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RESOLUCIO 535/2016 
 
“En relació amb l'execució les obres de “Bar Polideportivo Municipal Fase 2” 
Resultant que el projecte d’obra va ser aprovat per Resolució d’Alcaldia 391/2016, de 22 de 

setembre. 
Considerant l'expedient de contractació iniciat per a l'execució de la mateixa.  
Considerant que l'art. 138.3 del TRLCSP estableix “Se consideran contratos menores los 

contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras,”   
 Considerant, no obstant això, que gens impediria, fins i tot seria aconsellable, aprovar un plec de 

clàusules administratives. 
Considerant la resta de normativa aplicable. 
En virtut de quant antecedeix i vist l’informe del Secretari Interventor, RESOLC 
 
Primer: Iniciar l'expedient per a la contractació de les obres previstes en projecte denominat ” 

“Bar Polideportivo Municipal Fase 2” redactat per l'Arquitecte Tècnic , D. Vicente Juan Marí Serrano  
Segon- Autoritzar la despesa total SEIXANTA MIL DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU 

CÈNTIMS (60.002,59€), a càrrec de la partida 340-622 del vigent pressupost. 
   Tercer: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte 
menor.  

Quart.- Adjudicar el citat contracte a la empresa “CALAFAT Y JUST SL”  per import de 
SEIXANTA MIL DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (60.002,59€), per a la realització 
de les citades obres, acceptant les millores proposades que es concreten en “instal·lació de ventiladors per 
a l'extracció de l'aire “  
  Cinquè.- Designar com Director de les citades obres i coordinador de seguretat i salut a D . 
Vicente Juan Marí Serrano 
  Sisè.- Requerir a l'empresa adjudicatària perquè, en el termini de deu dies a contar des de la 
recepció de la notificació d'aquest acord aporte certificat d'estar al corrent en obligacions tributàries i de 
Seguretat Social  
  Setè.- Formalitzar el contracte en document administratiu . 
 Vuitè.- Publicar aquesta Resolució al Perfil del Contractant 
 

En La Font d’en Carròs a 19 de desembre de 2016. 
 

L’Alcalde   Davant meu el Secretari 
 
 

Pablo Puig Desena    Francisco Sanus Vitoria 
 

 


