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DDeeppaarrttaammeenntt  
eemmiissssoorr::  

Secretaria 

PPrroocceeddiimmeenntt::  Cont. Obres Negociat Sense Publicitat 
NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  ONS2014/000084 
AAssssuummppttee::  Informe proposta que emet el secretari municipal sobre 

l’expedient de contractació d’obres per dur a terme els 
projectes d’instal·lació fotovoltaica en el Museu del Calçat i a 
l’Escola Toninaina. 
 

 
En data de 30 d’abril de 2014 la Junta de Govern va iniciar expedient, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, per a la contractació de instal·lacions 
fotovoltaiques en el Museu del Calçat i a l’Escola Infantil, aprovant el corresponent 
projecte.  
 
En data de 12 de maig de 2014, registre d’entrada nº 4801, el grup municipal Més 
per Inca presenta escrit en el qual denúncia que a la documentació es requereix 
una determinada marca de panells solars, la qual cosa suposa, segons 
manifesten, una infracció del disposat en el art. 117 apartat 8 del Text Refòs de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa demana un informe de 
secretaria al respecte. 
 
L’esmentat precepte diu el següent: “tret que ho justifiqui l'objecte del contracte, 
les especificacions tècniques no podran esmentar una fabricació o una 
procedència determinada o un procediment concret, ni fer referència a una marca, 
a una patent o a un tipus, a un origen o a una producció determinats amb la 
finalitat d'afavorir o descartar certes empreses o certs productes. 
Tal menció o referència s'autoritzarà, amb caràcter excepcional, en el cas en què 
no sigui possible fer una descripció el bastant precisa i intel·ligible de l'objecte del 
contracte en aplicació dels apartats 3 i 4 d'aquest article i haurà d'anar 
acompanyada de l'esment "o equivalent" 
 
Comprovada la documentació del projecte es constata que a la memòria s’indica 
una determinada marca mentre que en el projecte desglossat s’indica aquesta 
marca però s’acompanya de l’expressió “o similar”. Aquesta situació pot conduir a 
confusió degut a que mentre en el pressupost es fa la salvetat no es fa a la 
memòria.  
 
En conseqüència, i tenint en compte el nou contingut de la memòria en el qual se 
informe per l’enginyer tècnic de que no es possible acudir a les normes 3 i 4 del 
art. 117, sense un important marge d’error i major complexitat del projecte, per la 
qual cosa es possible utilitzar el nom d’una marca sempre que s’utilitzi la menció 
“equivalent”, es considera procedent deixar sense efecte l’expedient en tramitació 
i començar un altre de nou on el projecte contengui aquestes salvetats, afegint a 
més que la menció de la marca o és en els únics efectes de remetre’s a les 
característiques equivalents o similars del producte que es pretén contractar, 
talment com ara es fa a la memòria. 
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Per tant vist que per part del serveis tècnics s’ha procedit a aquestes 
rectificacions, el funcionari que subscriu emet informe favorable a la següent 
proposta de resolució: 
 
1.- Deixar sense efecte l’expedient de contractació per la instal·lació fotovoltaica 
en el Museu del Calçat i a l’Escola Infantil Toninaina, així com els acords de la 
Junta de Govern de data 30 d’abril de 2014 relatius a aquest expedient. 
 
2.- Notificar aquest acord a les empreses convidades i publicar-lo en el perfil del 
contractant. 
 
3.- Aprovar el projecte tècnic d’instal·lació fotovoltaica en el Museu del Calçat i a 
l'Escola Infantil Toninaina, i que ascendeix a la quantitat de  72.599,94 euros, 
sense IVA, redactat pel sr. Mestre i aprovar l’estudi bàsic de seguretat i salut. 
  
4.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 
d’aquestes obres. 

 
5.- Aprovar l’expedient de contractació, aprovar la despesa amb càrrec a la 
partida pressupostària corresponent del vigent pressupost municipal i disposar 
l’obertura del procediment d’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat per a l’adjudicació de l’esmentat projecte de conformitat amb els plecs 
de condicions economicoadministratives particulars que s’aproven en aquest acte. 
 
6.- Convidar les empreses que seguidament es relacionen per a la presentació de 
propostes, assenyalant dia 30 de maig de 2014 a les 14 hores com a data final 
per a la presentació de les ofertes: 
 
- Eléctrica Puigcercós, SA 
- Solarta Balear, SL 
- Joan Biel Ferrer Arbona 
- Instalaciones y Gestiones energéticas SL 
 
Inca, 14 de maig de 2014 
 
El secretari 
Guillem Corró Truyol 
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PROPOSTA DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
D’URBANISME. 
 
 Vist el anterior informe proposta el que subscriu el assumeix i l’eleva a la 
consideració de la Junta de Govern per que l’aprovi i adopti els acords que es 
proposen. 
 
Inca, 14 de maig de 2014 
 
El president de la Comissió Informativa d’Urbanisme 
Sr. Felip Jerez Montes 

 


