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Paula Baltasar Cozar, Secretària de l’Ajuntament de Marratxí,
Certifico: Que la Junta de Govern en sessió extraordinària de data 19-07-2018, adoptà entre
d’altres, el següent acord:

ASSUMPTE: APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS PER L’ADJUDICACIÓ DE
L’ARRENDAMENT D’UN IMMOBLE AL CENTRE DEL PLA DE NA TESA COM A
SERVEI PÚBLIC D’UNITAT BÀSICA DE SALUT
Atès que, aquesta corporació troba que és necessari i convenient llogar un immoble al centre de
Pla de Na Tesa com a servei públic d’Unitat Bàsica de Salut, ja que des de fa anys, l’Ajuntament
posa a disposició dels serveis de salut de la Comunitat Autònoma, un local ubicat en el nucli
històric de Pla de Na Tesa, facilitant l’accés dels usuaris als serveis bàsics de salut.

Atès que, s'han incorporat a aquest expedient els informes de Secretaria i Intervenció, emesos en
sentit favorable.

Atès que, l’òrgan competent per a la contractació de referència és el Ple, i per acord adoptar per
l’Ajuntament Ple, en sessió ordinaria de data 28-05-2013, es va delegar l’aprovació dels Plecs de
Clàlusules Administratives Particulars i Tècniques i les adjudicacions de qualsevol classe que
siguin de la competència del Ple a la Junta de Govern Local.

S’acorda el següent:

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
11776707752605541746 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

1r.- Aprovar l'expedient de contractació del lloguer d’un immoble al centre de Pla de Na Tesa com
a Servei públic d’Unitat Bàsica de Salut. El pressupost del present contracte serà de 861 €
mensuals, iva exclòs.

2n.- Aprovar el Plec de Condicions Econòmic-Administratives Particulars i prescripcions tècniques,
que han de regir la contractació abans esmentada, per un període de quatre anys, prorrogables
per quatre anys mes (4+1+1+1+1), a partir de la signatura del contracte.

3r.- Aprovar la despesa corresponent.

4rt.- Donar compte d’aquest acord a la properar reunió que celebri la Comissió Informativa de
Contractació.

5è.- Que prossegueixi l'expedient els tràmits reglamentaris adients.

Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acordaren per unanimitat aprovar els
acords abans transcrits
(Nota: Per fer constar que s’expedeix el present certificat de conformitat amb el que disposa
l’article 206 del ROF i per tant a reserva dels terminis que resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent).
I per a que consti i obri els efectes oportuns, expedesc el present certificat, d’ordre i
amb el vist-i-plau del Sr. Batle
Vist-i-plau
El Batle

Marratxí, 19 de Juliol del 2018
El Batle,

Marratxí, 19 de Juliol del 2018
La Secretària,

Joan Francesc Canyelles Garau

Paula Baltasar Cózar
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