RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Data/Núm.

Memòria contractació obra
Informe de Secretaria
Resolució d'Alcaldia aprovació projecte
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe de fiscalització prèvia

27/02/2020
22/05/2020
25/02/2020
08/0/2019
26/02/2020
22/05/2020

Observacions

Núm. 310/2020

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona posterior
de la Placeta del Jardinet (antiga Plaça de la Constitució)
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Número: 2020-0333 Data: 04/06/2020

Document

DECRET

Codi CPV: 45200000 Construcció general d’immobles i obres d’inginyeria civil
Valor estimat del contracte: 172.437,71 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 136.602,59 +
6.884,52

IVA%: 21%

Durada de l'execució: 4 mesos

Lots: No n’hi ha
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i
de conformitat amb allò que s'ha fixat en 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,
RESOLC
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Francisca Maimo Molina (2 de 2)
Secretaria-Interventora
Data Signatura: 04/06/2020
HASH: 18a5cddd55a2f488484bc5f84c4771d0

Maria Ramon Salas (1 de 2)
Batlessa
Data Signatura: 04/06/2020
HASH: 40c2890a228223125054fe80c84152e8

Expedient núm.: 610/2019
Resolució d'Alcaldia de número i data establerts al marge
Procediment: Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, per l’obra renovació de la impermeabilització i remodelació de la zona
posterior de la Placeta del Jardinet (antiga Plaça de la Constitució), convocant la
seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Atès que l’obra es finançarà conjuntament entre el Consell de
Mallorca i l’Ajuntament d’Esporles la despesa s’aprovarà tan aviat com és generi el
crèdit de la subvenció concedida pel CIM i finalitzi el tràmit d’aprovació definitiva
del Pressupost 2020.
L’obra no és podrà adjudicar fins que s’aprovi la despesa per l’òrgan

QUART. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte
de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives

DECRET

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el

Número: 2020-0333 Data: 04/06/2020

competent.

particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci

SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:

— Maria Ramon Salas, que actuarà com a President de la mesa.
— Francisca Maimo Molina, Vocal Secretària-Interventora de la Corporació.
— Caterina Pinya Oliver, Vocal, arquitecte técnica de l’Ajuntament
— Maria Frontera Carbonell, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
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de licitació.

