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Assumpte:Assumpte: Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació del Contracte
menor pel subministrament de mòduls de graderia mòbil reversible i
de  diferent  equipament  esportiu  de  pista  a  les  instal·lacions
esportives municipals cobertes  

La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 22 d'agost de 2018, va aprovar la següent
proposta:

"PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT per  a  l’ADJUDICACIÓ  del  contracte  menor  pel
subministrament de mòduls de graderia mòbil reversible i de diferent equipament esportiu de
pista a les instal·lacions esportives municipals cobertes

En  compliment  del  que  disposa  l’article  28  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes  del  Sector  Públic,  es  fa  constar  que resulta  necessari  celebrar  un contracte
menor  consistent  en en el  subministrament de mòduls de graderia mòbil  reversible  i  de
diferent equipament esportiu de pista a les instal·lacions esportives municipals cobertes, tal
com consta a l’informe emès pel tècnic d’esports, Sr. Salvador Soberats Gamundí: «El fet de
destinar  la  pista  a  la  pràctica  de  l’especialitat  del  futbol  sala  ha  ocasionat  que  l’actual
graderia destinada a espectadors sigui insuficient. Actualment només disposa de 20 metres
lineals de graderia i la intenció és d’arribar als 40 m lineals». 

VIST que en data 19 de desembre de 2017 es va acordar per la Junta de Govern l’inici de la
contractació menor pel subministrament de mòduls de graderia mòbil reversible i de diferent
equipament esportiu de pista a les instal·lacions esportives municipals cobertes. 

VIST  que  en  la  mateixa  sessió  es  va  autoritzar  la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 000.933.62213 del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca per l’import de 12.000
euros, IVA inclòs. 

VIST que en data 31 de maig de 2018 es va convidar a les següents empreses: 
- TP SPORT, S.A.
- H2O2 GLOBAL S.L.
- FEIM ESPORT S.L.

VIST que una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes (el dia 8 de juny de 2018),
segons es fa constar per l’auxiliar  administrativa, Sra. Antònia Campins Pereyra, tal com
consta al Registre d’Entrades, l’única empresa que va presentar oferta va ser l’entitat «H2O2
SPORT GLOBAL SL». 

VIST l’informe emès pel tècnic d’esports, Sr. Salvador Soberats Gamundí, en data 13 de
juny de 2018, el qual manifesta que: «S’ha revist l’única proposta registrada, presentada per
l’empresa  H2O2  Sport  Global  SL,  i  tant  els  mòduls  de  graderia  reversible  com  les
proteccions  d’escuma  de  polietilè  com  els  bancs  de  vestidors  compleixen  amb  les
característiques exigides en l’informe justificatiu de necessitats emès pel tècnic d’esports». 

En el mateix informe, el tècnic proposa la contractació menor pel subministrament de mòduls
de graderia reversible i de diferent equipament esportiu de pista destinat a les instal·lacions
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esportives  municipals  (cobertes)  a  l’empresa  H2O2  Sport  Global  SL  per  un  import  de
10.645,82.-€, IVA inclòs. 

VIST que consta a l’expedient la documentació requerida per la celebració dels contractes
menors. 

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

PRIMER.-  ADJUDICAR el  contracte  menor  pel  subministrament  de  mòduls  de  graderia
mòbil  reversible i  de diferent equipament esportiu de pista a les instal·lacions esportives
municipals cobertes a l’entitat «H2O2 Sport Global SL», amb CIF núm. B57748782 baix les
següents condicions: 

1.- Condicions econòmiques: el contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat
oferta de 10.645,82.-€, IVA inclòs.

QUART.-  APROVAR la  disposició  (D)  de  crèdit  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
000.933.62213 del Pressupost vigent, per un import de. 10.645,82-€, IVA inclòs.

QUINT.- COMUNICAR aquesta adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors
i  publicar-la  al  perfil  del  contractant  allotjat  a  la  Plataforma  de  Contractació  del  Sector
Públic."

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

Inca, 22 d'octubre de 2018 
El batle-president

Sign. Virgilio Moreno Sarrió

Departament de Secretaria. Plaça d’Espanya, 1 (07300) Inca. Tel. 871 91 40 00. Fax: 971 88 08 19.
www.ajinca.net


