
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES D'ACCESSIBILITAT I SEGURETAT EN EL
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS 

Vist que el Consell de Mallorca va aprovar el Pla especial d'inversions financerament sostenibles
2016/2017 i va atorgar una subvenció del 100 % de l'obra anomenada «Mesures d'accessibilitat i
seguretat en el camp municipal d'esports Ses Forques». El projecte d'obres es va aprovar mitjançant
resolució de 13/1/2017. 

Mitjançant resolució de 24/1/2017 se va aprovar l'expedient de contractació i els plecs de Clàusules
Administratives Particulars que han de regir el contracte d'obres consistent a renovació urbana del
carrer  Nou per  procediment  obert  oferta  més avantatjosa,  diversos criteris  d'adjudicació.  Se va
publicar l'edicte en el BOIB núm. 11 de 26/1/2017. 

Mitjançant  escrit  de 30/1/2017 l'Associació de Constructors  de Balears va  presentar  la  següent
al· legació:  «Ens  els  plecs  de  clàusules  administratives  particular  se  estableixen  com a  criteris
d''adjudicació estar en possessió del certificat EMAS o equivalent, quan l'article 76 del TRLCSP
indica que és un criteri de solvència tècnica [...]».

Vistes les característiques de l'obra i les clàusules que regulen la subvenció indicada es considera
com a procediment més adequat el procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més
avantatjosa diversos criteris d'adjudicació. Examinada la documentació que consta a l'expedient, vist
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
a  l'efecte  de  determinar  l'òrgan  competent  per  contractar,  vista  la  Legislació  aplicable,  el
procediment a seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte, de conformitat amb
l'establert  en  l'article  110  i  en  la  Disposició  Addicional  Segona del  Text  Refós  de  la  Llei  de
Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,
RESOLC

PRIMER. Estimar l'al· legació presentada per Asociación de Constructores de Baleares el 30/1/2017 i
considerar que disposar del certificat EMAS o equivalent és un criteri de solvència tècnica i no
d'adjudicació. Per la qual cosa se suspèn l'aprovació inicial del Plec de Clàusules Administratives
Particulars de 20/1/2017. 

SEGON.  Aprovar  la  modificació  de  l'expedient  de  contractació  i  el  Plec  de  Clàusules
Administratives Particulars, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament
més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra consistent a renovació urbana del
carrer Nou, convocant la seva licitació.

TERCER. Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada
dels quals  23.293,38 € són subvencionats per part  del  Consell  de Mallorca en el  marc  del  Pla
d'inversions sostenibles i 37.141,23€ seran finançats amb recursos propis amb càrrec a l'aplicació
pressupostària  1532/61900 i 1532/61900 de l'estat de despeses del Pressupost Municipal d'aquest
Ajuntament per a l'exercici 2017. 

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial i en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant
el termini de tretze dies puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.

CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb  una
antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la qualificació de la
documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Porreres, 1/2/2017


