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Joana Maria Bennasar Serra

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: CN-6/2019
TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS, CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC EXP.
CN-36-2017, DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES
PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
TÍTOL: DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES “ARRANJAMENT ZV PARC CANÍ” I
“CONSTRUCCIÓ NOVA RAMPA EN PISTA SKATEPARK”( EXP. CONT. OBRES CN-71-2018
i CN-70-2018).
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ.

ASSUMPTE: RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ.
Vist que per Resolució d’aquesta Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i
Estadística, de data 9 d´octubre de 2.017, es va aprovar l’expedient de contractació de
l´acord marc dels serveis de direcció facultativa (direcció d´obra i direcció d´execució
material), coordinació de seguretat i salut i serveis arqueològics de les obres
promogudes per l´Ajuntament d´Alcúdia, dividit en 4 lots, mitjançant procediment
obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, tramitació
ordinària, expedient de contractació núm. CN-36/2017. Lot 1: Serveis de Direcció
d’Obra; LOT 2: Serveis de Direcció de l’execució material de les obres; LOT 3: serveis
de coordinació de seguretat i salut en l’execució de les obres; LOT 4: Serveis de
Direcció Arqueològica; per un import de licitació total de l´acord marc de 200.000 €,
IVA exclòs, més 42.000 € d’IVA, al tipus del 21 %, resultant una despesa total, de
242.000 €, inclòs l’IVA, i una durada màxima de l´acord marc de dos anys, i un valor
estimat del mateix de 200.000 €, IVA exclòs.

Caterina Crespí Serra

Vist que per resolució núm. 0058/2018, de data 22 de gener de 2.018, la Regidora
Delegada de Contractació va aprovar la celebració de l´acord marc dels serveis de
direcció facultativa (direcció d´obra i direcció d´execució material), coordinació de
seguretat i salut i serveis arqueològics de les obres promogudes per l´Ajuntament
d´Alcúdia, exp. Núm. CN-36/2017, que s’ha tramitat mitjançant procediment obert,
oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària,
amb les empreses seleccionades que s’indiquen a la resolució en cadascun dels 4 lots de
l’acord, i específicament en els lots 1 i 3 d’acord amb els grups de titulació per als quals
estan capacitats professionalment. En data 29 de gener es va formalitzar l’acord marc
amb totes les empreses seleccionades.
Vista la Resolució de data 5 de febrer de 2019, núm. 184/2019, d’aquesta Regidora
Delegada d’Hisenda, contractació i estadística, per la que es va aprovar l’expedient de
contractació i la convocatòria de la licitació de la DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES
OBRES “ARRANJAMENT ZV PARC CANÍ” I “CONSTRUCCIÓ NOVA RAMPA EN
PISTA SKATEPARK”( EXP. CONT. OBRES CN-71-2018 i CN-70-2018), contracte basat de

l´acord marc dels serveis de direcció facultatives de les obres promogudes per
l’Ajuntament d’Alcúdia (expedient de contractació CN-36-2017), tractant-se d’un
contracte de serveis, repartit en dos lots. El lot 1 té un valor estimat total de 1.828,53
euros IVA exclòs i un pressupost total base de 2.212,52 euros IVA inclòs (al tipus
21%), el lot 3 té un valor estimat total de 1.458,96 euros IVA exclòs i un pressupost
total base de 1.765,34 euros IVA inclòs (al tipus 21%).

Joan Seguí Serra
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Vist que en data 5 de febrer de 2019 es van remetre, mitjançant notificació electrònica,
les invitacions per presentar la seva oferta a les persones seleccionades en els respectius
lots del contracte.
Vist que en data 20 de febrer de 2019, la mesa de contractació, en sessió núm. 1, va
acordar requerir al licitador Joan David Martínez Jofre, per considerar que la seva oferta
als lots núm. 1 i núm. 3 podria incórrer en principi en valors anormals o
desproporcionats perquè justifiqui la valoració de la seva oferta i precisi les condicions
de la mateixa.
Vist que en data 28 de febrer de 2019, Joan David Martínez Jofre va presentar per
registre d’entrada (RGE 1.876/2019) justificació de la oferta presentada per els lots 1 i 3
de l’expedient CN-06-2019.
Vist que en data 5 de març de 2019 l’arquitecta tècnica municipal emet informe en el
que veu que no hi ha cap impossibilitat per poder complir normalment l´oferta
presentada per Joan David Martínez Jofre.
Vist que en data 6 de març de 2019, la mesa de contractació, en sessió 2, va considerar
justificada l´oferta presentada per Joan David Martínez Jofre en els lots 1 i 3, i va elevar
a definitiu el quadre de classificació de les propostes admeses, i proposar l´adjudicació
del contracte a:
LOT
LOT 1: DO

LICITADORA
JOAN DAVID MARTÍNEZ JOFRE

LOT 3: CSS

JOAN DAVID MARTÍNEZ JOFRE

NIF
78217321W
78217321W

Preu
IVA Exclòs

IVA 21%

Preu IVA
inclòs

1.450.00 €

304.50 €

1.754.50 €

850.00 €

178.50 €

1.028.50 €

per ser les ofertes més avantatjoses en els seus respectius lots.
Vist que en data 7 de març de 2019 es va remetre mitjançant notificació electrònica el
requeriment de documentació a la persona adjudicatària proposada.
Vist que en data 12 de març de 2019 Joan David Martínez Jofre va presentar per registre
d’entrada (RGE 2.379/2019) la documentació requerida i l’acreditació de la constitució
de la garantia per els lots 1 i 3.
Per tot això, de conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives i al plec
de prescripcions tècniques que regeixen la contractació, i de conformitat amb l’establert
a l’article 151 i a la Disposició addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i d’acord amb les atribucions que m’han estat conferides per delegació de la
Batlia, de conformitat amb l’establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i a la Resolució de la Batlia núm. 871/2015, de
16 de juny de 2015, i de conformitat amb les atribucions que han estat legalment
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conferides a cadascun dels organismes contractants en la representació que ostenten
respectivament,
RESOLC,
Primer.- Adjudicar els lots del contracte de la DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES
OBRES “ARRANJAMENT ZV PARC CANÍ” I “CONSTRUCCIÓ NOVA RAMPA
EN PISTA SKATEPARK”( EXP. CONT. OBRES CN-71-2018 i CN-70-2018) a la
següent persona:
LOT
LOT 1: DO

LICITADORA
JOAN DAVID MARTÍNEZ JOFRE

LOT 3: CSS

JOAN DAVID MARTÍNEZ JOFRE

Preu
IVA Exclòs

NIF
78217321W
78217321W

IVA 21%

Preu IVA
inclòs

1.450.00 €

304.50 €

1.754.50 €

850.00 €

178.50 €

1.028.50 €

Segon.- La present adjudicació s’aprova amb les respectives certificacions d’existència
de crèdit i retenció de crèdit per la Intervenció en data 29 de gener de 2019.
La distribució de la despesa màxima total del contracte prevista és:
Servei
LOT 1: DIRECCIÓ D’OBRA
LOT 3: COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT
Total:

Núm. RC
279/2019
279/2019

Valor
Estimat
1.828,53 €
1.458,96 €
3.287,49 €

Pressupost base
Aplicació
licitació
Pressupostària
Total (IVA inclòs)
2.212,52 € OP 151 640001
1.765,34 € OP 151 640001
3.977,86 €

OP 151 640001

La despesa màxima total prevista del contracte és de 3.977,86 €, IVA inclòs
Tercer.- Donar trasllat de la present a la Intervenció municipal, per tal que dugui a
efecte l’establert en el punt anterior.
Quart.- Notificar la present resolució a les persones que han presentat oferta en aquest
procediment, així com requerir a la persona adjudicatària per tal que formalitzi el
contracte davant aquesta Corporació en el termini màxim de deu dies hàbils des de de la
notificació de la present adjudicació als licitadors.
Cinquè.- Publicar la present Resolució al “perfil del contractista-Tauler de
contractació” de l’Ajuntament d’Alcúdia als efectes oportuns.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Setè.- Ordenar que un cop formalitzat el contracte, es publiqui al Tauler de contractació
de l’Ajuntament d’Alcúdia, l’anunci de formalització del contracte.
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Alcúdia, en data de signatura
Intervingut i conforme
La Interventora

Caterina Crespí Serra

La regidora delegada
de contractació,

Joana Maria Bennàsar Serra

N’he pres raó,
El secretari,

Joan Seguí Serra

