
Campanet, 30/09/2009.
El Batle, Francesc Morell.

— o —

Ajuntament de Consell
Num. 21571

En la Secretaria d’aquest Ajuntament i conforme disposen els articles 112
de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 169.1 del Rd Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es troben exposats al
públic, a efectes de reclamacions, els expedients de modificació de crèdits 4, 5
del Pressupost Municipal per l’exercici de 2009, els quals foren aprovats per l’a-
juntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2009.

Els interessats que estiguin legitimats segons el dispost en l’article 170.1
del RD Legislatiu citat, i pels motius taxativament enumerats en el dit article
170, poden presentar reclamacions amb subjecció els següents tràmits:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a
partir dels següent a la data d’inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

b) Oficina de presentació: Registre General

c) Òrgan davant el que es reclama: Ajuntament Ple.

En el suposat de què no sigui presentada cap reclamació, l’acord d’apro-
vació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d’adoptar nou acord.

Consell, 30 de setembre de 2009. 
El Batle, Bartomeu Nadal Pol.

— o —

Num. 21573
De conformitat amb allò previst als articles 149 de la Llei 20/2006, de 15

de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i 105 de la 30/2007
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, s’exposa al públic per un ter-
mini de quinze dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci; el  projecte ‘Instal·lació de plaques fotovoltaiques al Pavelló
Municipal’, que fou aprovat mitjançant acord del Ple, adoptat en sessió ordinà-
ria de dia 29 de setembre de 2009. 

El que es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat
pugui presentar-hi al·legacions.

Consell, 30 de setembre de 2009
El Batle, Bartomeu Nadal Pol

— o —

Ajuntament de Lloseta
Num. 21472

ANUNCI DE LICITACIÓ
De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en la

sessió ordinària celebrada amb de data 18-09-2009, per mitjà del present anun-
ci s’efectua convocatòria del procediment restringit, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de
Subministrament de Mobiliari per a ‘EQUIPAMENT DE L’EDIFICI DE CA’N
SEDA’, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: AJUNTAMENT DE LLOSETA
b) Dependència que tramita l’expedient: SECRETARIA

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: subministrament de mobiliari per a l’equipa-

ment de l’edifici de Ca’n Seda.
b) Lloc d’execució: C/ Pou Nou 
c) Termini d’execució: SEIXANTA DIES

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ORDINÀRIA

b) Procediment: RESTRINGIT

4. Pressupost base de licitació.
Import:  132.791,11 euros  i 21.246,58 euros d’IVA, per tant, un total de

154.037,69

5. Garantia provisional:  no s’exigeix

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: AJUNTAMENT DE LLOSETA
b) Domicili:C/ GUILLEM SANTANDREU S/N
c) Localitat i codi postal: LLOSETA 07360
d) Telèfon: 971 51 40 33 / 971 51 41 05
e) Telefax: 971 51 94 32
f) Obtenció de documents i informació: EN EL PERFIL DEL CON-

TRACTANT www.ajlloseta.net i a les oficines de l’Ajuntament.

7. Requisits específics del contractista.
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: la

que s’especifica en la Clàusula Setena de Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

b) Classificació:  no s’exigeix
8. Criteris de valoració de les sol·licituds a participar 
Els que s’especifiquen en la Clàusula Vuitena de Plec de Clàusules

Administratives Particulars.

9. Presentació de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: deu dies naturals des de la publicació del pre-

sent anunci en el BOIB.
b) Documentació que integrarà les sol·licituds: S’especifica en la Clàusula

Setena de Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:

1. Entitat:AJUNTAMENT DE LLOSETA
2. Domicili: C/ GUILLEM SANTANDREU S/N
3. Localitat i codi postal: LLOSETA 07360

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva ofer-
ta: 2 mesos des de l’obertura dels sobres.

e) Nombre mínim i, si s’escau, el nombre màxim d’empreses a les que es
pretén invitar a presentar ofertes: un mínim de cinc i un màxim de deu empre-
ses.

10. Obertura de les sol·licituds de participació.
a) Entitat: Ajuntament de Lloseta al Domicili abans indicat.
b) Data: Primer divendres posterior a la finalització del termini de pre-

sentació de les sol·licituds de participació.
c) Hora: a les 13’15 hores.

11.Criteris d’adjudicació.(Clàusula Onzena)
a) Millores en addicionals i complementàries de projecte, fins a 60 punts,

fórmula.
b) Millora en la garantia, fins a 20 punts, fórmula.
c) Reducció terminis de subministrament, fins a 15 punts, fórmula.
d) Baixa econòmica, fins a 5 punts, fórmula.

12. Despeses d’anuncis. 
A càrrec de l’adjudicatari fins un límit de 1.000 euros (Clàusula Vint-i-

quatrena)

13. Perfil de contractant on figurin les informacions relatives a la  convo-
catòria i on es pugui obtenir el plec: www.ajlloseta.net. 

Lloseta, a 25 de setembre de 2009.
El Batlle, Bernat Coll Ramón.-

— o —

Ajuntament de Llubí
Num. 21208

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 21 de setembre de 2009, va
acordar l’aprovació de la modificació de la següent Ordenança: 

- Modificació de l’Ordenança de Guals

Això atès, s’exposa al públic, mitjançant la inserció d’aquest anunci en el
tauler d’edictes de la Corporació i en el BOIB, i la modificació de la citada
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