RESOLUCIÓ DE BATLIA

Vist que el valor estimat del contracte és de 38.551.21 euros sense IVA i 46.646,96
euros amb IVA.
Vist que, prèvia sol·licitud de pressuposts formulada per part de l’àrea gestora així
com una vegada publicat l’expedient al perfil del contractant de dia 2 a dia 13 de
desembre de 2021, s’ha presentat una única oferta:


VIP PROPERTY INTEGRAL SERVICES, SL, amb NIF B57950735: 38.637,68
€ (IVA inclòs).

Pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 13, 118 i 131.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i ateses les
competències en matèria de contractació establertes en les disposicions addicionals
segona i tercera del mateix text normatiu i la base 27 d’Execució del Pressupost, i en
exercici de les competències que em corresponen com òrgan de contractació, per
advocació de la delegació de la competència atribuïda a la Junta de Govern Local,
de conformitat amb l’establert en el punt tercer de la Resolució de la Batlia núm.
514/2019, de 22 de juny (BOIB núm. 91/2019, de 6 de juliol) quan, per raons
d’urgència i apreciades les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució
fins la propera sessió ordinària,
RESOLC:
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Vist el projecte de Reforma del local existent, redactat per l’arquitecte Gabriel
Cantarelles Reig, recollit en la documentació visada pel COAIB amb
núm.11/07274/2018 de data 20.08.18, visat núm. 11/11401/18 de data 19.12.18 i
visat núm. 11/00666/19 de data 24.01.2019, així com també el projecte d’activitat
permanent menor de Centre de Reunió, redactat per l’enginyer tècnic industrial,
Francisca Gamundí Frontera, per a dotar-lo dels acabats i de les instal·lacions
necessàries per ser destinat a dit ús.

Número: 2021-1324 Data: 16/12/2021

Vista la necessitat de dur a terme les obres de reforma en el local, propietat
municipal, situat en el carrer de Sant Domingo, núm.2 per tal de millorar la seva
accessibilitat, la seva habitabilitat i les seves condicions constructives, intervenint de
forma integral per a complir les condicions d’habitabilitat actuals i les necessitats
requerides pels usuaris i actuant sobre els tancaments per millorar les condicions
tèrmiques, de il·luminació i de funcionament de l’edifici.

DECRET

Bartomeu Cifre Ochogavia (1 de 1)
Batle-President
Data Signatura: 16/12/2021
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

Adjudicació del contracte menor d’obres de reforma de local existent “LA
TAVERNA” (exp. 2341/2021).

Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres de reforma de local existent “LA
TAVERNA”, a favor de l’entitat VIP PROPERTY INTEGRAL SERVICES, SL, amb
NIF B57950735, per un import total de 38.637,68 euros, IVA inclòs, de conformitat
amb el pressupost i condicions que consten en l’expedient, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 333 62241 del pressupost vigent.
Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’entitat adjudicatària.
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DECRET

Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució a la propera sessió que celebri la Junta
de Govern Local, als efectes oportuns.

Número: 2021-1324 Data: 16/12/2021

Tercer.- Disposar la publicació, en seu del perfil del contractant i com a mínim amb
caràcter trimestral, de la informació relacionada amb aquest contracte menor en la
forma prevista en l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP).

