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Contracte  d'obres  de  dotació  d'escala  d'emergències  i  reforma  de  la
recepció del Casal de Cultura (Pes des Bessó), inclòs en el Pla Especial
d'Ajudes del Consell Insular de Mallorca (2017-2018) per a obres i serveis
de competència municipal

Amb reserva dels termes en que resulti  aprovada l’acta de la sessió ordinària,  advertència que es
realitza en compliment del art. 206 del RD 2.568/1986, de 28 de novembre, la Junta de Govern, a la
seva sessió de dia 14 de març de 2018, va aprovar la següent proposta:

“  PROPOSTA  DEL  REGIDOR  DELEGAT  D’HISENDA I  INVERSIONS  per  a  L’ADJUDICACIÓ  del
contracte d’obres de dotació d’escala d’emergències i reforma de la recepció del Casal de Cultura, Pes
des Bessó, inclòs en el Pla d’Ajudes del Consell Insular de Mallorca (2017-2018) per a obres i serveis
de competència municipal. 

VIST  què  en  data  3  de  gener  de  2018  la  Junta  de  Govern  va  acordar  aprovar  l’expedient  de
contractació  i  disposar  l’obertura  del  procediment  d’adjudicació  del  contracte  d’obres  de  dotació
d’escala d’emergències i reforma de la recepció del Casal de Cultura, Pes des Bessó, inclòs en el Pla
d’Ajudes del Consell Insular de Mallorca (2017-2018) per a obres i serveis de competència municipal,
publicant-se l’anunci de licitació al BOIB núm. 16 de data 3 de febrer de 2018. 

VIST què tramitat l’expedient de contractació, en data 13 de març de 2018, la Mesa de Contractació va
acordar  proposar  a  l’òrgan  de  contractació,  en  aquest  cas,  la  Junta  de  Govern,  l’adjudicació  del
contracte  d’obres  de referència  a  l’entitat  «AMER E HIJOS,  S.A.»,  amb CIF  A-07296536,  per  ser
l’entitat que ha presentat l’oferta més avantatjosa. Per la qual cosa, se li va requerir perquè diposités la
garantia definitiva i presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com la resta de documentació relativa al compliment
dels requisits previs.

VIST què en data 13 de març de 2018, l’entitat «AMER E HIJOS, S.A.» va presentar el document
justificatiu  d’haver  dipositat  la  garantia  definitiva,  per  l’import  de  2.667,00.--€.  En  relació  a  la
documentació  justificativa  d’estar  al  corrent  en el  compliment  de les  obligacions tributàries  i  de  la
Seguretat  Social,  així  com  la  resta  de  documentació  relativa  al  compliment  dels  requisits  previs,
significar  que  aquesta  ja  es  trobava  en  poder  de  l’Ajuntament,  a  conseqüència  d’altres  licitacions
respecte  a  les  quals  havia  resultat  adjudicatària.  Per  tant,  comprovada  que  tota  la  documentació
continua  sent  vàlida  i  què  no  s’han  produït  modificacions  que  impliquin  la  presentació  de  nova
documentació,  així  com que  els  certificats  d’estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions
tributàries  i  de  la  Seguretat  Socials  estan  en  vigor,  no  procedeix  la  nova  presentació  d’aquesta
documentació. 

Per tot  l’exposat,  procedeix  l’adjudicació del  contracte  d’obres de dotació  d’escala d’emergències i
reforma de la recepció del Casal de Cultura, Pes des Bessó, inclòs en el Pla d’Ajudes del Consell
Insular de Mallorca (2017-2018) per a obres i serveis de competència municipal a l’entitat «AMER E
HIJOS, S.A.», amb CIF A-07296536. 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:
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PRIMERA.- DECLARAR VÀLIDA la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte d’obres
per dur a terme el projecte de pavimentació asfàltica de diversos camins rurals del terme municipal
d’Inca i APROVAR l’adjudicació del contracte a l’entitat «AMER E HIJOS, S.A.», amb CIF A-07296536,
per ésser la que ha presentat l’oferta més avantatjosa, baix les següents condicions: 

1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat oferta de
53.325,94.-€, IVA exclòs, més la quantitat de 11.198,45.-€ en concepte d’IVA, el que fa un preu total de
64.524,39.-€, IVA inclòs. 

2.- El termini d’execució de les obres serà de  DOS (2) mesos, comptats a partir de la signatura de
l’acta de comprovació del replanteig. A la vista del termini de justificació de la despesa en el Pla de
Subvencions  del  Consell  Insular,  en  el  qual  està  inclòs  aquest  projecte,  les  obres  hauran  d’estar
finalitzades dins el seu termini d’execució i, en tot cas, com a màxim, abans de dia 30 de setembre de
2018.

3.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte en compliment al previst en el Plec de
clàusules administratives i al Projecte tècnic, així com en la seva oferta.

SEGONA.-  DISPOSAR (D)  la  despesa amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  000.459.63308 per
l’import de 64.524,39.-€, 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 a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, i publicar-la en el
perfil del contractant.”

La qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el plec de condicions i
l’art.137 de l’LCSP.

Inca, 11 d’abril de 2018 

El batle-president,
Virgilio Moreno Sarrió
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