
Num. 7830
Als efectes prevists a l’article 93 del RDLeg 2/2000 de Contractes de les

Administracions Públiques, es fa públic que per resolució d’aquesta batlia de
data de 2 d’abril de 2007 s’ha adjudicat a la mercantil Melchor Mascaró SA el
contracte per a l’execució per a l’execució de les obres compreses en el projec-
te redactat per la  mercantil Azimut Enginyers SL, de rehabilitació i pavimenta-
ció del camí rural de Son Tovell, pel preu de 62.414,96 euros, IVA inclòs, i un
termini d’execució d’un mes, amb subjecció a la seva oferta, al projecte d’obra
referenciat i al plec de clàusules administratives que regeixen aquesta contrac-
tació.

Manacor, 2 d’abril de 2007 
El batle
Antoni Pastor Cabrer

—————

A los efectos previstos en el artículo 93 del RDLegislativo 2/2000 de
Contratos de las administraciones públicas se hace público que por resolución
de la alcaldía de 2 de abril de 2007 se ha adjudicado a la mercantil Melchor
Mascaró SA el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto redactado por la mercantil Azimut Enginyers SL de rehabilitación y pavi-
mentación del camino rural de Son  Tovell, por el precio de 62.414,96 euros,
IVA incluido y un plazo de ejecución de un mes, con sujeción a su oferta, al pro-
yecto de obra referenciada y al pliego de cláusulas administrativas que rigen esta
contratación.

Manacor, 2 de abril de 2007 
El alcalde,
Antonio Pastor Cabrer

— o —

Num. 7831
Als efectes prevists a l’article 93 del RDLeg 2/2000 de Contractes de les

Administracions Públiques, es fa públic que per resolució d’aquesta batlia de
data de 2 d’abril de 2007 s’ha adjudicat a la mercantil Melchor Mascaró SA el
contracte per a l’execució de les obres compreses en el projecte redactat per la
mercantil Azimut Enginyers SL, de rehabilitació i pavimentació del camí rural
de Son Cabrer, pel preu de 60.142,15 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució
d’un mes, amb subjecció a la seva oferta, al projecte d’obra referenciat i al plec
de clàusules administratives que regeixen aquesta contractació.

Manacor, 2 d’abril de 2007 
El batle
Antoni Pastor Cabrer

————-

A los efectos previstos en el artículo 93 del RDLegislativo 2/2000 de
Contratos de las administraciones públicas se hace público que por resolución
de la alcaldía de 2 de abril de 2007 se ha adjudicado a la mercantil Melchor
Mascaró SA el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto redactado por la mercantil Azimut Enginyers SL de rehabilitación y pavi-
mentación del camino rural de Son Cabrer, por el precio de 60.142,15 euros,
IVA incluido y un plazo de ejecución de un mes, con sujeción a su oferta, al pro-
yecto de obra referenciada y al pliego de cláusulas administrativas que rigen esta
contratación.

Manacor, 2 de abril de 2007 
El alcalde,
Antonio Pastor Cabrer

— o —

Num. 7931
Als efectes prevists a l’article 93 del RDLeg 2/2000 de Contractes de les

Administracions Públiques, es fa públic que per resolució d’aquesta batlia de
data 22 de març de 2007 s’ha adjudicat a la mercantil Proseñal SL, pel preu de
68.437,68 euros, IVA inclòs i les millores proposades quant a qualitat construc-
tiva i altres millores, el contracte de subministrament, instal.lació i/o substitució
d’elements de senyalització en el nucli de Porto Cristo del terme municipal de
Manacor, amb subjecció a la seva oferta, al plec de prescripcions tècniques i al
plec de clàusules administratives que regeix aquesta contractació;  amb una
durada de quatre mesos a comptar de la data de la signatura del corresponent

contracte.

Manacor, 22 de març de 2007
El batle
Antoni Pastor Cabrer

————-

A los efectos previstos en el artículo 93 del RDLegislativo 2/2000 de
Contratos de las administraciones públicas se hace público que por resolución
de la alcaldía de fecha 22 de marzo de 2007 se ha adjudicado a la mercantil
Proseñal SL, por el precio de 68.437,68 euros, IVA incluido y las mejoras pro-
puestas en cuanto a la calidad constructiva y otras mejoras, el contrato de sub-
ministro, instalación y/o substitución de elementos de señalización en el núcleo
de Porto Cristo del término municipal de Manacor, con sujeción a su oferta, al
pliego de prescripciones técnicas y al pliego de cláusulas administrativas que
rigen esta contratación, con una duración de cuatro meses a contar de la fecha
de la firma del correspondiente contrato.

Manacor, 22 de marzo de 2007
El alcalde,
Antonio Pastor Cabrer

— o —

Ajuntament de Petra
Num. 7921

El Plenari de l’Ajuntament de Petra en data 7 de març de 2007, va apro-
var el plec de clàusules administratives particulars que regirà el concurs, per a
l’adjudicació de l’obra denominada: ‘REFORMA VORAVIES, ASFALTAT I
AMPLIACIÓ XARXA PLUVIALS A DIFERENTS CARRERS I TRAMS DE
PETRA’.

Conseqüentment s’anuncia la licitació, d’acord amb les condicions que es
resumeixen a continuació:

OBJECTE: ‘Reforma voravies, asfaltat i ampliació xarxa pluvials a dife-
rents carrers i trams de Petra’.

PRESSUPOST: 965.893,73 Euros.
PARTICIPANTS: Persones físiques i jurídiques amb capacitat per con-

tractar.
TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
a)Tramitació: Ordinari. b) Procediment: obert. c) Forma d’adjudicació:

concurs.
GARANTIA PROVISIONAL: Dispensa.
GARANTIA DEFINITIVA:  4% de l’import d’adjudicació.
TERMINI D’EXECUCIÓ: 36 mesos. (entre 1 de setembre de 2007 i 31

d’agost de 2010)
CLASSIFICACIÓ: Grup G, subgrup 4, categoria E, tipus d’activitat:

paviments asfàltics, certificació ISO 9001 (qualitat) i certificació ISO 14001
(medi ambient).

EXAMEN DE L’EXPEDIENT:
Es podrà examinar l’expedient a les oficines municipals en el carrer d’en

Font núm. 1, de 8 a 14.30, de dilluns a divendres i també els dimarts de 16 a 19
hores.

Obra afectada per 4 anualitats: 2007-2008-2009-2010.
PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
El termini per presentar les proposicions finalitzarà als 26 dies compta-

dors, a partir  de l’endemà de la data de publicació al BOIB d’aquest anunci
(hora límit: 13.00 hores).

Petra, a 12 d’abril de 2007.
El Batle.
Signat: Joan Font Massot.

— o —

Ajuntament de Sa Pobla
Num. 7581

Per significar que la Junta de Govern Local en sessió de dia 30 de març
de 2007, ha aprovat l’expedient d’investigació i recuperació d’ofici de la part de
carrer, sense nom, de la urbanització de Crestatx, comprès entre les parcel·les
número 70, 71 i 72, que serveis per donar accés a la parcel·la número 66. La
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superfície ocupada és de 2’25 metros quadrats i té la configuració i disposició
que resulta del plànols annexos a l’informe indicat,.

Igualment s’ha acordat requerir al propietari del solar número 70 de la
urbanització de Crestatx, els senyors Bartolomé Socias Beltran i Josefa Cardona
Torres, en quant a l’usdefruit, i a la senyora Maribel Socias Cardona, en quant a
la nua propietat, perquè cessi en l’ocupació dels terrenys considerats de domini
públic, comunicant-li que, de no fer-ho voluntàriament, en el termini de quinze
dies des de la notificació del present acord, aquesta resolució s’executarà subsi-
diàriament.

Ignorant-se el lloc de notificació del present acord als interessats Sra.
Maribel Socias Cardona i a l’empresa ‘Golden Ball Internacional’, es procedeix
a la seva notificació mitjançant edictes en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i publicació al BOIB.

Sa Pobla, a 12 d’abril de 2007
El Batle.
Sgt. Antoni Serra Mir

— o —

Num. 7864
Per significar que la Junta de Govern Local en sessió de dia 11 d’abril de

2007 ha aprovat el Projecte i el Plec de Condicions Administratives per a la con-
tractació mitjançant concurs amb procediment restringit i en tràmit d’urgència
de les obres de ‘DRENATGE PLUVIALS I PAVIMENTACIÓ CARRER
GRAN’, la qual cosa, conforme l’article 188.3 de la Llei municipal i de Règim
Local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública per un termini de 10
dies naturals des del de la publicació de l’anunci, per a que es puguin presentar
presentar-se al·legacions o reclamacions.

Simultàniament, i conforme acord de la dita Junta de Govern Local, es
convoca a licitació l’esmentada obra d’acord amb les següents estipulacions:

‘PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE
HAN DE REGIR LA LICITACIÓ I EL CONTRACTE DE LES OBRES DE
‘PAVIMENTACIÓ I DRENATGE CARRER GRAN’ MITJANÇANT CON-
CURS RESTRINGIT I EN TRÀMIT D’URGÈNCIA

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.
Es l’execució de les obres compreses en el projecte titulat ‘Pavimentació

i Drenatge Carrer Gran’, d’acord amb el projecte redactat per l’enginyer de
camins, canals i ports, Sr. Bartomeu Reus Cañellas.

2.- PRESSUPOST.
El pressupost total de l’obra suma la quantitat de 498.427,41 EUROS

detallat amb el següent quadre.

ANY PRESSUPOST APORTACIÓ APORTACIÓ APORTACIÓ
MAP CIM AJUNTAMENT

2007 83.333,33 41.666,66 8.333,34 33.333,33
2008 231.760,75 139.056,45 92.704,30
2009 183.333,33 110.000,00 73.333,33

3.- PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ.
El procediment de licitació d’aquest contracte d’obres és restringit i la

forma d’adjudicació serà en procediment de concurs i en tràmit d’urgència, d’a-
cord amb l’assenyala’t al RDL 2/2000 de 16 de juny.

4.- TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRES.
Les obres hauran d’estar totalment acabades en el termini de sis mesos, a

comptar des del seu inici.
5.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES.
Els interessats en participar a la licitació, hauran de formular escrit dema-

nant ésser admesos a la mateixa i justificar el compliment de les condiciones
detallades al Plec de Condicions, en el termini de 10 dies naturals a comptar a
partir del de la publicació de l’anunci de licitació al BOIB, donada la urgència
de la convocatòria.

Una vegada la corporació formuli resolució convidant a les 5 empreses a
participar a la licitació, els licitadors hauran de presentar les seves proposicions
econòmiques dins el termini de 10 dies naturals a partir de la data de la tramesa
de la convidada per participar a la licitació, donada la urgència de la convoca-
tòria (art 71.2 b, en relació amb el art 78.2 del TRLCAP).

6.- DOCUMENTS QUE S’HAN D’ADJUNTAR A LA PROPOSICIÓ.
A les proposicions s’hi han d’adjuntar obligatòriament els documents

següents:
a) Document Nacional d’identitat, si és una persona física, o escriptura de

constitució o modificació, si és el cas, degudament inscrita en el Registre
Mercantil, si el proponent és una societat.

b) Poder Notarial si la proposició es firma en nom d’altre.
c) Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap de les

causes d’incapacitat i incompatibilitat establertes en l’art. 20 de l’esmentada

normativa.
d) Certificació de l’Administració Tributària de l’Estat de què el propo-

nent es troba el corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.
e) Document acreditatiu de l’alta a l’impost sobre activitats econòmiques

i del pagament del darrer rebut.
f) Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social de què el

proponent es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.

g) Resguard acreditatiu de la garantia provisional.
h) Els que acreditin la seva classificació com licitador, classificació que

pel present concurs s’exigirà a la forma següent: 
Grup E (hidràuliques), subgrup 7 (obres hidràuliques sense qualificació

específica), categoria C; i Grup G (vials i pistes), subgrup 6, categoria C.
7.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSICIONS I DEL DOCUMENTS.
La proposició i els documents enumerats en la clàusula anterior s’han de

presentar en sobres separats i, tancats i firmats pel contractista o persona que el
representi i s’hi ha de fer constar en cadascun el contingut respectiu i en tots dos
el nom de l’interessat.

L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques tindrà lloc a les dotze
hores del primer divendres següent al que acabi el termini de presentació de pli-
ques i si aquest fos festiu es passarà al primer dia següent hàbil.

8.- GARANTIA PROVISIONAL.
Per a prendre part en aquesta contractació, s’haurà d’acreditar la constitu-

ció d’una garantia provisional corresponent al 2% del pressupost del contracte.
9.- GARANTIA DEFINITIVA.
L’adjudicatari en el termini de quinze dies hàbils comptadors des de la

notificació de l’adjudicació haurà d’acreditar la constitució de la garantia defi-
nitiva corresponent al 4% del pressupost de contracte.

10.- CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS.
D’acord amb l’assenyalat a l’article 87 de la Llei de Contractes de les

Administracions Públiques, els criteris per a la adjudicació del concurs seran els
següents:

a) Ofertar un preu més baix que el tipus de licitació.
b) Obligar-se al manteniment de les obres en qüestió.
c) Executar les obres en un termini menor que el detallat al plec de con-

dicions. 
Les ofertes presentades es valoraran aplicant als criteris precedents els

percentatges de fins al 60%, 20% i 20% respectivament, atenent als barems més
a d’alt assenyalats.

La discriminació de la importància dels mèrits abans detallats, a part de
l’ordre assenyalat, sirià establerta per a la taula de contractació que a tal efecte
es constituirà.

11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.
Es detalla la classificació següent per a l’execució de les obres esmenta-

des:
Grup E (hidràuliques), subgrup 7 (obres hidràuliques sense qualificació

específica), categoria C; i Grup G (vials i pistes), subgrup 6, categoria C.
12.- MODEL DE PROPOSICIÓ.
Les proposicions que presentin els contractistes s’han d’ajustar al model

següent:
El Sr./Sra...............................................amb domicili

a..................carrer/plaça..............
telèfon............número..........districte postal.......
amb DNI núm..............actuant en nom de .................., es
compromet a realitzar l’obra objecte del contracte d’acord amb el detall i

les condicions següents:
a.- Preu:
b.- Manteniment:
c.- Termini

Tot això, d’acord amb les clàusules d’aquest plec, el contingut del qual
declara conèixer expressament.

.........., d............de 2007  (Firma)

S’entén a tots els efectes que les proposicions comprenen, no només el
preu de la contracta, sinó també l’import de l’Impost sobre el valor Afegit, d’a-
cord amb el que estableix el Reglament d’aquest import, aprovat per RD
1624/92,  de 29 de desembre i concordants del RDL 2/2000, de 16 de juny.

13.- CRITERIS OBJECTIUS A APLICAR PER LA CONVIDADA A
LES EMPRESES.- L’Ajuntament de sa Pobla d’acord amb el previst a l’art.
91.1.b de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, fixa en el
numero de 5 les empreses a convidar per participar a la licitació per procedir a
l’adjudicació de l’obra.

Els criteris objectius que serviran de base per escollir les esmentades
empreses seran bàsicament el de: A) Acreditada solvència de medis materials
per dur a terme les obres en qüestió, dins el termini assenyalat al plec de condi-

279BOIB 24-04-2007Num. 61


