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del projecte de dotació de serveis al carrer Puig de Massanella  

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 7 de març de 2018, va aprovar la següent proposta:

"PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’INVERSIONS per a L’ADJUDICACIÓ del contracte menor
per les obres del projecte de dotació de serveis al carrer Puig de Massanella

En compliment del que 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
executar les obres del projecte de dotació de serveis en el carrer Puig de Massanella, tal com consta a
l’informe emès per l’arquitecte municipal, Sr. Francesc Alemany Bennassar, en data 17 de novembre de
2017, el qual es transcriu a continuació: 

INFORME QUE EMET L’ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL, JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE
LA CONTRACTACIÓ  DE  LES  OBRES  DEL  PROJECTE  DE  «PROYECTO  DE  DOTACIÓN  DE
SERVICIOS EN LA C/. PUIG DE MASSANELLA. 

Francesc Alemany Bennàssar,  Arquitecte Municipal  de l’Ajuntament  d’Inca, supervisió  de l’obra del
Projecte de les obres que s’indiquen i consignen, informa:

Que el projecte esmentat té per objecte donar continuiïtat al C/ Puig de Massanella, que actualment es
troba pendent d’urbanitzar. 

Per  tant  es  projecte  l’apertura  del  vial,  dotant-lo  de  totes  les  infraestructures  necessàries  amb  el
propòsit de facilitar la connexió tant de vehicles com de vianants, ara inexistent. 

Una vegada acabades les obres projectades, les despeses de manteniment començarien en 0€ i amb
el pas del temps aniran incrementat conforme el deteriorament natural que es produeixi. 

Que per tot l’exposat es considera justificada la necessitat de contractació de les obres. 

Inca, 17 de novembre de 2017. Francesc Alemany Bennassar. L’arquitecte municipal.»

Redactat  el  projecte  per  l’arquitecte  municipal,  Sr.  Francesc  Alemany  Bennàssar,  i  replantejat
favorablement en data 17 de novembre de 2017 tal com consta a l’expedient.

VIST l’informe justificatiu emès per l’arquitecte municipal amb relació al procediment d’adjudicació, a la
classificació  i/o  solvència  i  als  criteris  d’adjudicació  de  la  contractació  de  l’obra,  en  data  17  de
novembre de 2017, el qual consta a l’expedient.

VIST  l’informe  justificatiu  de  l’adequació  del  preu  del  contracte  als  preus  de  mercat,  emès  per
l’arquitecte municipal, Sr. Francesc Alemany Bennassar, de data 17 de novembre de 2017. 

VIST què per la intervenció municipal es va realitzar l’oportuna Retenció de Crèdit (RC) en data 20 de
desembre de 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.1532.61183 per import de 47.881,05.-€.
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VIST què en data 29 de desembre de 2017 es va aprovar per ka Junta de Govern l’inici del contracte
menor de referència. 

VIST què en data 22 de novembre de 2017 es va realitzar la convidada a les següents empreses:

 COEXA, CONSTRUCCIONS, ESCAVACIONS I ASFALTS, S.A.
 AGLOMERADOS MALLORCA, S.A. (AGLOMSA).
 MELCHOR MASCARO, S.A.
 OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN S.A.
 HERMANOS GOST SIMO, S.A.
 MATIAS ARROM BIBILONI, S.L. (MAB).
 AGLOMERADOS DE FELANITX S.A. (AFEX).
 AMER E HIJOS, S.A.

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

VIST què, segons informa la funcionària, Sra. Antònia Campins Pereyra, consta al Registre d’Entrades
de l’Ajuntament d’Inca que es van presentar les següents empreses:

1.COEXA, S.A. -Registre d’entrada núm. 20170014134 (04/12/17).
2.MATIAS ARROM BIBILONI, S.L. -Registre d’entrada núm. 20170014136 (04/12/17).
3.HERMANOS GOST SIMO, S.A. -Registre d’entrada núm. 20170014141 (04/12/17).
4.AMER E HIJOS, S.A. -Registre d’entrada núm. 20170014152 (04/12/17).
5.AFEX OBRAS Y SERVICIOS 2013, S.A. -Registre d’entrada núm. 20170014177 (04/12/17).
6.MELCHOS MASCARO, S.A. -Registre d’entrada núm. 20170014256 (05/12/17, Fax 04/12/17).

VIST què  segons  informe  emès  per  l’arquitecte  tècnic  municipal,  Sr.  Antoni  Martorell  i  la  Tècnica
d’Administració General interina, Margarida Mercè Bauzà Gual, en data 15 de novembre de 2017, les
ofertes econòmiques presentades per les entitats esmentades són les següents:

LICITADOR IMPORT (IVA EXCLÒS)

COEXA, S.A. 39.571,12.-€

MATÍAS ARROM BIBILONI, S.L. 37.592,56.-€

HERMANOS GOST SIMÓ, S.A. 37.592,56.-€

AMER E HIJOS, S.A. 37.394,71.-€

AFEX OBRAS Y SERVICIOS 2013, S.A. 37.950,00.-€

MELCHOR MASCARÓ, S.A. 39.183,32.-€

VIST que el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs, és de 39.571,12.-€.

VIST que, segons l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, literalment disposa què:  «No hi ha cap
oferta econòmica presentada que es trobi en situació de presumpció de temeritat, per la qual cosa
l’oferta econòmica més avantatjosa és la de l’entitat AMER E HIJOS, S.A.».
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VIST que segons informe de l’arquitecte municipal, Sr. Francesc Alemany Bennàssar,  de data 17 de
novembre de 2017:  «En relació als  criteris  d’adjudicació del  contracte  d’obres es proposa la  seva
adjudicació a la proposta més econòmica, d’acord amb l’article 152 de la Llei de Contractes del Sector
Públic». 

En definitiva, i vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Antoni Martorell, de les ofertes
rebudes es considera que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la de l’empresa AMER E HIJOS,
que ascendeix a 37.394,71.-€ euros, IVA exclòs. 

VIST què consta a l’expedient la documentació requerida per la celebració dels contractes menors.
Significar què aquesta documentació ja estava en poder de l’Ajuntament, atès que l’entitat AMER E
HIJOS  va  ser  adjudicatària  d’altres  contractes,  per  la  qual  cosa  ja  va  haver  de  presentar  la
documentació requerida (SO2016/481 i CM2017/372). Fer constar que en relació al certificat d’estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, ambdós certificats
són de data 21 de setembre de 2017 i, per tant, encara sorgeixen efectes, sent plenament vàlids per la
present  licitació.  Per  això,  i  en  virtut  de  l’article  53.1.d)  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del
Procediment  Administratiu  Comú de les Administracions Públiques,  no resulta  necessari  requerir  a
l’entitat adjudicatària perquè presenti novament la documentació.

Per tot l’exposat, es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, òrgan competent per
resoldre per delegació del Batle, la següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte menor d’obres del projecte de dotació de serveis al carrer Puig de
Massanella a l’entitat AMER E HIJOS, S.A., amb CIF núm. A-07296536 baix les següents condicions: 

1.- Condicions econòmiques: El contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat oferta de
37.394,71.-€, IVA exclòs, al que li correspon l’import de 7.852,89.-€ en concepte d’IVA (21%), el que fa
un preu total de 45.247,6.-€, IVA inclòs.

2.- Altes condicions: El contractista haurà d’executar les obres en el termini màxim de tres (3) mesos. 

SEGON.-  DISPOSAR (D)  el  crèdit  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  000.1532.61183 per  un
import de 45.247,6.-€, IVA inclòs.

TERCER.- NOTIFICAR aquesta adjudicació a l’empresa adjudicatària i COMUNICAR-LA a la resta de
licitadors i publicar-la al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca.

Inca, 26 de febrer de 2018

El regidor delegat d’Inversions, Àngel García Bonafè

Intervengut i conforme. L’Interventor municipal, Antoni Cànaves Reynés"

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

Inca, 13 de març de 2018 

El batle-president,
Virgilio Moreno Sarrió
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