RESOLUCIÓ DE BATLIA

Vista la necessitat de dur a terme l ’elaboració d’un estudi de mobilitat del municipi de
Pollença, que permeti la identificació de les necessitats existents i els objectius generals a
establir de cara a la futura planificació i coordinació d’aquelles actuacions que afectin a la
mobilitat del municipi, d’acord al que s’estableix al Pla Director Sectorial de Mobilitat de les
Illes Balears.

Vist l’informe emès pel tècnic de medi ambient en data 9 de desembre de 2021
d’acord amb el qual, prèvia sol·licitud de tres pressuposts formulada per part de
l’àrea gestora així com una vegada publicat l’expedient al perfil del contractant de dia
9 a dia 16 de novembre de 2021, s’han presentat tres ofertes:
Oferta econòmica
(IVA inclòs)

Termini execució
(setmanes)

CINESI, SLU

15.125,00

26

Sebastià Monserrat Mas

12.864,08

28

CICLISMO MALLORCA, SL

11.710,74

28

Licitador

Vist que en el mateix informe s’ha establert l’ordre de prelació de les ofertes
presentades, d’acord amb el càlcul dels criteris de valoració aplicables, amb el
següent resultat:
Criteri oferta
econòmica

Criteri termini
execució

Total

CICLISMO MALLORCA, SL

32,95

65,00

97,95

CINESI, SLU

25,53

70,00

95,52

Sebastià Monserrat Mas

30,00

65,00

95,00

Licitador
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Vist que el valor estimat del contracte és de 12.809,00 euros sense IVA i 15.498,89
euros amb IVA; i que s’ha realitzat retenció de crèdit suficient a l’aplicació
pressupostària 170/2270613 del vigent pressupost.

Número: 2021-1326 Data: 16/12/2021

Vist que consten en l’expedient la memòria justificativa i el quadre de
característiques del contracte de referència, emesos per part de l’Àrea de Medi
Ambient, segons els quals l’adjudicació es farà d’acord amb l’oferta econòmica (30
punts) i la reducció dels terminis d’execució dels treballs (70 punts).

DECRET

Bartomeu Cifre Ochogavia (1 de 1)
Batle-President
Data Signatura: 16/12/2021
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

Adjudicació del contracte menor del servei de redacció de l’estudi de mobilitat
sostenible del municipi de Pollença (exp. 3774/2021)

Pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 16, 118 i 131.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i ateses les
competències en matèria de contractació establertes en la disposició addicional
segona i tercera del mateix texte normatiu i la base 27 d’Execució del Pressupost, i
en exercici de les competències que em corresponen com òrgan de contractació, per
advocació de la delegació de la competència atribuïda a la Junta de Govern Local,
de conformitat amb l’establert en el punt tercer de la Resolució de la Batlia núm.
514/2019, de 22 de juny (BOIB núm. 91/2019, de 6 de juliol) quan, per raons
d’urgència i apreciades les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució
fins la propera sessió ordinària,

Tercer.- Disposar la publicació, en seu del perfil del contractant i com a mínim amb
caràcter trimestral, de la informació relacionada amb aquest contracte menor en la
forma prevista en l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP).
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució a la propera sessió que celebri la Junta
de Govern Local, als efectes oportuns.
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Segon.- Notificar aquesta resolució a totes les entitats presentades a la licitació, als
efectes pertinents.

DECRET

Primer.- Adjudicar el contracte menor del servei de redacció de l’estudi de mobilitat
sostenible del municipi de Pollença a favor de CICLISMO MALLORCA, SL, amb NIF
B57844292, per un import de 11.710,74 euros (IVA inclòs), i un termini d’execució de
28 setmanes, de conformitat amb el pressupost i condicions que consten a
l’expedient, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 170/2270613 del vigent
pressupost.

Número: 2021-1326 Data: 16/12/2021
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