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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

5040

Anunci d'Informació pública l’expedient núm. 5473/2019 de devolució de les garanties definitives a l’
empresa M. POLO S.L

Per a coneixement general, es fa públic que la Junta de Govern de l’Ajuntament, en sessió ordinària de dia 22 de maig de 2019, va adoptar,
entre altres, l’acord següent:
«[…] SEGON. Acordar inicialment la devolució de les garanties definitives a la següent empresa contractista, pel transcurs del termini de
garantia legalment establert:

Projecte obres

Empresa

Garantia definitiva

Import

Aval amb l'Entitat ISBA,
Projecte

d'obra

i

instal·lacions

per

l'oficina

administrativa

i

sobrecompartimentació interior i mobiliari a la primera planta de l'edifici de

SOCIEDAD DE
M. POLO, SL

GARANTIA RECÍPROCA,

(B60108214)

inscrit en el registre oficial

correus de Ciutadella.

7.647,94 €

d'avals de l'entitat núm.
10000599.
Aval amb l'Entitat ISBA,

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/71/1034895

Projecte modificat de compartimentació interior i mobiliari per a

SOCIEDAD DE

l'Administració del que és annexa del projecte d'activitats pel servei

M.POLO, SL

GARANTIA RECÍPROCA,

d'oficina administrativa, de la primera planta de l'edifici de correus de Ciutad

(B60108214)

inscrit en el registre oficial

ella.

4.777,89 €

d'avals de l'entitat núm.
10000868
Aval amb l'Entitat ISBA,

Projecte d'obres de reforma i ampliació del centre assistencial al carrer Pius

M.POLO, SL

SOCIEDAD DE GARANTIA

Vè per adequar-lo al nou ús d'escola d'adults.

(B60108214)

RECÍPROCA, inscrit en el
registre oficial d'avals de

1.155.400 ptas.
(equivalent a 6.944,09 €)

l'entitat núm.7.404.

TERCER. Sotmetre a un període d'informació pública el present expedient de devolució de les garanties definitives que han estat
relacionades en l'anterior acord segon, a fi i efecte de que qualsevol persona física o jurídica pugui formular al·legacions en el termini de 20
dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci en el BOIB.
Significant que es podrà consultar l'expedient en les dependències de contractació de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, de 9:00 a 14:
00 hores de dilluns a divendres.
QUART. Publicar-ho en el perfil del contractant de la seu electrònica municipal.
CINQUÈ. Publicar l'anunci d'informació pública en el BOIB i en el taulell d'anuncis de la seu electrònica municipal.
SISÈ. Notificar-ho a l'empresa M.POLO (B60108214), SL."

Ciutadella de Menorca, 23 de maig de 2019
La batlesa
Joana Gomila Lluch
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