
Patricia Moreno Romero, Secretària de l’Entitat Local Menor de 
Palmanyola (Municipi de Bunyola), Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, 
 
CERTIFIC:  
 
Que a la sessió extraordinària i urgent de la Junta Veïnal celebrada en data 19 
de novembre de 2009 s’ha adoptat l’acord que a l’esborrany de l’acta de la 
corresponent sessió diu: 
 
“APROVACIO DE L’ADJUDICACIO PROVISIONAL DEL CONTRACTE 
D’OBRES ‘RESTAURACIO DE PAVIMENTS, II FASE’ (POS 2009). 
 
El Sr. Batle Pedani dóna compte de la proposta que literalment diu: 
 
Vist l’escrit del Consell de Mallorca, Departament de Cooperació Local, de data 
14 de setembre de 2009 amb RGE d’aquesta ELM de Palmanyola número 
214/2009 relatiu a l’acord del Ple del Consell de Mallorca sobre l’aprovació 
definitiva de les obres “Restauració de Paviments, II Fase”, incloses en el Pla 
Plurianual 2009, 2010, 2011 i 2012 (tercera part). 
 
Vist que la Junta Veïnal en sessió ordinària de data 1 d’octubre de 2009 acordà 
iniciar l’expedient de contractació de les obres relatives al projecte “Restauració 
de Paviments, II Fase”, aprovà el Plec de Clàusules administratives particular 
que han de regir l’adjudicació, reservà les partides pressupostàries 
corresponents i convocà mitjançant procediment obert, únic criteri d’adjudicació 
el preu, i tramitació ordinària, disposant l’obertura del procediment d’adjudicació 
de les obres relatives al projecte “Restauració de Paviments, II Fase”. 
 
Vista la publicació d’aquesta convocatòria de contractació al BOIB número 149 
de data 13 d’octubre de 2009. 
 
Vist que durant la licitació es presentaren les sol·licituds de participació que 
consten a l’expedient. 
 
Vist que amb data 16 de novembre de 2009 es va constituir la Mesa de 
Contractació, i una vegada comprovada la personalitat i la solvència dels 
sol·licitants i aplicats els criteris objectius de solvència, realitzà proposta 
d’adjudicació provisional a favor de Matias Arrom Bibiloni, S.L., CIF 
B57465213. Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la 
mateixa i de conformitat amb l’establert a l’article 153.3 i la Disposició 
Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 



Sector Públic. 
 
Vist que s’ha acreditat la solvència de l’empresa en data 18 de novembre de 
2009. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta Veïnal l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització de les 
obres de “Restauració de Paviments, II Fase”, per procediment obert, únic 
criteri d’adjudicació el preu, i tramitació ordinària a l’empresa Matias Arrom 
Bibiloni, S.L., CIF B57465213 pel preu total de 118.500,00 euros, IVA exclòs. 
 
SEGON. Notificar i requerir a Matias Arrom Bibiloni, S.L., CIF B57465213, 
adjudicatari provisional del contracte, per a que presenti la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la 
seva aptitud per a contractar, així com constituir la garantia definitiva per elevar 
a definitiva l’adjudicació provisional. 
 
TERCER. Publicar aquest acord al perfil del contractant de la web de 
l’Ajuntament de Bunyola i notificar-ho als interessats.“ 
 
Es sotmet a votació la proposta formulada pel Sr. Batle Pedani sobre 
l’aprovació de l’adjudicació provisional del contracte d’obres “Restauració de 
Paviments, II Fase” i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 4, del Sr. Batle Pedani, del Sr. Garau i de la Sra. Fiol (PP) i de la 
Sra. Riera (AVI). 
Vots en contra: cap. 
Abstencions: cap. 
 
Per tant, la proposta és aprovada per unanimitat.” 
 
I perquè així consti i a l’efecte d’acreditar-ho, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. 
Batle Pedani, expedesc el present. 
 
Palmanyola, 19 de novembre de 2009 
 
Vist i Plau, 
El Batle Pedani, 
 
Ramon Oliver Miró. 


