DECRET NÚM.
Data d’inscripció
Origen
Secretaria LV/im
DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT DEL CONTRACTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ DE
PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO, ENTRE ELS CARRERS
GUAL I BORDILS. EXP NÚM. 52/2017
DECRET
Antecedents
1.- Decret 3769/2017, de data 28 de desembre de 2017, d’aprovació del projecte tècnic i plec de
clàusules administratives particulars, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària.
2.- Publicació de la licitació en el BOIB núm. 11 de 23 de gener de 2018, per a la contractació,
per procediment obert, tramitació ordinària i selecció de l’adjudicatari en funció de diversos
criteris. El termini per a la presentació d’ofertes (26 dies naturals) finalitzà el dia 19 de febrer de
2018.
3.- Relació certificada de les empreses presentades a la licitació en temps i forma, de data 20 de
febrer de 2018, signada per la secretaria de la Mesa, on consten presentades 9 pliques
(Excavaciones s’Horta SA, Melchor Mascaró SAU, Vias y Obras Publicas SA, UTE copcisa SA
i Olives SL, Coexa SA, Amer e Hijos SA, Aglomerados Mallorca SA, Vitrac Obra publica SL i
URBIA Intermediaciones Ingenieria y Servicios SA).
4.- En data 21 de febrer de 2018, es constitueix la Mesa de contractació per a l’obertura del
sobre A, de les pliques presentades i que consten a la relació certificada.
5.- En data 27 de febrer de 2017, es reuneix la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre B,
per a la valoració dels criteris i la proposta d’adjudicació de les pliques admeses a la licitació.
Una vegada finalitzada la valoració dels criteris de les pliques presentades, la Mesa proposa a
l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor de Urbia Intermediación Ingenieria y Servicios SA
6.- En data 5 de març de 2018, la Mesa de contractació es va reunir en acte públic per procedir a
l’obertura del sobre B de la licitació del contracte d’obres de millora de la plaça P.P. Creus i
Font i Roig de Manacor. Quan la Mesa va iniciar l’obertura del primer sobre se n’adona d’una
proposta presentada per CMG Agua y Energia SL en data 16 de febrer amb número de registre
d’entrada 2544, per a la licitació del contracte d’obres d’adequació de paviment i serveis al
carrer de Porto Cristo entre els carrers Gual i Bordils, proposició que per errada fou col·locada
amb les pliques d’aquest contracte enlloc del contracte de les obres d’adequació de paviment i
servei de xarxes al carrer Port de Porto Cristo entre els carrers Guals i Bordils qedant
traspaperada.
7.- Atès els fets succeïts, consistent en l’omissió de l’obertura de la plica presentades per CMG
Agua y Energia SL en el moment d’obertura dels sobre A en data 21 de febrer de 2018 i
d’obertura del sobre B en data 27 de febrer de 2018 per a la Mesa de Contractació en el
contracte d’obres d’adequació de paviment i serveis al carrer Port de Porto Cristo entre els
carrers Gual i Bordils, per quan aquestes havia estat traspaperades. Procedeix a analitzar si s’ha
produït cap infracció de l’ordenament jurídic.
8.- Informe jurídic de l’Oficial major de data 12 de març de 2018.

Fonaments de Dret

Primer. Art. 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, referent a la renuncia a la
celebració del contracte i el desestiment del procediment d’adjudicació per
l’Administració,
Segon. Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Tercer. Art. 83 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei de Contractació de les Administracions Públiques, i art. 139 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre.
RESOLC
1.- Desistir del procediment de contractació, per procediment obert, tramitació ordinària i
selecció de l’adjudicatari en funció de diversos criteris, del contracte d’obres d’adequació de
paviment i serveis al carrer Port de Porto Cristo, entre els carrers Gual i Bordils, de conformitat
amb l’art. 155 del Real Decret Legislatiu, de 14 de novembre que aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, per concórrer infracció de les normes reguladores del
procediment d’adjudicació dels contractes, art. 83 RD 1098/2001i art. 139 del RDL 3/2011,
consistents en la no obertura del sobre A i del sobre B presentats per l’empresa CMG Agua y
Energía SL el mateix dia i a la mateixa hora que la resta de pliques presentades per les empreses
licitadores, i en conseqüència de conformitat amb els fonaments jurídics no procedeix
retrotreure les actuacions al moment anterior a la producció del vici, sinó l’inici d’un nou
procediment de contractació. De conformitat amb l’informe jurídic que serveix de motivació a
aquest acte.
2.- Notificar aquesta resolució a tots els interessats
Manacor, 16 de març de 2018

La batlessa, per delegació de firma
(Decret 3093/2017)

N’he pres nota
La secretària general acctal.

Isabel Febrer Gelabert

Isabel M. Fuster Fuster

