Adjudicació del contracte menor del servei de Coordinació de Seguretat i Salut
de les obres d’execució del projecte de “REHABILITACIÓ I MILLORA DEL
PAVIMENT DELS CARRERS COLOM, SOL, MERCAT, JONQUET, MORO,
RAMON PICÓ, ÀNGELS MUNAR, GENERAL BOSCH, SANT JOSEP I ROSER
VELL DEL MUNICIPI DE POLLENÇA” (exp. 127/2022)

Vist que consten en l’expedient, a més de l’esmentat informe, la memòria justificativa
i el quadre de característiques del contracte de referència, emesos pels Servies
Tècnics Municipals.
Vist que el valor estimat del contracte és de 14.500 euros sense IVA i 17.545 euros
amb IVA; i que l’únic criteri d’adjudicació és el preu únic de tota l’actuació.
Vist que s’han presentat, prèvia sol·licitud d’almenys tres pressuposts formulada per
part de l’àrea gestora així com una vegada publicat l’expedient al perfil del
contractant de dia 13 a dia 21 de gener de 2022, les següents ofertes:
Import total ofert
(IVA inclòs)

Ricardo González Enseñat

17.182,00 €

GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, SL

13.794,00 €

INGLOBA GROUP ASESORES, SL

16.093,00 €

Aina Maria Albertí Díaz

16.940,00 €

INGENIERIA BALEAR – GESTION DE PROYECTOS, SL

10.890,00 €

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 text 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.

Codi Validació: 5X7XMMSHF6PNHW6LCCMG43XXM | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Oferent

Número: 2022-0118 Data: 27/01/2022

Vista la impossibilitat, d’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics Municipals (STM)
de 13 de gener de 2022, de dur a terme per mitjans propis les tasques de
coordinació
de Seguretat i Salut de les obres d’execució del projecte de
“REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PAVIMENT DELS CARRERS COLOM, SOL,
MERCAT, JONQUET, MORO, RAMON PICÓ, ÀNGELS MUNAR, GENERAL
BOSCH, SANT JOSEP I ROSER VELL DEL MUNICIPI DE POLLENÇA”.

DECRET

Bartomeu Cifre Ochogavia (1 de 1)
Batle-President
Data Signatura: 27/01/2022
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

RESOLUCIÓ DE BATLIA

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,
RESOLC:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis de coordinació de seguretat i salut
de les obres de “REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PAVIMENT DELS CARRERS
COLOM, SOL, MERCAT, JONQUET, MORO, RAMON PICÓ, ÀNGELS MUNAR,
GENERAL BOSCH, SANT JOSEP I ROSER VELL DEL MUNICIPI DE POLLENÇA”
a favor de INGENIERIA BALEAR – GESTION DE PROYECTOS, SL amb NIF
B16664161 per un import de 10.890,00 euros (IVA inclòs) de conformitat amb el
pressupost i condicions que consten a l’expedient.

Quart.- Donar compte de la present Resolució a la propera sessió que celebri la
Junta de Govern Local, als efectes oportuns.

Número: 2022-0118 Data: 27/01/2022

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).

DECRET

Segon.- Notificar aquesta Resolució a tots els licitadors i comunicar-la a l’empresa
adjudicatària de les obres.
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