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

5041

Anunci d'informació pública de l’expedient núm. 5442/2019 de devolució de les garanties definitives
a l’empresa M. POLO S.L y a la UTE M.POLO, SL – JUAN MORA, SA

Sotmetre a un període d’informació pública l’expedient núm. 5442/2019 de devolució de les garanties definitives a l’empresa M. POLO S.L
y a la UTE M.POLO, SL – JUAN MORA, SA
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 Consorci “Pla Mirall”
Projecte d'Ordenació carrer Captius
Constantinoble / carrer
Glosador Vivó.
Projecte recuperació i millora de les
infraestructres de la urbanització Cala'n Bosch Cap d'Artrutx.

Empresa

Garantia definitiva

M. POLO, SL

Aval amb l'Entitat ISBA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECÍPROCA,

(B60108214)

inscrit en el registre oficial d'avals de l'entitat núm. 6862.

Import

12.330,95 €

UTE M.POLO, SL –
JUAN

Aval amb l'Entitat bancària BBV inscrit en el registre especials d'avals

MORA, SA (G570434 amb el núm. 5569-092-010.696.

4.369.847Ptas.

73)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/71/1034897

UTE M.POLO, SL –
Projecte recuperació i millora d'infraestructres

JUAN

de la urbanització Caleta Santandria.

MORA, SA (G570434 amb el núm. 5569-092-010.694.

Aval amb l'Entitat bancària BBV inscrit en el registre especials d'avals
5.519.106Ptas.

73)

Projecte ordenació Glosador Vivó segona fase.

M.POLO, SL

Aval amb l'Entitat ISBA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECÍPROCA

(B60108214)

inscrit en el registre oficial d'avals de l'entitat núm. 7.867

1.536.124Ptas.
(equivalent a
9.232,29 €)

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 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.
QUART. Publicar-ho en el perfil del contractant de la seu electrònica municipal.
CINQUÈ. Publicar l'anunci del període 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 i a la UTE M.POLO, SL – JUAN MORA, SA (G57043473)."

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