AJUNTAMENT D’ALGAIDA
DECRET 68 DE 13 DE MARÇ DE 2015.

Atès que per Decret 51 de 4 de març de 2015, s’aprovà el Projecte REMODELACIÓ ES
PORRASSAR- SKATE, FUTBOL I ZONA VERDA.
Atès que redactats pel Secretari de la Corporació els Plecs de clàusules administratives
particulars per a la contractació de les esmentades obres mitjançant procediment negociat sense
publicitat.
Atès que els esmentats Plecs han estat informats pel propi Secretari fiscalitzats per l’Interventor
de Fons mitjançant informe de 11 de març que conclou la fiscalització de conformitat i que és
procedent la tramitació de l’expedient.
Atès que la quantia del pressupost del projecte no supera els 200.000,00 €, en virtut del que
disposen els articles 142.4 en relació al 177.2 del TRLCSP no és preceptiva la publicació
d’anunci de licitació.
Atès el que preveu l’article 188.3 de la Llei 20/2006 de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
HE RESOLT:
1. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment
negociat sense publicitat per a la contractació de les obres del Projecte REMODELACIÓ ES
PORRASSAR- SKATE, FUTBOL I ZONA VERDA i l’inici del procediment d’adjudicació.
2. Sotmetre’ls a exposició pública durant el termini de deu dies naturals previ anunci al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, termini en el que podran presentar-se reclamacions que seran
resoltes per aquesta alcaldia.
3. L’exposició pública dels plecs no interromp el terminis per a trametre els escrits de invitació
o de respondre a la mateixa, llevat del cas de que es presentessin reclamacions contra els plecs,
cas en el que s’acordaria la suspensió dels terminis fins a la resolució expressa de les mateixes.
4. Publicar al perfil del contractant, el present Decret, els plecs de clàusules administratives
particulars, així com els documents integrants del projecte tècnic i els documents definidors de
les millores proposades pels serveis tècnics municipals a l’efecte de que siguin accessibles per
als interessats en la contractació.
Ho mana i firma el Sr. Batle d’Algaida a 13 de març de 2015.
Davant meu
El Secretari

Antoni Amengual Frau.
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