
Departament emissor:Departament emissor: Secretaria

Núm. d’expedient:Núm. d’expedient: CM2017/000568

Assumpte:Assumpte:

Publicació en el perfil  del contractista de l’adjudicació del
contracte menor de substitució de dos trams de la xarxa
d'aigua potable de camins rurals del polígon 1 del TM de
Lloseta

La Junta de Govern, a la seva sessió de dia 17 d'octubre de 2018, va aprovar la
següent proposta:

“  PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’INVERSIONS per a l’adjudicació del contracte
menor de substitució de dos trams de la xarxa d’aigua potable de camins rurals del
polígon 1 del TM de Lloseta

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 la substitució de dos trams de lar xarxa d’aigua potable que
discorre per camins rurals del polígon 1 del TM de Lloseta, tal com consta a l’informe emès
per l’enginyer municipal, Sr. Jaime Ferrari Fernández, en data 11 de desembre de 2017, el
qual es transcriu a continuació: 

«Actualment els dos trams de la xarxa d’aigua potable indicats a l’encapçalament presenten
problemes d’envelliment i d’obturació per precipitacions de cal. Aquests problemes originen
continues rompudes amb la conseqüent pèrdua d’aigua. s’ha previst substituir els esmentats
trams  per  unes  noves  conduccions  de  PEAD  de  Ø90  mm.  I  Ø50  mm.  A l’objecte  de
solucionar els problemes anteriorment esmentats. 

Amb  les  actuacions  a  realitzar  s’aconseguirà  que  es  produeixin  menys  rompudes,  i
conseqüentment menys fuites, el que implica una reducció de les despeses de manteniment
de la xarxa i una disminució de l’aigua extreta dels pous amb la conseqüent disminució del
cost de l’energia consumida».

VIST  que  en  data  20  de  desembre  de  2017  la  Junta  de  Govern  va  acordar  iniciar  la
contractació menor per dur a terme el  projecte de substitució de dos trams de la xarxa
d’aigua potable de camins rurals del polígon 1 del terme municipal de Lloseta. 

VIST l’informe de l’arquitecte municipal de Lloseta en el que consta que la substitució tendrà
lloc en el TM d’Inca i no en el TM de Lloseta, per tant, la competència per a l’autorització  de
la llicència de referència és de l’Ajuntament d’Inca. 

VIST que en la mateixa sessió ordinària es va acordar autoritzar (A) la despesa amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 161.63310 del Pressupost de l’Ajuntament per una quantia de
38.514,15.-€.  

VIST el projecte tècnic elaborat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Esteban Pisano
Porada. 

VIST l’acta de replanteig previ de l’obra del projecte efectuada per l’enginyer municipal, Sr.
Jaime Ferrari Fernández. 

VIST l’informe de supervisió emès pel mateix enginyer municipal. 
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VIST que en data 16 d’agost de 2017 es van convidar a les següents empreses: 
- MATIAS ARROM BIBILONI, S.L.
- VITRAC OBRA PÚBLICA, S.L.
- OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A.

Així  mateix,  es va publicar  la  convocatòria de la  present  contractació menor al  perfil  de
contractant de la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca.

Finalitzat el  termini  de presentació de les ofertes i oberts els sobres, resulta s’han rebut
quatre ofertes, sent l’import de les mateixes (IVA exclòs), els següents: 

ENTITAT IMPORT  (IVA EXCLÒS)

MATIAS AMER BIBILONI, S.L. 31.829,00.-€

AMER E HIJOS, S.A. 27.052,22.-€

JUMABEDA, S.L. 28.170,07.-€

VITRAC OBRA PUBLICA, S.L. 25.500,00.-€

VIST l’informe emès per l’enginyer municipal,  Sr. Jaime Ferrari Fernández, segons el qual,
l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa VITRAC OBRA PÚBLICA, S.L, per
l’import de 25.500.-€, IVA exclòs. 

ATÈS que a la present contractació menor no resulta d’aplicació el nou règim jurídic derivat de
la  Llei  9/2017,  de 8  de novembre,  de Contractes  del  Sector  Públic,  en  virtut  de  la  seva
disposició transitòria primera: «Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei es regeixen per la normativa anterior. A aquests efectes, s’entén que els
expedients  de  contractació  s’han  iniciat  si  s’ha  publicat  la  convocatòria  corresponent  del
procediment d’adjudicació del contracte. (...)». Tenint en compte que els contractes menors
careixen d’un procediment legalment establert, s’entén que el present expedient es va iniciar
abans de l’entrada en vigor de la nova Llei,  atès que la Junta de Govern, en data 20 de
desembre de 2017 es va acordar l’inici del mateix.

Per tot l’exposat, procedeix l’adjudicació del contracte menor de substitució de dos trams de la
xarxa d’aigua potable de camins rurals del polígon 1 del TM de Lloseta, a l’entitat VITRAC
OBRA PÚBLICA, S.L, per l’import de 25.500.-€, IVA exclòs, més la quantitat de 5.355.-€ en
concepte d’IVA, el que fa un preu total de 30.855.-€, IVA inclòs. 

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

Per  la  qual  cosa,  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 de substitució de dos trams de la xarxa d’aigua
potable de camins rurals del polígon 1 del TM de Lloseta, baix les següents condicions: 

1.- Condicions econòmiques: El contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat
oferta de 25.500.-€, IVA exclòs, més la quantitat de 5.355.-€ en concepte d’IVA, el que fa un
preu total de 30.855.-€, IVA inclòs. 
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2.- Altes condicions: el termini d’execució de les obres serà de 1,5 mesos. 

SEGON.-  APROVAR la  disposició  (D)  de  crèdit  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
000.161.63310 per l’import de 30.855.-€, IVA inclòs.

TERCER.- COMUNICAR aquesta Resolució 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
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