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Amb reserva dels termes en que resulti aprovada l’acta de la sessió ordinària, advertència
que es  realitza  en compliment  del  art.  206 del  RD 2.568/1986,  de 28 de novembre,  la
Fundació Teatre Principal d’Inca, a la seva sessió de dia 20 de juny de 2013 va adoptar el
següent acord:

“Tramitat l’expedient de contractació i emès informe per part dels serveis tècnics municipals
de ponderació dels criteris d’adjudicació disposats en el plec de condicions, en data 8 de
maig de 2013 la mesa de contractació va aprovar la proposta d’adjudicació del  contracte
d’obres consistent en la demolició dels edificis afectats per a la reforma del Teatre Principal
d’Inca a l’empresa Font e Hijos, SA, per esser la que ha obtingut major puntuació, per la qual
cosa  també  acordar  requerir-li  perquè  diposités  la  fiança  definitiva  i  presentés  la
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
de la seguretat social, disposar dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure
a l’execució  del  contracte,  advertint-li  que en cas de no acomplir  adequadament  aquest
requeriment s’entendria que retira la seva oferta.

La mesa a la mateixa sessió també va acordar, seguint el criteri tècnic exposat pel Secretari
municipal, l’exclusió de l’empresa “Pep Toni Excavacions” per no ajustar-se la seva oferta
econòmica al model establert en els plecs de condicions, al no exposar l’oferta econòmica
en lletres i amb números i per no acceptar les obligacions del plec de condicions, per la qual
cosa es produeix una variació substancial del model (art. 84 del Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques).

En data 14 de maig de 2013, amb registre d’entrada núm. 4902,  l’empresa “Amer e hijos,
SA”  va  interposar  recurs  contra  la  proposta  d’adjudicació  aprovada  per  la  mesa  de
contractació, fonamentant-se en una incorrecta aplicació dels criteris de valoració a la seva
oferta a l’informe tècnic.

En data de 16 de maig, el tècnic municipal emet informe relatiu a l’escrit de recurs presentat
per l’empresa “Amer e Hijos SA”, el qual s’adjunta a aquesta proposta.

En data 20 de maig de 2013, l’empresa “Font e Hijos, SA” va presentar la documentació
requerida.

En data de 20 de maig de 2013 el Secretari Accidental de l’Ajuntament d’Inca emet informe
en el sentit que l’escrit de l’empresa “Amer e Hijos, SA” ha de considerar-se com un escrit
d’al·legacions i que el cal resoldre previ informe tècnic i de la mesa de contractació, el qual
s’adjunta a aquesta proposta.

En data de 24 de maig de 2013 es va reunir la mesa de contractació i va acordar desestimar
les al·legacions i confirmar l’adjudicació a favor de l’empresa “Font e Hijos.”
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Per la qual cosa se sotmeten a la consideració de la Fundació Teatre Principal d’Inca les
següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.-  Aprovar  l’exclusió  de  l’empresa  “Pep  Toni  Excavacions”  per  les  raons
comentades anteriorment.

SEGON.- Aprovar els informes tècnics emesos per l’arquitecte tècnic municipal de data 23
d’abril de 2013 i 16 de maig de 2013 i pel secretari accidental de data 20 de maig de 2013,
que s’adjunten a aquesta proposta i dels quals s’haurà de donar trasllat  a les empreses
licitadores.

TERCER.-  Rebutjar les al·legacions interposades per l’empresa “Amer e Hijos, SA.” pels
motius exposats a l’informe del tècnic municipal de data 16 de maig de 2013.

QUART.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte d’obres
consistent en la demolició dels edificis afectats per a la reforma del Teatre Principal d’Inca i
en conseqüència aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa “Font e Hijos, SA” per esser
la que ha obtingut major puntuació del concurs, sota les següents condicions:

1.- Condicions econòmiques:  el  contractista percebrà com a preu del  contracte la
quantitat oferta de 48.550,88 euros,  IVA exclòs.

2.- Altres condicions: l’adjudicatari haurà d’executar el contracte donant compliment
al projecte i a la seva proposta tècnica, especialment pel que fa les millores ofertes
consistents en subministrament i col·locació d’una porta metàl·lica d’accés al solar
resultant, subministrament i col·locació de pintura plàstica de tancament del solar, i
retirada i nova recol·locació de pilons metàl·lics existents damunt la voravia, i havent
ofertat un termini d’execució d’un mes.

QUINT.- Facultar el Sr. Batle-president per a la signatura del contracte.

SEXT.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del contractista.”

El qual es publica en el perfil del contractista de conformitat amb el que disposa el plec de
condicions i l’art.137 de l’LCSP.

Inca, 24 de juny de 2013 

El batle-president

Sign. Rafel Torres Gómez
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