
 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

947/2016 La Junta de Govern Local

 

JOAN GARCIA CORTÈS, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST 
ÒRGAN,

CERTIFIC:

 

Que en la sessió celebrada el 14 / de març / 2017 s’adoptà l’acord següent:

Adjudicació de les obres de reforma del carrer Quarter de 
Portocolom

Fora de l'ordre del dia, i amb la declaració prèvia unànime d'urgència, 
es veu la proposta d'acord sobre l'adjudicació de les obres de reforma 
del carrer Quarter de Portocolom, amb un pressupost màxim de 
licitació de 194.970,03 €, més IVA de 40.943,70 € i un termini 
d'execució de dos mesos, al qual es varen presentar les següents 
proposicions i amb el següent resultat:
 

• OFERTA  NÚM.  1.  -  presentada  pel  Sr.  Bartolomé  Bennasar 
Mesquida, en representació d’EXCAVACIONES S’HORTA, SA. que 
es compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

 
• Preu: 160.850,27 € més l’IVA de 33.778,55 €
• Millores: renovació de la xarxa de clavegueram
• Termini de garantia: es compromet a incrementar el termini de 

garantia exigit en 5 anys.
• Minimització de generació de residus: 

 
  

Compromís 
reutilització per a 
reblert

Compromís 
reutilització per a 
fabricació d'asfalt

Acreditació 
reblert

Acreditació 
asfalt

SI NO NO NO

 
 
• OFERTA NÚM. 2. – presentada per D. Maria Isabel Valero Garijo i 

D.José  Joaquín  Romero  Pastor,  en  representació  de  la  UTE 
ACCYNIA-  PEÑABLASCO,  que  es  comprometen  a  realitzar  les 
obres de conformitat al següent:

 
• Preu: 179.970,03 € més l’IVA de 37.793,71 €
• Millores: presenta millores a disposició de l'Ajuntament



• Termini de garantia: es compromet a incrementar el termini de 
garantia exigit en 26 mesos més.

• Minimització de generació de residus: 
 
 

Compromís 
reutilització per a 
reblert

Compromís 
reutilització per a 
fabricació d'asfalt

Acreditació 
reblert

Acreditació 
asfalt

SI SI NO NO

 
 

 
• OFERTA  NÚM.  3.  –  presentada  pel  Sr.  Oliver  Zimmermanh 

Hallesnleben, en representació d’AGLOMERADOS DE FELANITX, 
SA., que es compromet a realitzar les obres de conformitat al 
següent:

 
• Preu: 165.500,00 € més l’IVA de 34.755,00 €
• Millores: renovació de paviments
• Termini de garantia: es compromet a incrementar el termini de 

garantia exigit en 3 anys més.
• Minimització de generació de residus: 

 
 

Compromís 
reutilització per a 
reblert

Compromís 
reutilització per a 
fabricació d'asfalt

Acreditació 
reblert

Acreditació 
asfalt

SI NO NO NO

 
  

• OFERTA  NÚM.  4.  –  presentada  pel  Sr.  Jaume  Simó  Lladó,  en 
representació  d’AGLOMERADOS  MALLORCA,  SA.  que  es 
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

 
• Preu: 190.000,00 € més l’IVA de 39.900,00 €
• Millores: renovació d'asfalt
• Termini de garantia: es compromet a incrementar el termini de 

garantia exigit en 1 any més.
• Minimització de generació de residus: 

 
Compromís 
reutilització per a 
reblert

Compromís 
reutilització per a 
fabricació d'asfalt

Acreditació 
reblert

Acreditació 
asfalt

SI NO NO NO

 
 
 

• OFERTA  NÚM.  5.  –  presentada  pel  Sr.Pedro  Mir  Sastre,  en 
representació  de  VÍAS  Y  OBRAS  PÚBLICAS,  SA.  que  es 
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

 
• Preu: 193.507,76 € més l’IVA de 40.636,63 €



• Millores: renovació de part de paviments
• Termini de garantia: es compromet a incrementar el termini de 

garantia exigit en 3 anys més.
• Minimització de generació de residus: 

 
 

Compromís 
reutilització per a 
reblert

Compromís 
reutilització per a 
fabricació d'asfalt

Acreditació 
reblert

Acreditació 
asfalt

SI SI SI SI

 
 
 

• OFERTA  NÚM.  6  -  presentada  per  ROIG  OBRES  SERVEIS  I 
MEDIAMBIENT, SA. (exclosa)

• OFERTA  NÚM.  7.  –  presentada  per  la  Sra.  Antònia  Mascaró 
Martorell, en representació de MELCHOR MASCARÓ SAU. que es 
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

 
• Preu: 171.554,13 € més l’IVA de 36.026,37 €
• Millores: renovació d'asfalt
• Termini de garantia: es compromet a incrementar el termini de 

garantia exigit en 2 anys més.
• Minimització de generació de residus: 

 
Compromís 
reutilització per a 
reblert

Compromís 
reutilització per a 
fabricació d'asfalt

Acreditació 
reblert

Acreditació 
asfalt

SI SI SI SI

 
  
• OFERTA NÚM. 8. – presentada pel Sr. Rafael Soria Bordera, en 

representació  de  SYDCA  XXI  CONSTRUCCIONES  SL.  que  es 
compromet a realitzar les obres de conformitat al següent:

 
• Preu: 183.954,22 € més l’IVA de 38.630,39 €
• Millores: no ofereix millores
• Termini de garantia: es compromet a incrementar el termini de 

garantia  exigit  en  30  mesos  més.  Es  fa  constar  que  dins  la 
proposició  tècnica  avaluable  de  forma  automàtica  s’han 
incorporat unes millores que no corresponen a aquesta licitació, 
i que , per tant, no han estat valorades.

• Minimització de generació de residus: 
  

Compromís 
reutilització per a 
reblert

Compromís 
reutilització per a 
fabricació d'asfalt

Acreditació 
reblert

Acreditació 
asfalt

SI NO SI NO

 
La Mesa de Contractació reunida dia 15.02.17, va acordar requerir a 
l'empresa Vías y Obras Públicas, SA., perquè esmenàs les deficiències 
observades  en  l'obertura  de  la  documentació  administrativa, 



consistents en complimentar íntegrament la declaració responsable, 
deficiència  que va  quedar  esmenada segons consta a  l'acta  de la 
Mesa reunida dia 17.02.17
Per altra banda, dia 15.02.17 la Mesa també va acordar excloure del 
procediment l'oferta presentada per Roig Obres Serveis i 
Mediambient, SA., amb motiu d'haver anunciat per fax la tramesa de 
l'oferta per correu dia 13.02.17, quan el darrer dia per fer-ho era dia 
10.02.17, incomplint així la clàusula 12.10 del PCAP.
Vista la proposta de la Mesa de Contractació reunida dia 24.02.17, en 
virtut de la qual es va proposar a la Junta de Govern Local 
l'adjudicació de les obres a l'empresa EXCAVACIONES S'HORTA, SA, 
per haver obtingut la millor puntuació, en base a l'oferta presentada i 
a la següent puntuació total de cada una de les empreses:
 

LICITADOR
PUNTS MILLORES I 

MINIMITZACIÓ 
RESIDUS

PUNTS PREU I 
TERMINI GARANTIA PUNTUACIÓ TOTAL

Excavaciones s’Horta SA 43,32 51,00 94,32

UTE Accynia- Peñablasco 39,83 23,03 62,86

Aglomerados de Felanitx, SA 45,00 43,37 88,37

Aglomerados Mallorca SA 11,42 8,05 19,47

Vopsa 32,06 6,43 38,49

Melchor Mascaró, SA 15,45 33,88 49,33

Sydca XXI Construccions SL 2,00 18,28 20,28

 
La Junta de Govern Local, en sessió de dia 28.02.17, va requerir a 
l'empresa EXCAVACIONES S'HORTA, SA, licitador a favor del qual la 
Mesa  de  Contractació  va  formular  proposta  d'adjudicació,  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 13.03.17, el Sr. Bartolomé Bennasar Mesquida, en 
representació d'EXCAVACIONES S'HORTA, SA, 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 reforma del carrer 



Quarter de Portocolom, a l'empresa EXCAVACIONES S'HORTA, SA, de 
conformitat al següent: 

• preu: 160.850,27 € més l’IVA de 33.778,55 €
• Millores: renovació de la xarxa de clavegueram del carrer 

Navegació
• Termini de garantia: 5 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 les obres l'arquitecte tècnic municipal 
Sr. Bartomeu Bauçà i Fiol i l'enginyer municipal Sr. Sebastià Llompart 
Calafell.
    Quart. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i de la 
formalització del contracte al perfil del contractant i al BOIB.
    Cinquè. Notificar aquest acord a tots els licitadors, als directors de 
les obres i als departaments d’Intervenció i Tresoreria municipals.
    Sisè. Retornar l'oferta presentada per ROIG OBRES SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, SA, una vegada formalitzat el contracte.
    Setè. Facultar el batle per a que pugui signar qualsevol document 
que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
 
 

 

I perquè així hi 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 la present.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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