
ACORD DE PLE D'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA “PROJECTE DE XARXES D'AIGÜES
RESIDUALS, AIGÜES PLUVIALS I AIGUA POTABLE” AL TERME MUNICIPAL DE
SELVA 

Antecedents

1. En data 15 de juliol de 2014, es va publicar en el BOIB núm. 95, l'anunci de l'acord
del Ple de l'Ajuntament de Selva  adoptat en sessió ordinària de dia 11 de juliol de
2014, pel qual s'exposava públicament el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que regeixen la contractació de les obres “Xarxes d'aigües residuals, aigües pluvials i
aigua potable, en el terme municipal de Selva”, així com la licitació d'aquest contracte
pel procediment obert amb varis criteris d'adjudicació.

2. Dia 29 de juliol de 2014, la secretària de la Mesa va aixecar acta de la constitució
de la  Mesa de Contractació  per  a l'obertura del  sobre núm. 1 i  qualificació de la
documentació  administrativa  d'acord  amb la  clàusula  21.1  del  Plec,  a  la  qual  s'hi
reflexa  el  requeriment  de  documentació  que  manca  a  dues  empreses  licitadores
(EXCAVACIONES GUIEM SL i CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU SLU), les quals esmenen
la mancança dins el termini exposat en el Plec.

3. En data 31 de juliol de 2014, la secretària de la Mesa va aixecar acta de la Mesa de
Contractació la qual reflexa l'acord de declarar admeses les empreses següents, un cop
finalitzat el termini per esmenar deficiències:

- CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER SA
- VIAS Y OBRAS PÚBLICAS SA (VOPSA)
- EXCAVACIONES S'HORTA SA
- EXCAVACIONES GUIEM SL
- VITRAC OBRA PÚBLICA SL
- AMER E HIJOS SA
- AGLOMERADOS MALLORCA SA (AGLOMSA)
- LLULL SASTRE CONSTRUCCIONES SA
- MAB OBRAS PUBLICAS MATIAS ARROM BIBILONI SL
- COEXA SA
- CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU SLU
- ANTONIO GOMILA SA
- OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN

4. La Mesa de Contractació es va reunir en data 1 d'agost de 2014 per a l'obertura del
sobre núm. 3 proposta tècnica. 

5. En data 8 d'agost de 2014 i d'acord amb la clàusula 21.3 del Plec, la Mesa es va reunir
per a l'obertura del sobre núm. 2 proposta econòmica,  a l'inici de la qual es va donar
compte de l'informe del tècnic municipal respecte a la valoració de la proposta tècnica.
En l'acte es varen obrir  els  sobres  esmentats  i,  posteriorment a un descans de 30
minuts, es va lliurar als candidats la valoració de la proposta econòmica realitzada pel
tècnic municipal d'acord amb la fórmula del plecs amb la valoració final de les propostes.

6. D'acord amb la clàusula 21.5 i 21.6 del Plec, en data 8 d'agost de 2014 mitjançant
escrit amb registre de sortida núm. 945, se va requerir al licitador que va quedar en



primer posició, la constitució de la garantia definitiva i la documentació relacionada a la
darrera clàusula esmentada.

7. En data 11 d'agost de 2014, el licitador que va quedar en primera posició VIAS Y
OBRAS PUBLICAS SA (VOPSA) va presentar, amb registre d'entrada 1275, la constitució
de la garantia definitiva així com la declaració responsable per la qual ratifiquen que les
dades  i  certificats  requerits  que  presentaren  amb  el  certificat  del  Registre  de
Contractistes expedit per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la CAIB
són vàlids i plenament vigents a data actual. 

Fonaments de drets

1.- D'acord amb el que disposa la Disposició addicional segona del TRLCSP, correspon
al Ple de la Corporació adjudicar aquells contractes d'obres que el seu import superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost, com és el cas. 

S'acorda el següent: 

1.  Adjudicar  el  contracte d'obra “Xarxes d'aigües residuals,  aigües pluvials  i  aigua
potable  del  terme  municipal  de  Selva”  a  l'empresa  VIAS  Y  OBRAS  PUBLICAS  SA
(VOPSA), amb CIF
A-07053374,  i  domicili  al  carrer  Gremi  Fusters  33  local  7  bxs,  per  un  import  de
644.162,03 euros (sense IVA), 779.436,06 euros IVA inclòs.

2.- Autoritzar la despesa per a l'exercici 2014 per un import de 187.064,65 euros amb
càrrec a la partida pressupostària 0 161 61901 01, i 592.371,41 euros amb càrrec al
Pressupost de l'exercici 2015. 

3.- D'acord amb l'art. 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, requerir a l'adjudicatari perquè en el termini
no superior a quinze (15) dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat
a l'adjudicatari aquesta adjudicació, formalitzi el contracte. 

4.- Notificar aquesta resolució a la resta d'empreses licitadores. 

5.- Publicar el resultat d'aquesta adjudicació al perfil del contractant de l'Ajuntament
de Selva, així com la seva formalització al BOIB. 

6.- Facultar al Batle per tal de que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents. 

Contra  aquesta  resolució  que  esgota  la  via  administrativa,  es  poden  interposar,
alternativament,els recursos següents:
Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que resulti competent, en el
termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació del present acord. 
El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat la present resolució en el termini
d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució.
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d’un
mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà
interposar-se el  recurs  contenciós  administratiu,  en el  termini  de sis  mesos,  comptadors  a



partir del dia següent a la desestimació presumpta

No  obstant  l'anterior,  es  pot  exercitar,  si  n’és  el  cas,  qualsevol  altre  recurs  que  s’estimi
pertinent.  Tot  això  de  conformitat  amb  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment administratiu comú.

Selva, 18 d'agost de 2014
El batle

Joan Rotger Seguí 


