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Assumpte: Notificació Adjudicació de Contracte d’Obres “Condicionament del Camí 

de sa galera, Camí des cireral i Camí de sa pedra de s’ase” 

 
El Secretari de la Corporació, per medi de la present notifica que per Acord de Plenari, del 
passat dia 13 de setembre de 2.011, es va adjudicar a favor de AMER E HIJOS, S.A. el contracte 
d’Obres anomenat “Condicionament del Camí de sa galera, Camí des cireral i Camí de sa 
pedra de s’ase”, tramitat per procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
 
De conformitat amb l’Article  135.4, de la la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
Sector Públic,  es posa en coneixement que: 

 

1. L’adjudicatari ha resultat el que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
havent resultat el que ha obtingut major puntuació, una vegada que la mesa de 
contractació ha baremat els criteris d’adjudicació i ha elevat a proposta l’adjudicació, 
presentant una oferta econòmica (IVA exclòs) de quatre-cents cinquanta set mil vuit-
cents setanta-set euros i vint-i-vuit cents d’euro (457.877,28 euros) i una adscripció de 
medis humans materials qualificats de dues persones, resultant una baremació de 92,86 
punts 

 
2. L’entitat COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, SA , ha quedat exclòs del 

procediment, al no acreditar el nivell de solvència tècnica,  exigida d’acord amb el 
Punt 7 del Plec de Condicions Administratives Particular del Contracte i l’Article 54 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic 

 

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o 
recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes des del dia següent al de la recepció de la 
present notificació, davant el Ple de la Corporació, de conformitat amb els articles 116 i 117 de 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del 
Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, des del dia següent 
al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de 
reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui 
resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que 
pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret. 
 
Una vegada exhaurit el plaços per presentar els recursos, prèvia cita amb aquesta Corporació, 
poden passar a recollir la garantia provisional prestada. 
 

El Secretari 

 

 

Banyalbufar, 26 de setembre de 2.011 


