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Proposta  del  regidor  d’Urbanisme  per  a  l’adjudicació  del
Contracte de serveis mitjançant procediment obert de la direcció
del Museu d'Inca del calçat i de la pell

Tramitat l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis mitjançant
procediment obert de la direcció del Museu d'Inca del calçat i de la pell i emès informe per
part dels serveis tècnics municipals de ponderació dels criteris d’adjudicació disposats en el
plec de condicions,  en data 13 de juliol  de 2016 la  mesa de contractació va aprovar la
proposta  d’adjudicació  del  contracte,  per  haver  obtingut  la  major  puntuació,  a  les  Sres.
Sandra A. Rebassa Gelabert, Catalina Ginard Esteva i Esperança Rosselló Hernández, les
quals han concurrit juntes amb el compromís de constituirse formalment en unió temporal
d’empresaris baix el nom Noümen, Cultura Participativa. Per això, se’ls va requerir perquè
dipositessin la fiança definitiva i presentessin la documentació relativa al compliment dels
requisits  previs  i  la  documentació  justificativa  de  disposar  dels  mitjans  que  s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

En data 19 de juliol  de 2016,  la Sra. Aïna Aguiló  va presentar una reclamació contra la
valoració atorgada a la seva oferta tècnica. Emès informe pels tècnics assessors de la mesa
de contractació en data 25 de juliol de 2016 i per la Sra. Joana Coli, tècnica d’educació i
cultura, en data 22 d’agost de 2016 la mesa va resoldre estimar parcialment les al·legacions
presentades incrementat la puntuació atorgada a la Sra. Aguiló quant a l’apartat de formació.
Aquesta  variació  no  altera  el  resultat  final  de  la  licitació,  i  per  tant,  tampoc  l’acord
d’adjudicació  del  contracte  a  l’UTE formada per  les  sres.  Sandra  A.  Rebassa  Gelabert,
Catalina Ginard Esteva i Esperança Rosselló Hernández, les quals, en data 25 de juliol de
2016  mitjançant  registres  d’entrada  núm.  9.452,  9.498  i  9.500,  varen  presentar  la
documentació requerida, i varen dipositar la fiança definitiva tal com consta a l’expedient.

Per tot això, procedeix l’adjudicació del contracte de serveis de la direcció del Museu d'Inca
del calçat i de la pell a l’UTE Noümen Cultura Participativa, formada per les sres. Sandra A.
Rebassa Gelabert,  Catalina Ginard Esteva i  Esperança Rosselló  Hernández,  per la qual
cosa se sotmeten a  la  consideració  de la  Junta  de  Govern les  següents  PROPOSTES
D’ACORD:

PRIMER.-  Aprovar  els  informes  tècnics  emesos  quant  a  la  valoració  de  les  ofertes
presentades.

SEGON.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per la Sra. Aguiló en el sentit
expressat anteriorment.

TERCER.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació del Contracte de
serveis mitjançant procediment obert de la direcció del Museu d'Inca del calçat i de la pell i
en conseqüència aprovar l’adjudicació del contracte a l’UTE Noümen Cultura Participativa,
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formada per les sres.  Sandra A.  Rebassa Gelabert,  Catalina  Ginard Esteva i  Esperança
Rosselló Hernández, per haver obtingut la major puntuació del concurs, sota les següents
condicions:

1.-  Condicions econòmiques:  el  contractista percebrà com a preu del contracte la
quantitat oferta de 13.900 euros anuals, IVA exclòs.

2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment al
plec de condicions i a la seva proposta tècnica, especialment pel que fa a aquells
aspectes tècnics que varen ser valorats i varen determinar aquesta adjudicació.

3.- El termini d’execució serà d’un any amb possibilitat de pròrroga anualment per un
any més fins a un màxim de dues anualitat més, essent el termini total de vigència
amb les pròrrogues incloses de tres anys.

QUART.- Comunicar aquesta adjudicació a l’UTE Noümen Cultura Participativa, formada per
les  sres.  Sandra  A.  Rebassa  Gelabert,  Catalina  Ginard  Esteva  i  Esperança  Rosselló
Hernández, les quals hauran de formalitzar la constitució de la Unió Temporal d’Empresaris
en escriptura pública abans de la signatura del contracte.

QUINT.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del contractista.

SEXT.- Facultar el Sr. Batle-president per a la signatura del contracte.

Inca, 23 d'agost de 2016
El regidora de fires, Dijous Bo i del Museu del Calçat i de la PellEl regidora de fires, Dijous Bo i del Museu del Calçat i de la Pell

Sign. Antònia Maria Sabater MartorellSign. Antònia Maria Sabater Martorell
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