RESOLUCIÓ DE BATLIA

Atesa la necessitat de dotar a les instal·lacions esportives municipals d’un espai i
unes instal·lacions destinades a la pràctica de l’escalada a cobert, es preveu la
disposició d’un espai destinat a rocòdrom situat a baix de la grada del camp de futbol
del poliesportiu de Pollença.

Vist que el valor estimat del contracte és de 36.792,80 euros sense IVA i el
pressupost de licitació de 44.519,30 euros amb IVA.
Vist que, prèvia sol·licitud de pressuposts formulada per part de l’àrea gestora així
com una vegada publicat l’expedient al perfil del contractant de dia 30 de març a dia
6 d’abril de 2022, s’ha rebut una única oferta:
-

MONAVENTURA ECOTOURS POLLENSA, SLU, amb CIF B16572406:
44.519,30 euros (IVA inclòs).

Pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 13, 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 les disposicions addicionals
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.
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 d’obra i instal·lació d’una estructura per
rocòdrom al poliesportiu municipal de Pollença a favor de l’entitat MONAVENTURA
ECOTOURS POLLENSA, SLU, amb CIF B16572406, per un import total de
44.519,30 euros (IVA inclòs), de conformitat amb el pressupost i condicions que
consten en l’expedient amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342 62277 del
pressupost vigent.
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Vista la memòria justificativa i el quadre de característiques del contracte de
referència, emesos per l’enginyer dels serveis tècnics municipals en data 14 de
desembre de 2021.

Número: 2022-0384 Data: 13/04/2022

Vista la nota tècnica, estructura metàl·lica suport d’uns plafons destinats a rocòdrom
en el poliesportiu municipal de Pollença, signada per l’arquitecte Fernando Purroy
Narvaiza i visada COAIB 11/04587/21 en data 07.05.2021; i l’actualització del
pressupost d’execució material signada pel mateix arquitecte el desembre de 2021.
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Adjudicació del contracte menor d’obra i instal·lació d’una estructura pel
ROCÒDROM (exp. 4070/2021).

Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’entitat adjudicatària, i comunicar-la a la
responsable del contracte.
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).
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DECRET

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

