertura de les proposicions 

presentades per FONT UFANA S.A.; per CONSTRUCCIONS 

COLOMETA S.A. i per OBRES T.NOF S.L. Empreses que foren 

formalment convidats a participar en el procediment negociat sense 

publicitat  per a l’adjudicació de l’obra assenyalada. En l’oferta presentada 

per FONT UFANA S.A. s’ha detecta un error subsanable, a tal efecte 

s’acorda concedir-li un termini de 3 dies hàbils per a la subsanació. 



 2 

 

 10.2.- OBRA MILLORA I ADEQUACIÓ DEL CARRER 

GUILLEM SANTANDREU.- S’ha procedit a l’obertura de les 

proposicions presentades per SERVEIS I COMPLEMENTS ES RAIGUER 

S.L.; per CONSTRUCCIONES TOMEU S.L. i per PENYAL XAPAT S.L. 

Empreses que foren formalment convidats a participar en el procediment 

negociat sense publicitat  per a l’adjudicació de l’obra assenyalada. 

Comprovat que compleixen els requisits previs que indica l’article 130 de 

la LCSP, s’ha procedit a valorar els criteris d’adjudicació amb el següent 

resultat: 

 - PENYAL XAPAT S.L.: 56,26 punts. 

 - CONSTRUCCIONES TOMEU S.L.: 30 punts. 

 - SERVEIS I COMPLEMENTS ES RAIGUER S.L.: 10 punts. 

 

En conseqüència s’acorda: 

 

1er.- L’adjudicació provisional al contractista PENYAL XAPAT S.L.. El 

pressupost d’adjudicació és per import de 109.615,70 euros + 17.538,21 

euros d’IVA, total 127.154,21 euros. 

 

2on.- La notificació de l’adjudicació provisional a l’adjudicatari i a la resta 

de licitadors. Requerint a l’adjudicatari provisional del contracte perquè 

presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment 

de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com 

constituir la garantia definitiva en el termini de 10 dies hàbils comptats des 

de la publicació en el Perfil del Contractant per un import de: 5.480,78 

euros. Després  el termini per elevar a definitiva l’adjudicació provisional 

és de cinc dies hàbils, un cop acabat el termini abans indicat.  
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3er.- La publicació de l’adjudicació provisional en el Perfil del Contractant 

de l’Ajuntament.  

 

10.3.- OBRA DE REFORMA DE LES DEPENDÈNCIES DEL 

CEMENTIRI MUNICIPAL.- S’ha procedit a l’obertura de les proposicions 

presentades per FONT UFANA S.A..; per CONSTRUCCIONS 

COLOMETA S.A. i per SERVEIS I COMPLEMENTS ES RAIGUER S.L. 

Empreses que foren formalment convidats a participar en el procediment 

negociat sense publicitat  per a l’adjudicació de l’obra assenyalada. 

Comprovat que compleixen els requisits previs que indica l’article 130 de 

la LCSP, s’ha procedit a valorar els criteris d’adjudicació amb el següent 

resultat: 

 - CONSTRUCCIONS COLOMETA S.A.: 55,10 punts. 

 - SERVEIS I COMPLEMENTS ES RAIGUER S.L.: 26 punts. 

 - FONT UFANA S.A.: 18 punts. 

 

En conseqüència s’acorda: 

 

1er.- L’adjudicació provisional al contractista CONSTRUCCIONS 

COLOMETA S.A.. El pressupost d’adjudicació és per import de 

179.697,31 euros + 28.751,57 euros d’IVA, total 208.448,88 euros. 

 

2on.- La notificació de l’adjudicació provisional a l’adjudicatari i a la resta 

de licitadors. Requerint a l’adjudicatari provisional del contracte perquè 

presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment 

de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com 

constituir la garantia definitiva en el termini de 10 dies hàbils comptats des 

de la publicació en el Perfil del Contractant per un import de: 8.984,87 
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euros. Després  el termini per elevar a definitiva l’adjudicació provisional 

és de cinc dies hàbils, un cop acabat el termini abans indicat.  

 

3er.- La publicació de l’adjudicació provisional en el Perfil del Contractant 

de l’Ajuntament.  

 

10.4.-  OBRA DOTACIÓ DL SISTEMA D’AIGÜES AL C/ SES 

FLEXES I PART DEL C/ LEPANTO.- S’ha procedit a l’obertura de les 

proposicions presentades per FONT UFANA S.A.; per SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES MADEIRA S.A. i per AQUADIM 

DISTRIBUCIONS I MUNTATGES S.L.. Empreses que foren formalment 

convidats a participar en el procediment negociat sense publicitat  per a 

l’adjudicació de l’obra assenyalada. En l’oferta presentada per AQUADIM 

DISTRIBUCIONS I MUNTATGES S.L. s’ha detecta un error subsanable, 

a tal efecte s’acorda concedir-li un termini de 3 dies hàbils per a la 

subsanació. 

 

10.5.- OBRA REFORMA D’EDIFICI DESTINAT A 

L’EQUIPAMENT MUNICIPAL (OFICINES DE LA POLICIA LOCAL), 

EN EL CARRER ANTONI MAURA Nº3.- S’ha procedit a l’obertura de 

les proposicions presentades per JOSE M. COLL MARTORELL; per 

CONSTRUCCIONS TOMEU S.L. i per CONSTRUCCIONS 

COLOMETA S.A.. Empreses que foren formalment convidats a participar 

en el procediment negociat sense publicitat  per a l’adjudicació de l’obra 

assenyalada. Comprovat que compleixen els requisits previs que indica 

l’article 130 de la LCSP, llevat de JOSE M. COLL MARTORELL que no 

havia constituït la garantia provisional per la qual cosa es produeix la 

inadmissió de la seva proposta, s’ha procedit a valorar els criteris 

d’adjudicació de les propostes admeses amb el següent resultat: 
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 - CONSTRUCCIONS TOMEU S.L.: 55,99 punts. 

 - CONSTRUCCIONS COLOMETA S.A.: 10 punts. 

  

En conseqüència s’acorda: 

 

1er.- L’adjudicació provisional al contractista CONSTRUCCIONS 

TOMEU S.L.. El pressupost d’adjudicació és per import de 50.873,69 

euros + 8.139,79 euros d’IVA, total 59.013,48 euros. 

 

2on.- La notificació de l’adjudicació provisional a l’adjudicatari i a la resta 

de licitadors. Requerint a l’adjudicatari provisional del contracte perquè 

presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment 

de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com 

constituir la garantia definitiva en el termini de 10 dies hàbils comptats des 

de la publicació en el Perfil del Contractant per un import de: 2.543,68 

euros. Després  el termini per elevar a definitiva l’adjudicació provisional 

és de cinc dies hàbils, un cop acabat el termini abans indicat.  

 

3er.- La publicació de l’adjudicació provisional en el Perfil del Contractant 

de l’Ajuntament.  

 

 

 

 

 

   

 


