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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DE 30 DE MARÇ DE 2010 
 

 
 Lloc de la reunió:                       Alaró, Casa consistorial, sala de reunions 
 Data:                                           30 de març de 2010   
 Hora de començament:              14 h. 
 Hora d’acabament:                     14’15 h. 
 President:                                    Joan Simonet Pons, batle 

Membres presents:                     Antonio Matas Garcías 
    María Lourdes Bennasar Bennasar 

Membres que han excusat 
la seva absència:                        Gabriel Simonet Homar   
Caràcter de la sessió:                 extraordinària 

 Convocatòria:                             primera 
 Secretari:                                    Jaume Nadal Bestard 

 
 
 
 
 
1. ACTA ANTERIOR (19.03.210).- 

 
 Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat: 

- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 19 de març de 2010. 
 
 
 
 
2. FACTURES.- 
(Retirat). 
 
 
 
 
3. INICI LICITACIÓ OBRA “CONSTRUCCIÓN ESPACIO CUBIERTO PARA 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN BARTOLOMÉ” (FONDO 
ESTATAL PLARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL – GOBIERNO DE 
ESPAÑA).- 
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(Exp. 1453-2010). 
 
1. Fets. 
R.D.-llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fondo Estatal de para el Empleo 

y la Sostenibilidad Local (BOE núm. 259, de 27.10.2009). 
Acord de la Junta de govern local de 2 de febrer de 2010, d’aprovació de la presentació 

de la sol·licitud de finançament per aquesta inversió (exp. núm. 547-10).  
Resolució del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, de 3 de març de 2010, 

per la qual s’autoritza el finançament d’aquest projecte d’inversió (www.mpt.es). 
Projecte de l’obra lliurat pel tècnic redactor en data 29 de març de 2010. 
Informe de secretaria-intervenció de 30 de març de 2010. 

 
 2. Fonaments de dret. 
 Art. 154,  apartat d) i art. 161,2 (a contrario) de la Llei 30/207, de 20 d’octubre, de 
contractes del sector públic, respecte el supòsits d’aplicació del procediment negociat sense 
publicitat, per a l’adjudicació d’aquest contracte. 
 Arts. 149,1 de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, sobre la informació 
pública del projecte. 
 Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la CAIB,  núm. 
1/07, de 27.02.2007, pel qual es conclou que els plecs de clàusules administratives 
particulars reguladors dels procediments negociats sense publicitat, no han de ser objecte 
d’exposició pública.  
 Disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, que atribueix al batle la competència respecte el contractes quan el seu import 
no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
 3. Acord.  
            En exercici de l’atribució delegada per resolució de Batlia de 31 de juliol de 2007 
(BOIB núm. 122, d’11.08.2007), a proposta del Batle, s’acorda per unanimitat:  
  
 1r. Autoritzar la despesa per a la inversió de l’obra “Construcción espacio cubierto 
para educación física en el colegio público San Bartolomé”, amb un pressupost total de 
60.360,00 €. Finançament: Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.  
 

2n. Aprovar el projecte bàsic i d’execució de l’obra pública local ““Construcción 
espacio cubierto para educación física en el colegio público San Bartolomé”, redactat per 
l’enginyer industrial Francesc Bonnín Fuster (visat col·legial núm. 126693-1, de 
26.03.2010).  
  
 3r. Aprovar el Plec el clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte 
d’obres “Construcción espacio cubierto para educación física en el colegio público San 
Bartolomé”, mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
 4t. Sotmetre a informació pública el projecte tècnic de l’obra, per termini de quinze 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis 
de la Casa Consistorial. 
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 5è. Ordenar el replanteig del projecte per comprovar l’obra projectada, d’acord amb 
allò que preveu l’art. 110 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre. 
 
 6è. Aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment 
d’adjudicació, que es suspendrà en cas que es presentin i siguin estimades al·legacions al 
projecte.   

 
 

 
 
 
 
 En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, 
de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe. 
 
                                            Alaró, 30 de març de 2010. 
 
         Vist i plau, 
        El President, 


