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Expedient 2480/2017

JOAN GARCIA CORTÈS, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE FELANITX,
CERTIFIC: Que segons l'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DIA 19 DE SETEMBRE DE 2017
es va adoptar, entre altres, el següent acord, que transcric literalment:
“I també fora de l'ordre del dia, i després de la preceptiva declaració unànime
d'urgència, es veu l’expedient tramitat per a la contractació del subministrament d’un
tractor amb màquina desbrossadora.
Antecedents

2n. L'enginyer municipal, en data 2 d'agost de 2017, va realitzar el corresponent
informe de característiques tècniques i la valoració estimada del cost del
subministrament.
3r. La Junta de Govern Local en sessió de dia 30 d’agost de 2017 va aprovar el Plec
de clàusules administratives i de característiques tècniques per contractar el
subministrament d’un tractor amb màquina desbrossadora, mitjançant procediment
obert, amb un preu màxim de licitació de 57.851,24 € més IVA de 12.148,76 €.
4t. El corresponent anunci de licitació es va publicar al BOIB núm. 113 de dia 14 de
setembre de 2017.
5è. Dia 18 de setembre de 2017 el regidor de Camins va firmar una proposta on
exposa que s’ha detectat un error en les característiques tècniques especificades al
Plec que regeix la licitació. En concret, no s’especifica que la màquina desbrossadora
ha de ser frontal, ja que en cas contrari es dificulta molt la feina al conductor del
tractor. Per això, proposa que l’enginyer municipal redacti un nou informe tècnic i que
es torni aprovar el Plec, una vegada esmenat l’error.
6è. El mateix dia 18 de setembre l’enginyer municipal ha redactat un nou informe de
característiques tècniques i cost d’un tractor amb màquina desbrossadora frontal per a
la neteja de camins.
7è. En data de 19 de setembre de 2017 s’ha emès l'Informe Jurídic sobre la legalitat
de les clàusules contingudes en el plec de clàusules administratives particulars.
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1r. Per Providència de Batlia de data 24 de juliol de 2017, s'incoa expedient de
contractació del subministrament d'un tractor amb màquina desbrossadora per a la
neteja de camins.

8è. Dia 19 de setembre de 2017 s’ha emès Informe d'Intervenció informant
favorablement l'aprovació de l'expedient de contractació.
Fonaments de dret
I. D'acord amb l'art. 109 del text refós de la Llei de contractes del sector públic (d'ara
endavant TRLCSP), aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
haurà d'incorporar-se a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el
de prescripcions tècniques que han de regir el contracte. Així mateix, haurà
d'incorporar-se a l'expedient l'informe de fiscalització prèvia de la intervenció.
II. De conformitat amb els art. 115 i 116 del TRLCSP, el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques hauran d'aprovar-se
prèviament a l'autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de
la licitació del contracte, o en cas de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació.
III. L'òrgan de contractació, d'acord amb l'art. 52 de la TRLCSP, podrà designar un
responsable del contracte al que li correspondrà supervisar la seva execució i adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb el fi d'assegurar la correcta
realització de la prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats que aquell li atribueixi.
En virtut dels antecedents exposats, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer. Anul·lar l’anunci de licitació publicat al BOIB núm. 113 de dia 14.09.17,
pel qual s’iniciava el termini de presentació d’ofertes.

Tercer. Retornar, si n’hi ha, les pliques presentades pels possibles licitadors.
Quart. Aprovar el nou plec de clàusules administratives particulars i de
característiques tècniques que regiran la contractació del subministrament d'un tractor
amb màquina desbrossadora frontal, mitjançant procediment obert, en tramitació
ordinària i subjecte a les clàusules econòmiques i administratives, amb un preu màxim
de licitació de 57.851,24 € més IVA de 12.148,76 €.
Cinquè. Autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació
2017/0/4540/623000, del Pressupost General per a l'exercici 2017.

pressupostària

Sisè. Designar el l'enginyer municipal el Sr. Sebastià Llompart Calafell com a
responsable del contracte, i atribuir-li, endemés de les funcions específiques en el Plec
de clàusules administratives particulars, les següents:
• 1. Proposar a l'òrgan de contractació:
- La resolució dels incidents sorgits en l'execució del contracte.
- La imposició de les penalitats corresponents.
• 2. Requerir a l'adjudicatari, en qualsevol moment, la informació que precisi.
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Segon. Retrotreure l’expedient al moment previ a l’aprovació del plec de
clàusules administratives i de característiques tècniques.

• 3. Assistir a la recepció del contracte.
• 4. Dirigir instruccions al contractista, sempre que no suposi una modificació de
l'objecte del contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades
dels plecs i demés documents contractuals.
Setè. Seguir la tramitació reglamentària de l’expedient.”
I perquè així consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Batle, amb l’excepció prevista en l’article 206 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’expedeix el present.
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