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Assumpte:Assumpte: Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació del contracte 
menor de les obres del projecte de renovació de l’arbrat

La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 21 de març de 2018, va aprovar la següent proposta:

“  PROPOSTA  DEL  REGIDOR  DELEGAT  D’HISENDA I  INVERSIONS   per  a  L’ADJUDICACIÓ  del
contracte menor d’obres del projecte de renovació d’arbrat.

En compliment del què disposa l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es fa constar que resulta necessari
la realització de les obres del  projecte  de renovació d’arbrat,  tal  com consta a l’informe emès per
l’arquitecte municipal, Sr. Francesc Alemany Bennassar, en data 12 de desembre de 2017, el qual es
transcriu a continuació: «Francesc Alemany Bennassar, Arquitecte Municipal de l’Ajuntament d’Inca,
autor de l’obra del Projecte de les obres que s’indiquen i consignen, informa: Que el projecte esmentat
té per objecte el subministre i  plantació d’arbrat urbà per la seva reposició en diferents zones del
municipi  d’Inca.  En consistir  en la  renovació  de l’arbrat  existent  les despeses de manteniment  no
augmenten donat a que els costs de manteniment són i seran els mateixos abans com després de
l’actuació. Que per tot l’exposat es considera justificada la necessitat de contractació de les obres.». 

VIST què  en  data  20  de  desembre  de  2017  es  va  aprovar  per  la  Junta  de  Govern  l’inici  de  la
contractació menor per les obres del projecte de renovació d’arbrat,  amb un pressupost màxim de
licitació de 45.343,62.-€, IVA exclòs, al que li correspon la quantitat de 9.522,16.-€ en concepte d’IVA, el
que fa un pressupost màxim de 54.865,77.-€, IVA inclòs. 

VIST què en la mateixa sessió es va AUTORITZAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
000.172.61005 per l’import de 54.865,77.-€, IVA inclòs. 

REDACTADES les prescripcions tècniques que han de regir el contracte per l’arquitecte municipal, Sr.
Francesc Alemany Bennassar. 

VIST els informes justificatius de la necessitat de la contractació i de l’adequació del preu del contracte
al preu de mercat, emesos per l’arquitecte municipal, Sr. Francesc Alemany Bennassar. 

VIST l’acta de replanteig previ realitzada per part del mateix arquitecte municipal. 

VIST què en data 25 de gener de 2018 es va realitzar la convidada a la present licitació a les següents
empreses:

• PLANTES INCA.
• FEINES PER ES CAMP, S.L.
• ÉS JARDINET D’INCA.

Així  mateix, es va publicar al perfil  del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament per  aquelles
empreses que estiguessin interessades. 

Segons  informa  la  funcionària,  Sra.  Antònia  Campins  Pereyra,  consta  al  Registre  d’Entrades  de
l’Ajuntament d’Inca que únicament es va presentar la següent empresa: 
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FEINES PER ES CAMP S.L., núm de registre d’entrada 2018001556 (5/02/2018).

VIST què, una vegada estudiada l’oferta econòmica presentada per l’entitat «FEINES PER ES CAMP,
S.L.», es va detectar una incongruència en la base imposable, atès que no quedava fefaentment clar
quina era la quantitat  oferta (en primer lloc s’indicava que la base imposable era de 37.532,32.-€ i
posteriorment indicava que era de 44.663,46.-€). Per la qual cosa, en data 12 de març de 2018 es va
requerir a l’entitat esmentada perquè aclarís quina era l’oferta correcta. Significar què aquest tràmit no
desvirtua  el  procediment,  tenint  en  compte  que  ens  trobem davant  una  contractació  menor  i  que
aquesta  manca  d’una  tramitació  reglada  en  la  normativa  d’aplicació  i  que  es  tracta  d’una  mera
aclaració.

VIST què en data 13 de març de 2018 l’entitat «FEINES PER ES CAMP S.L.» va presentar l’aclariment
de l’oferta econòmica presentada. Resultant que aquesta ascendeix a la quantitat de 44.663,46.-€, IVA
exclòs. 

VIST l’informe emès per l’arquitecte municipal, en data 15 d emarç de 2018, del següent contingut
literal: «Francesc Alemany, arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Inca, una vegada revisada l’ofera
econòmica i l’aclariment de la proposta per l’empresa Feines Pes es Camp S.L., en relació al projecte
de  «PRESCRICPIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  EN  LA  CONTRATACIÓN  DEL
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOLADO», redactat per l’arquitecte municipal, al terme municipal
d’Inca. 

INFORM

Que revisada l’oferta econòmica presentada el 5 de febrer de 2018, i posteriorment l’aclariment en
relació al preus presentats de 13 de març de 2018, la oferta de 44.663,45€ és correcta i compleix amb
les condicions estipulades en el plec de prescripcions tècniques del contracte anteriorment descrit. 

I perquè consti, als efectes prevists a la legislació vigent, expedeix el present informe. 

Inca, 15 de març de 2018. L’arquitecte municipal. Francesc Alemany Bennàssar.»

VIST què, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, l’oferta econòmica presentada per
l’entitat  «FEINES PER ES  CAMP S.L.»  és  de  44.663,46.-€,  IVA exclòs  i,  per  tant,  no  supera  el
pressupost màxim de licitació (45.343,23.-€, IVA exclòs).

VIST què  l’entitat  «FEINES PER ES CAMP,  S.L.»  ha  presentat  la  documentació  requerida  per  la
celebració dels contractes menors, la qual consta a l’expedient. 

Per tot  l’exposat,  procedeix  l’adjudicació del  contracte  d’obres del  projecte  de renovació d’arbrat  a
l’entitat «FEINES PER ES CAMP, S.L. ‘’UNIPERSONAL’’.», amb CIF B-07819139, per la qual cosa, es
sotmet a la consideració de la Junta de Govern, òrgan competent per resoldre per delegació del Batle,
les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMERA.-  ADJUDICAR  el  contracte  menor  d’obres  del  projecte  de  renovació  d’arbrat  a  l’entitat
«FEINES  PER  ES  CAMP,  S.L.  ‘’UNIPERSONAL’’.»,  amb  CIF  B-07819139,  baix  les  següents
condicions: 
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1. Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat oferida
de  54.042,79.-€,  IVA inclòs  (44.663,46.-€,  IVA exclòs  més  la  quantitat  de  9.379,33.-€  en
concepte d’IVA, 21%).

2. Altres condicions: el contractista haurà d’executar les obres amb total subjecció al previst en les
prescripcions tècniques elaborades per l’arquitecte municipal. En concret, pel que fa al plaç
d’execució, la clàusula 7 estableix què els treballs començaran al dia següent de la firma del
contracte i finalitzaran transcorreguts 70 dies. 

SEGONA.- DISPOSAR  (D)  la despesa  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.172.61005 per
l’import de 54.042,79.-€, IVA inclòs, del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2018.

TERCERA.- FACULTAR el Sr. Batle per a la signatura del contracte.

QUARTA.- COMUNICAR aquesta Resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractista.”

La qual cosa es publica al perfil del contractista de conformitat amb el que disposa  l’art.137 de l’LCSP.

Inca, 5 d’abril de 2018 

El batle-president,
Virgilio Moreno Sarrió
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