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te el que disposa la legislació sobre règim local i disposicions complementàries
o supletòries.
La imposició de sancions no impedeix, en cap cas, la liquidació i el
cobrament de les quotes defraudades no prescrites.
Disposició final.
1.- En tot allò que no és previst en aquest acord s’hi aplicarà el que s’estableix en la vigent llei de règim local i altres disposicions.
2.- Aquesta acord de regulació del preu públic entrarà en vigor el dia de la
seva publicació en el butlletí oficial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOIB). El seu període de vigència s’ha de mantenir fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.- A Lloseta, a 13 de
setembre de 2011.- La Regidora d’Hisenda.- Sgt.: Maria Alemeny Sanchez.-’
El que es fa saber pel general coneixement.
Lloseta, a 21 de setembre del 2011.
El Batlle, Bernat Coll Ramon.-

01-10-2011
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Llubí
d) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Llubí.
b) Domicili: C/ Sant Feliu, 13c) Localitat: Llubí
d) Data: Dimarts posterior a la finalització del termini de presentació de
les proposicions.
e) Hora: Per confirmar.
Això sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora
prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.
10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:
1.- Oferta econòmica: Ajuntar-se al model establerts als Plecs

—o—

2.- Aspectes tècnics de l’oferta: Es presentarà aquella proposta, degudament documentada i justificada, que cregui oportú proposar a la vista dels criteris d’adjudicació.

Ajuntament de Llubí

11.- Despeses d’anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim
de 1.000,00 euros.

Num. 19791
ANUNCI LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DELS EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE LLUBÍ
El Plenari, en sessió ordinària celebrada el 19 de setembre de 2011, va
aprovar el Plec de condicions econòmiques administratives que ha de regir la
contractació del subministrament d’energia elèctrica dels edificis, instal·lacions
i enllumenat públic de l’Ajuntament de Llubí
D’acord amb l’article 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el present Plec de condicions s’exposarà al públic, mitjançant anunci al BOIB, durant el termini de deu dies naturals
per què es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultaniejarà amb
els anuncis de licitació, pel que en el cas de que es presentin reclamacions, s’actuarà conforme preveu l’esmentat precepte legal.
1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament de Llubí.
Dependència que tramita l’expedient: secretaria de l’Ajuntament.
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: subministrament d’energia en baixa tensió dels
edificis, instal·lacions i enllumenat públic de l’Ajuntament de Llubí
b) Divisió per lots i número: no hi ha lots.
c) Lloc de lliurament: els assenyalats en el plec de condicions
d) Termini de lliurament: el període de vigència d’aquest contracte serà
d’un any que es podrà prorrogar fins a un màxim de tres anys.
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4.- Pressupost base de licitació: 120.573,84 euros, IVA exclòs. (duració
inicial més pròrrogues).
5.- Garantia provisional: no exigeix.
6.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Secretaria Ajuntament de Llubí.
b) Domicili: C/ Sant Feliu, 13.
c) Localitat i codi postal: Llubí, 07430.
d) Telèfon: 971522002.
e) Telefax: 971522528.
f) Pàgina web: www.ajllubi.net
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia
de l’assenyalat per a la presentació d’ofertes.
7.- Requisits específics del contractista: els assenyalats en el plec de condicions.
8.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: l’assenyalat als Plecs des de la seva publicació al BOIB, tauló d’edictes i perfil del contractant.
b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

Llubí, 20 de setembre de 2011.
El Batlle, Joan Ramis Perelló.
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Num. 19937
El Ple de l’Ajuntament de Llubi, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de
setembre de 2011, a proposta de la Batllia, aprova inicialment l’expedient nº
8/2011 de modificació de crèdits dintre del Pressupost Municipal de 2011, per
modificació de crèdit entre conceptes pressupostaris de distint grup de programa entre partides del capítol 2, 3 i 6. Queda exposat al públic per termini de
quinze dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació del present anunci
al BOIB, durant els quals podrà ser examinat en la Secretaria de l’Ajuntament i
presentar-se les reclamacions que s’estimin pertinents.
Si no es formula cap reclamació, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament, per haver estat així disposat a l’acord d’aprovació inicial.
El que es fa públic en compliment del que disposen els art. 169 i 177.2 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Llubí, 21 de setembre de 2011.
El Batle, Joan Ramis Perello.
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Num. 19939
El Ple de l’Ajuntament de Llubi, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de
setembre de 2011, a proposta de la Batllia, aprova inicialment l’expedient nº
7/2011 de modificació de crèdits dintre del Pressupost Municipal de 2011, per
suplement de crèdits amb càrrec al Romanent de Tresoreria disponible de l’exercici anterior. Queda exposat al públic per termini de quinze dies hàbils, a
comptar del següent al de la publicació del present anunci al BOIB, durant els
quals podrà ser examinat en la Secretaria de l’Ajuntament i presentar-se les
reclamacions que s’estimin pertinents.
Si no es formula cap reclamació, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament, per haver estat així disposat a l’acord d’aprovació inicial.
El que es fa públic en compliment del que disposen els art. 169 i 177.2 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Llubí, 21 de setembrel de 2011.
El Batlle, Joan Ramis Perello.

—o—

