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Assumpte:Assumpte:
Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació del contracte per dur a terme el
projecte d'actuacions en la xarxa d'aigua potable per completar el tancament d'anells a
la zona de Crist Rei

La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 2 d'agost de 2018, va aprovar la següent proposta:

“  PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’INVERSIONS per a l’adjudicació del contracte menor per dur
a terme el projecte d’actuacions en la xarxa d’aigua potable per completar el tancament d’anells a la
zona de Crist Rei.

En compliment del que disposa l'article 22 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es
fa constar que és necessària la contractació de les obres de referència, tal com figura a l'informe de
necessitat de l’enginyer municipal, Sr. Jaime Ferrari Fernández, emès en data 11 de juliol de 2017, del
següent  contingut  literal:  «Actualment  s’ha  previst  instal·lar  comptadors  per  controlar  els  consums
d’aigua a 5 zones de Crist Rei. Per això és necessari instal·lar distints trams de canonada, així com
procedir  a la instal·lació de noves escomeses per la reconnexió de comptadors. Al  nous trams de
canonada a instal·lar seran de PEAD de 90 mm de diàmetre. 

Amb les actuacions a realitzar s’aconseguirà controlar els consums i aclarir si es produeixin o no fuites,
i en el cas que es produeixin a quina zona es produeixen, facilitant la seva reparació, el que implica
una reducció de les despeses de manteniment de la xarxa i una disminució de l’aigua extreta dels pous
amb la conseqüent disminució del cost de l’energia consumida. 

(...)».

REDACTAT el projecte d’actuacions en la xarxa d’aigua potable per completar el tancament d’anells a
la zona de Crist Rei, la memòria i estudi de seguretat pel Sr. Esteban Pisano Porada, Enginyer de
camins, canals i ports, el qual ascendeix a 21.867,36.-€, IVA exclòs, al que li correspon 4.592,15.-€ en
concepte d’IVA, el que fa un pressupost total de 26.459,51.-€, IVA inclòs. 

VIST l’informe favorable de supervisió del projecte, emès per l’enginyer municipal, Sr. Jaime Ferrari
Fernández.

VIST  l’informe  de  necessitat  de  la  present  contractació,  de  les  característiques  tècniques  del
subministre i d’adequació del preu del contracte al preu de mercat, emès per l’enginyer municipal, Sr.
Jaime Ferrari Fernández.

VISTA l’acta de replanteig previ emesa pel mateix enginyer municipal.

VIST que  en  data  20  de  desembre  de  2017  es  va  acordar  per  la  Junta  de  Govern  l’inici  de  la
contractació menor per dur a terme el projecte d’actuacions en la xarxa d’aigua potable per completar el
tancament d’anells a la zona de Crit Rei. 

VIST que en la mateixa sessió es va autoritzar (A) la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
000.161.63310 per l’import de 26.459,51.-€, IVA inclòs.

VIST que, igualment, la Junta de Govern va acordar convidar les empreses que proposava el tècnic
municipal  i  la  publicació  de  la  convocatòria  al  perfil  del  contractant  perquè  les  empreses  que
estiguessin interessades presentessin ofertes dins el termini de deu dies naturals a comptar des de
l’esmentada publicació. 
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VIST que, en compliment de l’acord indicat en el paràgraf anterior, en data 6 de febrer de 2018 es va
publicar  la convocatòria al  perfil  del contractant perquè totes les empreses interessades poguessin
presentar  les  seves  ofertes,  i  es  va  convidar  a  les  següents  empreses  a  participar  en  aquest
procediment:

 Obras y Pavimentaciones Man, S.A.
 Vitrac Obra Pública, S.L.
 Matias Arrom Bibiloni, S.L.

VIST que una vegada acabat  el  termini  de presentació  d’ofertes,  resulta  que s’han presentant  les
següents empreses:

1. MATIAS ARROM BIBILONI, S.L, núm. registre d’entrada 20180002336 (22/02/18). Presenta la
següent oferta econòmica: 21.430,01.-€, IVA exclòs, que significa una baixa de 437,35.-€ en
relació al tipus de licitació. 

VIST que tan sols  s’ha presentat  una entitat  i  que la  seva proposició  econòmica no excedeix  del
pressupost base de licitació. 

ATÈS que el present procediment de contractació menor es va iniciar en data 20 de desembre de 2017
i, per tant, abans de l’entrada en vigor del nou règim de contractació en virtut de la nova Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

En definitiva, es proposa l’adjudicació del contracte menor per dur a terme el projecte d’actuacions en
la xarxa d’aigua potable per completar el tancament d’anells a la zona de Crist Rei, per un import de
21.430,01.-€, IVA exclòs, al que li correspon la quantitat de 4.500,30.-€ en concepte d’IVA, el que fa un
import total de 25.930,31.-€, IVA inclòs. 

Per tot exposat, es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern les següents propostes d’acord:

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte menor per dur a terme el projecte d’actuacions en la xarxa d’aigua
potable  per  completar  el  tancament  d’anells  a  la  zona  de  Crist  Rei  a  l’entitat  «MATIAS  ARROM
BIBILONI, S.L.», amb CIF B-57465213 baix les següents condicions:

1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat oferta de
21.430,01.-€, IVA exclòs, al que li correspon la quantitat de 4.500,30.-€ en concepte d’IVA, el que fa un
preu total de 25.930,31.-€, IVA inclòs. 

2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment al projecte tècnic i
a la seva proposta econòmica.

SEGON.-  DISPOSAR  (D) la  despesa  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  000.161.63310  per
l’import de 25.930,31.-€, IVA inclòs.

TERCER.-  NOTIFICAR aquesta  Resolució  a  l’empresa  adjudicatària  i  PUBLICAR-LA al  perfil  del
contractant."

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

Inca, 22 d’octubre de 2018

El batle-president,
Virgilio Moreno Sarrió
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