
CERTIFICACIÓ ACORD DEL PLE

Maria  del  Mar  Estarellas  Pascual,  secretària  de  l'Ajuntament  de  Porreres  certific  que  en  sessió
ordinària del Ple de data 22/10/2018, amb l'assistència de tots els membres de la Corporació, entre
altres es va adoptar l'Acord del tenor literal següent:

“Finalitzat el debat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 18/10/2018, se sotmet a
votació amb 11 vots a favor (7 EL PI, 3 PP, 1 PSOE) i 2 abstencions (MES) i el Ple aprova els següents
acords d'adjudicació de les obres del vial de connexió entre el carrer de la Santa Creu i el carrer Pont de
Porreres.

El  Ple  de  l'Ajuntament  de  Porreres  en  sessió  extraordinària  de  30/7/2018  va  aprovar  iniciar  la
tramitació de l'expedient de contractació de les obres de connexió entre el carrer de la Santa Creu
(Carretera a Montuïri) i el carrer Pont (Porreres), mitjançant procediment obert, millor oferta qualitat
preu, diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària, per un pressupost base de licitació IVA inclòs
d'1.093.591,52 €. Els projectes són els següents:

 Projecte constructiu del vial de connexió entre el carrer de la Santa Creu (Carretera a Montuïri)
i  el  carrer  Pont  (Porreres),  subscrit  pel  Sr.  Felipe Hernán Fuente,  E.C.C.P.  Col·legiat  núm.
14.442, i datat Gener de 2018 (Visat del Col·legi d'enginyers de Camins Canals i Ports de
Balears, amb data 1 de juny de 2018, sota núm. d'expedient 9077/PR/61).

 Separata del "Proyecto conexión Drenaje Camí Sa Marina amb vial de connexió de la Santa
Creu (T.M. de Porreres) a efectes de tramitació de la sol·licitud d'interès general." Subscrit pels
Enginyers  de  Camins,  Canals  i  Ports,  els  senyors  Mateu Estrany Pieras,  y  José Alejandro
Asensi López (Visat pel Col·legi d'Enginyers de Camins Canals i Ports de Balears, amb núm.
d'expedient 9185/PR/61, en data 19 de juny de 2018).

El contracte té com a objecte l'execució de les obres per tal de poder enllaçar un tram de variant de la
Carretera Ma 5030 que vehicula el trànsit procedent de Montuïri cap a la carretera de Campos, amb la
ronda urbana que uneix la  carretera de Montuïri,  cap a Llucmajor,  Campos,  Felanitx i  Vilafranca,
essent aquest enllaç una previsió en les NNSS vigent dins del sistema general del Municipi.

El 19/9/2018 es va constituir la mesa de contractació per a l'obertura dels sobres A i, un cop s'han
esmenat  les  deficiències  requerides  a  alguns  dels  licitadors,  es  reuneix  la  mesa  en  sessió  de  dia
25/9/2018 i queden admeses a licitació les següents ofertes:

Licitador CIF 
1 Aglomerados Mallorca SA A 07115934
2 Excavaciones S'Horta A 07442668
3 Matías Arrom Bibiloni SL B 57465213
4 Afex Obras & Servicios A 07062367
5 Vitrac Obra Pública SL B 57207714
6 Obras y Pavimentaciones Man SAU A 07017874
7 Melchor Mascaro A 07045248
8 Amer Obres i Serveis A 07296536

Finalment a la sessió de la mesa de contractació de 2/10/2018, es dona compte de la valoració del sobre
C relatiu als judicis de valor i es procedeix a l'obertura del sobre B, relatiu a l'oferta econòmica amb el
següent resultat: 

Licitador Preu Iva 
exclòs: 5 punts

Millores c. 
Marina: 
60/30 punts 

Connexió
xarxa: 10 
punts

Garantia 
2 anys: 5 
punts 

Total puntuació 
criteris  judici  
valor

TOTAL



Aglomerados Mallorca
SA

875.000,00 €
 (3,10 punts)

0 10 5 12,35 punts 30,45 
punts

Excavaciones S'Horta 903.031,29 €
 (0 punts) 

0 10 5 12,50 punts 27,50 
punts

Matías Arrom Bibiloni SL 857.879,72 €
 (5 punts)

60 10 5 16,75 punts 96,75 
punts

Afex Obras & Servicios 875.941,15 €
 (3 punts)

60 10 5 7,75 punts 85,75 
punts

Vitrac Obra Pública SL 903.031,29 €
 (0 punts)

30 10 5 12,75 punts 57,75 
punts

Obras y Pavimentaciones
ManSAU

902.800,00 €
 (0,3 punts)

0 10 5 11,30 punts 26, 33 
punts

Melchor Mascaro 893.900,00 € 
(1,01 punts)

0 10 5 15 punts 31,01 
punts

Amer Obres i Serveis 888.853,70 € 
(1,57 punts) 

60 10 5 15,25 punts 91,82 
punts

En conseqüència, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació al licitador Matías Arrom
Bibiloni  SL per  haver  obtingut  la  millor  puntuació.  Per  aquest  motiu,  es  va  requerir  a  l'empresa
licitadora  que  presentes  l'acreditació  d'inscripció  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses
Classificades, els certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i la
constitució de la garantia per import de 42.893.99 € (5% preu licitació IVA exclòs).

Per  tot  això,  examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  i  de  conformitat  amb  la  Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen  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, el Ple acorda:

Primer. Adjudicar la licitació de les obres del Projecte constructiu del vial de connexió entre el carrer
de la Santa Creu (Carretera a Montuïri) i el carrer Pont (Porreres), en les condicions que figuren en la
seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i amb la inclusió de les millores ofertes, a l'empresa Matías Arrom Bibiloni SL, amb CIF B
57465213, per import de 857.879,72 € (Iva exclòs) i un total d'1.038.034,46 € (21% Iva inclòs).

Segon. Aprovar la despesa i autoritzar-ne la mateixa, per a l'exercici 2018, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 531/60900 del vigent pressupost de despeses de l'Ajuntament, atès que existeix crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en el present exercici.

Tercer. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i notificar a l'adjudicatari/s
del contracte, la present Resolució i citar-li per a la signatura del contracte.

Quart. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no superior
a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i comunicar al Registre de Contractes
del  Sector  Públic  les  dades  bàsiques  del  contracte  incloent  la  identitat  de  l'adjudicatari,  l'import
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seva raó, d'ordre i amb el Vist i plau
de la Batlia,  amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  a
Porreres, 24/10/2018. 
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