
MARC RIGO MANRESA, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX,
     

CERTIFIC: Que segons l'

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  DE  DIA  9  DE 
DESEMBRE DE 2015 
     
es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcric literalment:

“Vist  l'expedient  tramitat  en  procediment  obert  per  a  l’adjudicació  de  les  obres  de 
demolició i construcció d'edifici destinat a arxiu municipal, amb un pressupost màxim de 
licitació de 286.868,00 €, més l'IVA de 60.242,28 € i un termini d'execució de 12 mesos, 
al qual es varen presentar les següents proposicions admeses i amb el següent resultat:

 PLICA NÚM. 1: Presentada per FINQUES LA TRAPA, SL, que es compromet a 
realitzar les obres de conformitat al següent:

- preu: 271.868,00 € més l'IVA de 57.092,28 €.
- millores al projecte:
          a) Instal·lació d'ascensor: presenta memòria tècnica sobre la instal·lació de 
          l'ascensor.
          b) Soterrament d'instal·lacions:  posa a disposició de la direcció facultativa 
          la quantitat de 8.000 € IVA no inclòs, destinada al soterrament 
          d'instal·lacions.
- termini de garantia: 2 anys.

 PLICA  NÚM.  2:  Presentada  per  GAVINA  SERVEIS  I  GESTIÓ,  SL,  que  es 
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

- preu: 246.662,08 € més l'IVA de  51.799,03 €.
- millores al projecte:
          a) Instal·lació d'ascensor: no ofereix.
          b) Soterrament d'instal·lacions: no ofereix.
- termini de garantia: 1 any.

 PLICA NÚM. 3:  Presentada per PROJECTES I ACABATS SASTRE, SL, que es 
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

- preu:  Demolició  57.573,50  €  més  l'IVA  de   12.090,43  €  i  nova 
construcció 208.167,57 €, més l'IVA de 43.715,19 €.
- millores al projecte:
          a) Instal·lació d'ascensor: adjunta pressupost d'ascensor segons 
          especificacions de l'annex 6.
          b) Soterrament d'instal·lacions: ofereix soterrament d'instal·lacions.
- termini de garantia: 2 anys.

 PLICA NÚM. 4:  Presentada per MARÍN LLADÓ CONSTRUCCIONS, SL, que es 
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

- preu: 251.638,60 €, més l'IVA de 52.844,10 €.
- millores al projecte:



          a) Instal·lació d'ascensor: ofereix la instal·lació i posada en funcionament 
          d'ascensor.
          b) Soterrament d'instal·lacions: ofereix el soterrament d'instal·lacions 
          existents a l'edifici d'aquestes obres.
- termini de garantia: 3 anys.

 PLICA  NÚM.  5:  Presentada  per  AMER E  HIJOS,  SA,  que  es  compromet  a 
realitzar les obres de conformitat al següent:

- preu: 262.484,22 € més l'IVA de  55.121,69 €.
- millores al projecte:
          a) Instal·lació d'ascensor: no proposa aquesta millora.
          b) Soterrament d'instal·lacions: presenta dossier de soterrament 
          d'instal·lacions.
- termini de garantia: 3 anys.

 PLICA  NÚM.  6:  Presentada  per  VÍAS  Y  OBRAS  PÚBLICAS,  SA,  que  es 
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

- preu: 258.181,16 € més l'IVA de 54.218,04 €.
- millores al projecte:
          a) Instal·lació d'ascensor: no ofereix.
          b) Soterrament d'instal·lacions: no ofereix.
- termini de garantia: 2 anys.

 PLICA NÚM. 7:  Presentada per CONSTRUCCIONES LLABRÉS FELIU, SLU, que 
es compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

- preu: 263.012,61 € més l'IVA de 55.232,65 €.
- millores al projecte:
         a) Instal·lació d'ascensor: presenta una memòria tècnica per a la instal·lació 
         de l'ascensor.
         b) Soterrament d'instal·lacions: presenta una memòria tècnica per al 
         soterrament d'instal·lacions.
- termini de garantia: 54 mesos.

Vista la proposta de la Mesa de Contractació, de conformitat amb l'informe tècnic, en 
virtut de la qual es considera que es pot adjudicar la contracta de les obres a l'empresa 
MARÍN  LLADÓ  CONSTRUCCIONS,  SL,  en  base  a  l'oferta  presentada  i  a  la  següent 
puntuació total de cada una de les empreses:

LICITADOR OFERTA 
ECONÒMICA

MILLORES AL 
PROJECTE: 

INSTAL·LACIÓ 
ASCENSOR

MILLORES AL 
PROJECTE: 

SOTERRAMENT 
INSTAL·LACIONS

AMPLIACIÓ 
TERMINI 

GARANTIA

PUNTUACIÓ 
TOTAL

MARÍN LLADÓ 
CONSTRUCCIONS, SL 61,34 15,00 10,00 2,86 89,19

CONSTR.LLABRÉS FELIU SLU 41,53 15,00 10,00 5,00 71,53

GAVINA SERVEIS I GESTIÓ, 
SL 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

PROJECTES I ACABATS 
SASTRE, SL 36,78 15,00 10,00 1,43 63,21



AMER E HIJOS, SA 42,45 0,00 10,00 2,86 55,31

FINQUES LA TRAPA, SL 26,12 15,00 10,00 1,43 52,54

VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, SA 49,94 0,00 0,00 1,43 51,37

La Junta de Govern Local,  en sessió  de dia 24 de novembre de 2015,  va requerir  a 
l'empresa  MARÍN LLADÓ CONSTRUCCIONS,  SL,  licitador  a  favor  del  qual  la  Mesa de 
Contractació  va  formular  proposta  d'adjudicació,  de  conformitat  amb l'informe tècnic, 
perquè constituís la garantia definitiva equivalent al 5% de l'import d'adjudicació de la 
contracta i aportàs la documentació prevista a les clàusules 20.2, 20.3 i 20.5 del plec de 
clàusules administratives particulars.

Atès que dia 3 de desembre de 2015, MARÍN LLADÓ CONSTRUCCIONS, SL, ha presentat 
la documentació requerida.

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109, 110, 
138 i 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, (TRLCSP).

D’acord  amb  l'establert  als  arts.  151.4,  154.1  i  154.2  del  text  refós  de  la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), l'adjudicació i la formalització dels contractes la 
quantia dels quals sigui superior a les quantitats indicades a l’article 138.3 es publicarà al 
perfil del contractant (art. 53) de l’òrgan de contractació, i si és superior a 100.000 €, la 
formalització es publicarà a més al BOIB.

Examinat l'expedient i documentació que l'acompanya i d'acord amb l'establert a l'article 
151.3 del TRLCSP, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer. Adjudicar la contracta de les obres de demolició i construcció d'edifici 
destinat  a  arxiu  municipal, a  l’empresa  MARÍN  LLADÓ  CONSTRUCCIONS,  SL, de 
conformitat al següent:

 Preu: 251.638,60 €, més l'IVA de 52.844,10 €.
 Millores al projecte consistents en:

-  instal·lació  i  posada  en  funcionament  d'ascensor  amb  tots  els  certificats 
corresponents, segons la normativa d'aplicació, especificades a l'annex 6 del Plec 
de condicions.
-  Soterrament  d'instal·lacions  existents  a  l'edifici  objecte  d'aquestes  obres, 
especificades al plec de condicions.

 Termini de garantia: ampliació del termini de garantia de les obres fins a 24 mesos 
sobre l'exigit al Plec de condicions, total 3 anys.

Segon. Requerir a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte administratiu 
corresponent, dintre dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació 
de l’adjudicació, d'acord amb el disposat a l'art. 156.3 del TRLCSP.

Tercer. Nomenar directors de l’obra a l'arquitecte Sr. Bartomeu Riutord Sbert 
i a l'arquitecte tècnic Sr. Bartomeu Bauçà i Fiol. Així mateix, es nomena coordinador del 



Pla de Seguretat i Salut en el transcurs de les obres a l'arquitecte tècnic Sr. Miquel Roig 
Ferrà.

Quart. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i de la formalització 
del contracte al perfil del contractant i aquest darrer a més al BOIB.

Cinquè. Notificar aquest acord a tots els licitadors, als directors de les obres, 
al coordinador del Pla de Seguretat i Salut i als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
municipals.

Sisè. Facultar el batle per a que pugui signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents.”

I perquè tengui els seus efectes, firm la present certificació, amb el vistiplau del batle 
d'aquest Ajuntament, a Felanitx, dia 10 de desembre de 2015.
     
                 Vist i plau
          El batle

           Joan Xamena Galmés


