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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

10806 Anunci de licitació de la venda del solars

SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ

Per acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 28-05-2013, s’ha aprovat el Plec de clàusules administratives particulars
per a contractar la venda dels solars patrimonials numerats amb l’ordinal nº : , 110 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 226,

 mitjançant procediment obert, la qual part dispositiva diu textualment: :295 i 296, 

“1r.- Alienar determinats solars del terme municipal, que es descriuen a la clàusula primera, del plec de clàusules administratives particulars
incorporat a l’expedient, mitjançant procediment obert .

2n.- Aprovar l’expedient de contractació en els termes prevists a l’article 110 del Text Refús de la Llei de Contractes del Sector Públic i
l’obertura del procediment d’adjudicació.

3r.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el procediment que es convoca per a l’adjudicació de la venda
de determinats solars al terme municipal, mitjançant procediment obert.

4rt.- Afectar els ingressos procedents de la venda abans referida a l’Expropiació forçosa de: “Industrias Agrícolas de Mallorca” i dels   
terrenys de la U.E 4.07 d’es Pla de Na Tesa, que figura a la clàusula primera del Plec de Clàusules Administratives Particulars incorporades a
l’expedient .

5è.- No obstant, en el supòsit d’existir ingressos sobrants, es faculta al Senyor Batle per a que disposi la seva afectació a projecte o projectes
inclosos dins l’Annex d’Inversions del Pressupost Municipal de 2013.

6è.- Donar compte al Consell Insular de Mallorca als efectes adients, de conformitat amb el que disposa l’article 109 del Reglament de   
Bens.-“

Per això s’anuncia l’esmentat acord als efectes d’informació pública, a fi que durant el termini de a comptar des de   deu dies naturals, 
l’endemà de la publicació del corresponent anunci al BOIB, puguin presentar-se reclamacions en el Registre General. Els esmentats plecs
restaran exposats a la Secció de Contractació d’aquest Ajuntament.

ANUNCI per a la LICITACIÓ de la venda dels solars amb l’ordinal nº 110, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 226, 295 i
 segons el plec de condicions aprovat per acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 28-05-2013.296,   

1r.- Entitat adjudicadora:

-Organisme: Ajuntament de Marratxí.
-Dependència que tramita l’expedient: CONTRACTACIÓ
-Exp.:SO 01/2013

2n.- Objecte del Contracte:

-Descripció: Alienació dels solars numerat amb l’ordinal nº 110, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 226, 295 i 296. 

3r.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

-Tramitació: Ordinària.
-Procediment: Obert.

 El tipus de licitació es el que figura a la i podrà esser millorat en alça.4t.- Pressupost: clàusula 1ª del Plec de condicions    

5  Es fixa en el 3% del preu de sortida de cadascun dels solars.è.- Garantia Provisional:

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

13
/8

6/
82

52
76

http://boib.caib.es


Núm. 86
18 de juny de 2013

Fascicle 140 - Sec. V. - Pàg. 27885

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

6è.- Presentació d’ofertes:

-Termini: les proposicions es presentaran en el Registre General (Secretaria General) en mà, de 8,15 a 14,00 hores, de dilluns a
divendres i de 9,00 a 13,00 hores els dissabtes, durant els  següents a la publicació de l’anunci en el BOIB.15 dies hàbils
-Documentació a presentar: L’especificada a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives que regeix la contractació..
-Lloc de presentació:

1.Entitat: Ajuntament de Marratxí (Registre General)
2.Domicili: Olesa, 66
3.Localitat i C.P.: Marratxí C.P. 07141.
4.Tel. 971 78 81 24, 971 78 81 30; fax 971 78 81 18

7è.- Obertura de les ofertes:

-Entitat: Ajuntament de Marratxí (Saló de Juntes)
-Domicili: Olesa, 66 - 1r Marratxí
-Data i hora: a les 9,00 hores del primer dilluns, dimecres, dijous o divendres hàbil següent al de la data de finalització de presentació
de propostes, sempre que no s’haguessin presentat reclamacions durant el període d’informació pública, del plec de clàusules   
administratives particulars, supòsit en el qual per a procedir a l’obertura de les proposicions, s’hauran d’haver resolt les al·legacions
formulades..

 

Marratxí a 29 de maig de 2013.    

El Batle,
Tomeu Oliver Palou
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