
 

Expedient núm.: 335/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions
Data d'iniciació: 02/04/2019

 

 

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

 

Atès que el Consell Insular de Mallorca va concedir una subvenció per import de 201.762,00€ 
per dur a terme les obres de “Projecte integrat d’activitat i obra de reforma, ampliació i millora 
de l’accessibilitat de l’escola municipal de Música i Dansa” dintre de la Convocatòria de 
subvencions 2018-2019 per dur a terme actuacions d’inversió de competència municipal (obres, 
vehicles i immobles)

Atès que l’Ajuntament ha tramitat expedient de modificació de crèdit (expedient 235/2019) per 
tal de dotar pressupostàriament el 100% del cost de l’obra però encara no està aprovada de 
forma definitiva. 

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

 

  Activitat i obra de reforma, ampliació i millora de l’accessibilitat de l’escola municipal de 
Música i Dansa

Procediment: Obert simplificat 
Tramitacion: 
Ordinària

Tipus de contracte: Obres

Clasificacion CPV: 
45262800-9

Accepta renovació: 
No 

Revisió de preus / 
fórmula: No 

Accepta variants: No 

Pressuposto base de licitació: 
246.840,53

Impostos: 51,836,52 Total: 298.677,05

Valor estimat del contracte: 
246.840,53

Impostos: 51,836,52 Total: 298.677,05 

Data d'inici execució: 
___________ 

Data fi execució: 
___________ 

Durada execució:
 6 mesos

Durada màxima: 
___________ 

Garantia provisional: No 
Garantia definitiva: 
Sí

Garantia complementària: No 

 

 

 



 

 

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

 

Document Data

Informe de Secretaria  01/04/2019

Informe d'Intervenció  01/04/2019

Resolució d'inici  01/04/2019

Plec prescripcions tècniques  01/04/2019

Plec de clàusules administratives  01/04/2019

Informe de fiscalització prèvia  01/04/2019
  

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant  
procediment Obert simplificat.

 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb 
l'establert  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

 

PRIMER.-  Aprovar  el  projecte  d’obra  de  Reforma,  Ampliació i  Millora  d’accessibilitat  de 
l’Escola de Música i Dansa redactat pel tècnic Santiago Fiol Colomar 

    Aprovar el projecte d’instal·lacions i activitat de l’Escola de Música i Dansa redactat 
pel tècnic Pere Mancha Saurina

SEGON. Aprovar  l'expedient  de contractació,  mitjançant  procediment  Obert  simplificat  per 
l’Activitat i Obra de Reforma, Ampliació i millora de l’accessibilitat de l’Escola Municipal de 
Música i Dansa, convocant la seva licitació.

 

TERCER. Aprovar  la  despesa  corresponent  tan  aviat  com  estigui  efectuada  la  publicació 
definitiva de la modificació de crèdit necessària per tenir tot el crèdit per realitzar la despesa.

QUART. Aprovar  els  Plecs  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  de  Prescripcions 
Tècniques que regiran el contracte.

 

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el 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 els projectes, el plec de clàusules administratives 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 de licitació.

 

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 (Secretaria-Interventora de la Corporació).

 

— Catalina Pinya , Vocal (Arquitecta tècnic municipal).

 

— Maria Frontera , que actuarà com a Secretària de la Mesa.
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