núm.: CONTR 2008 4426
Tipus de contracte: OBRES

Resolució de l’òrgan de contractació per la qual s’adjudica provisionalment el contracte
d’obres millora seguretat a diversos trams de l’eix Palma – Alcúdia.
Fets
1. El dia 27 de juny de 2008 el conseller d'Habitatge i Obres Públiques va resoldre
l’inici del procediment de contractació de referència en el qual s’ha seguit:
a) Procediment: Obert
b) Tramitació: Ordinària
2. El dia 28 d’octubre s’adjudicà provisionalment el contracte a l’empresa VIAS Y
CONSTRUCCIONES SA, mitjançant resolució del conseller d’Habitatge i Obres
Públiques.
3. El dia 17 de novembre el conseller d'Habitatge i Obres Públiques resolgué
decaiguda l’adjudicació provisional amb motiu de la manca de justificació de la
efectiva disposició dels mitjans que es va comprometre adscriure a la execució del
contracte, d’acord amb el que preveu la clàusula 5.2 i la lletra F.3 del “Quadre de
característiques del contracte” del plec de clàusules administratives particulars.
4. Vist l’informe tècnic de la Direcció General d’Obres Públiques de 17 de novembre de
2008.
5. Vist l’informe del Servei Jurídic de 13 de novembre de 2008.
6. Vista la conformitat de API MOVILIDAD S.A., empresa licitadora següent per

ordre de classificació d’ofertes (segons art. 135.5 de la Llei 30/2007 de 30
d’octubre de contractes del sector públic) per l’adjudicació provisional del
contracte amb els termes de la seva oferta presentada.

7. Vista la proposta de la Mesa de contractació d’exclusió de les empreses
CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS S.A, LLABRES FELIU OBRA CIVIL
SA i CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER SA.
8. Vista la proposta de la Mesa de Contractació de no admetre a l'empresa GRUPISA
INFRAESTRUCTURAS SA
Fonament de dret
L’article 135 i els concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, i la normativa de desplegament.
Atès tot això, dict la següent

Resolució
1. Adjudicar provisionalment el contracte d’obres millora seguretat a diversos trams de l’eix
Palma – Alcúdia a l’empresa API MOVILIDAD S.A., amb CIF A78015880, per un import
base de un milió sis-cents cinquanta-cinc mil dos-cents quaranta-set euros amb trenta-tres
cèntims (1.655.247,33 €), mes el 16 % d’IVA dos-cents seixanta-quatre mil vuit-cents
trenta-nou euros amb cinquanta-set cèntims (264.839,57 €), i un import total de un milió
nou-cents vint mil vuitanta-sis euros amb noranta cèntims (1.920.086,90 €), i un termini
d’execució de 3 mesos.
2.Excloure a les empreses proposades per la Mesa de Contractació pels motius següents:
CONTRATISTAS MALLORQUINES ASOCIADOS S.A. manca acreditar la "concreció de las
condicions de solvència" de l'apartat F.3 del plec de clàusules administratives particulars.
LLABRES FELIU OBRA CIVIL SA. manca acreditar la "concreció de las condicions de
solvència" de l'apartat F.3 del plec de clàusules administratives particulars.
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER SA.
No acreditar la classificació G-5-e.
Manca declaració responsable de que no ha hagut variació de les circumstancies que
consten al certificat d’estar inscrit al Registre de Licitadors i empreses classificades de la
CAIB.
Manca acreditar la "concreció de las condicions de solvència" de l'apartat F.3 del plec de
clàusules administratives particulars.
3. No admetre a l'empresa GRUPISA INFRAESTRUCTURAS S.A. per presentar la
proposició fora de termini.
4. Aquesta resolució d’adjudicació provisional s’ha de comunicar a l’adjudicatari
provisional, que haurà de presentar dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà a la data de la publicació d’aquesta resolució al perfil del contractant, la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva
aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels mitjans que s’haguessin compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 53.2 que li reclami l’òrgan
de contractació, així com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent.
5. Notificar aquesta resolució a les persones interessades en el procediment administratiu.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar ,en
el termini d’un mes, recurs potestatiu especial en matèria de contractació,
davant l’òrgan de contractació o davant la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la CAIB, d’acord amb el que es preveu a l’art. 66 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la CAIB. O
directament, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, d’acord amb allò que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Palma, 17 de novembre de 2008
El conseller
Per delegació de signatura
(Resolució del conseller d'Habitatge i Obres Públiques
BOIB 120 07-08-2007)
La secretària general
Teresa Mt.-Hueso Ferrer

