Francisco-V. Rullán Vila, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Fornalutx
(Comunitat Autònoma Balear).
CERTIFICA: Que l'Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de
febrer de 2008, va adoptar el següent acord:
“EXPEDIENT DE CONTRATACIÓ OBRA CONSTRUCCIÓ D'APARCAMENT
MUNICIPAL A FORNALUTX - SELECCIÓ DE LES TRES EMPRESES PER A LA
SEGÜENT FASE PER A PRESENTAR OFERTES PER A L'ADJUDICACIÓ DE
L'OBRA.- Atenent que en data de 4 de novembre de 2008 per l'Ajuntament Ple va ser
aprovat el projecte de “Construcció d'Aparcament Municipal a Fornalutx, redactat per
l'Arquitecte Municipal D. Joaquín Ozonas Sard i el pressupost del qual ascendeix a la
suma total de 284.831,65 euros.
Vist l'informe emès per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir
i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Atenent que en data de 7 de gener de 2009 per l'Ajuntament Ple va ser aprovat el Plec
de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que han de regir
l'adjudicació del contracte mitjançant tramitació urgent, procediment negociat amb
publicitat (publicades en la www.ajfornalutx.net– perfil del contractant).
Vist l'informe de fiscalització emès per Intervenció i unit al plec aprovat.
Atenent que l'anunci de licitació va ser publicat en el BOIB núm. 11 de 22-01-2009 i en
la www.ajfornalutx.net– perfil del contractant.
Vist el certificat de Secretaria de les sol·licituds presentades durant el termini concedit
conformi l'anunci de licitació.
Atenent que amb data 9 de febrer de 2009 es va constituir la Mesa de contractació, i
aquesta, una vegada considerades quines de les cinc empreses s'adapten més als criteris
de selecció aprovats i que consten en el plec de clàusules que regeixen el contracte
d'aquesta obra i tenint en compte la documentació presentada, acordant per unanimitat
proposar a l'òrgan de contractació, la selecció de les següents empreses per a convidar a
la segona fase:
1 . Construccions Llabrés Feliu S.A.
2 . Elecnor S.A.
3 . Aglomerados Mallorca S.A.
I no seleccionades per no acompanyar a la sol·licitud la documentació exigida per a
valorar amb els criteris de selecció, les empreses:- Obres i Pavimentacions Man S.A. i Amer i Fills S.A..
En la seva conseqüència, la Corporació per unanimitat acorda:

Primer.- Seleccionar i convidar per la seva reconeguda solvència i capacitat per a
executar el contracte, i perquè concorrin a la següent fase de la licitació, a les tres
empreses proposades per la Mesa següents:
- Construccions Llabrés Feliu S.A.
- Elecnor S.A.
- Aglomerados Mallorca S. a.
Perquè presentin les seves ofertes i abans del pròxim 18 de febrer.
Segon.-Que la Mesa de contractació es constitueixi el pròxim 23 de febrer de 2009 a les
12 hores per a procedir a l'obertura de les ofertes presentades i emeti la seva proposta a
l'òrgan de contractació per a la seva adjudicació”.
I perquè així consti a l'efecte de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb
el vistiplau del Sr. Batle, a Fornalutx, a 12 de febrer de 2009, amb la condició prevista
per l'art. 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Vistiplau
El Batle,
Sgt. Juan Albertí Sastre.

El Secretari,
Sgt. Francisco V. Rullán Vila.

