PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A UN SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE, PLECS TÈCNICS I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA DE
DIVERSES ESCOLES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES D’INFANTS
Núm. expedient: CM 362/2021
Assumpte: Assistència tècnica per a la redacció del projecte, plecs tècnics i direcció de les obres de
manteniment i millora de patis i instal·lacions de diverses escoles del PMEI.

1.OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’objecte del contracte és el servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte, plecs tècnics i
direcció de l'execució de les obres destinades a la reparació i millora de patis i instal·lacions de les escoles
de Son Fuster, Son Espanyolet, Santa Catalina, Son Roca, S'Arenal i Es Molinar.

D'altra banda, els patis són espais essencials per a l'activitat educativa i s'ha de fer una adequació d'aquests
espais per atendre les necessitats dels infants i garantir les condicions de joc amb les millors condicions
ambientals i màxima seguretat.
El PMEI no disposa dels mitjans tècnics i humans per poder realitzar aquest servei i per aquest motiu és
necessari contractar un servei professional extern.
3. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT:
En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es qualifica de
menor, ja que es tracta d’un contracte de serveis i el seu import és inferior a 15.000 euros.
Tipus de contracte: Serveis
Procediment i forma d’adjudicació: Adjudicació directa, contracte menor
Criteris de puntuació: Oferta econòmica i experiència
D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
4. VALOR ESTIMAT:
L’import d’aquest contracte és de 9.700 euros (IVA exclòs).
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
El Patronat Municipal d'Escoles d'Infants és un organisme autònom de l'Ajuntament de Palma que d'acord
amb l'article 4. c) dels Estatuts té la funció i competència de mantenir les escoles d'infants de l'Ajuntament
de Palma. Actualment gestiona els onze centres municipals destinats a la primera etapa de l'educació
infantil. Algunes d'aquestes escoles necessiten una intervenció de millora dels edificis per tal de reparar les
deficiències produïdes pel pas dels anys i l'ús diari de les instal·lacions.

5. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:
Import
IVA inclòs
11.737 €

Aplicació pressupostària

Referència RC

00.32310.22706 Escoles - Estudis i treballs tècnics

Ref. 22021000802 - Op. núm. 220210002426

6. TERMINI D’EXECUCIÓ:
El termini d’execució pel que fa a la redacció i entrega al PMEI del projecte i els plecs tècnics de les obres
destinades a la reparació i millora de patis i instal·lacions de diverses escoles del PMEI serà de 30 dies
naturals, a partir que es notifiqui l’adjudicació.
I pel que fa a la direcció de les obres i coordinació en matèria de seguretat i salut, la durada del contracte es
desenvoluparà des de l’adjudicació, fins a l’entrega definitiva de la liquidació i final de les obres, amb tots
els informes realitzats durant aquesta assistència tècnica.
7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Gerent del PMEI.
8. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:
No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 153 en relació amb el 118 de la Llei
9/2017, de contractes del sector públic.

10. ENTITAT PROPOSADA PER A L’ADJUDICACIÓ DIRECTA:
Havent-se sol·licitat la presentació d’ofertes mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al Perfil del
Contractant del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, s’han rebut les propostes següents:
Licitador/a

CIF/NIF

GUILLEM TOMÁS BOSCH
ENRICA SANTACRUZ SASTRE
BONFILL INGENIERIA, ARQUITECTURA Y PAISAJE
BENJAMIN GONZALEZ BLASCO
JOSE FERMIN GONZALEZ BLANCO
PABLO ADRIAN SALICH DI FRANCESCA

43174242E
78215676J
B57722985
Y6522538M
52617561R
X1067790S

Oferta econòmica
(IVA exclòs)
9.700,00 €
9.700,00 €
13.800,00 €
11.300,00 €
12.000,00 €
13.850,00 €

Un cop valorades les propostes presentades per part de la comissió tècnica, d’acord amb els criteris de
puntuació establerts als plecs, segons consta a l’Acta de dia 04/06/2021, el resultat és el que s’indica a
continuació:
Licitador/a

Puntuació oferta
econòmica
(màxim 80 punts)

Experiència
projectes de construcció
i/o rehabilitació
d’equipaments públics
(màxim 20 punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ
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9. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
En tres factures, un 40 % a la presentació del projecte, un 30 % a l'aprovació de la licitació de les obres i el
30 % restant a la finalització de les obres.

GUILLEM TOMÁS BOSCH

80,00 punts

14 punts

94,00 punts

ENRICA SANTACRUZ SASTRE

80,00 punts

10 punts

90,00 punts

BONFILL INGENIERIA, ARQUITECTURA
Y PAISAJE
BENJAMIN GONZALEZ BLASCO

18,11 punts

20 punts

38,11 punts

55,85 punts

0 punts

55,85 punts

JOSE FERMIN GONZALEZ BLANCO

45,28 punts

20 punts

65,28 punts

PABLO ADRIAN SALICH DI FRANCESCA

17,36 punts

10 punts

27,36 punts

Ateses les puntuacions obtingudes pels licitadors, en relació a les propostes econòmiques presentades i
l’experiència acreditada, el licitador que presenta la millor puntuació és GUILLEM TOMÀS BOSCH, amb NIF
43174242E, al qual es proposa per a l’adjudicació del contracte.
En aplicació de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, s’ha comprovat que a
l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i
que el contractista proposat no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin
la xifra prevista a l’apartat primer de dit article 118.

De conformitat amb la Base 22, punt 1.e) i) de les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament
de Palma corresponent a l’exercici 2021, interpretades d’acord amb la regulació establerta per la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, és competència de la Gerència de l’Organisme
Autònom l’autorització de les despeses de quantia inferior a 40.000 € (IVA exclòs) quan es tracti d’obres, o
d’import inferior a 15.000 € (IVA exclòs) si es tracta d’altres despeses.
D’acord amb l’article 21.e) dels Estatuts del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma, són funcions
de la Gerent, autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament. No
obstant això, l’autorització i, si s’escau la disposició de la despesa corresponen a la Junta de Govern de
Palma quan el seu import així ho requereixi segons la normativa vigent aplicable a la delegació de
competències en aquesta matèria.
Per tot això, i d’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb l’article 21.e) dels vigents Estatuts del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, i en
compliment de les Bases d’execució del Pressupost 19, 34.6 i 34.7, qui subscriu, proposa que es dicti la
següent,
RESOLUCIÓ
1. Adjudicar el contracte menor per a la redacció del projecte, plecs tècnics i direcció de l’execució de les
obres de reparació i millora de patis i instal·lacions de les escoles de Son Fuster, Son Espanyolet, Santa
Catalina, Son Roca, S'Arenal i Es Molinar, a l’arquitecte GUILLEM TOMÀS BOSCH, amb NIF 43174242E, per
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El Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma pel seu normal funcionament, s’ha de valer de serveis,
subministraments i d’altres.

un import de 9.700,00 euros, al qual li correspon per IVA la quantitat de 2.037,00 euros, la qual cosa fa un
preu total de 11.737,00 euros.
2. Autoritzar i disposar la despesa corresponent de 11.737,00 euros en total, IVA inclòs, que s’haurà
d’aplicar a la partida pressupostària 00.32310.22706 Escoles - Estudis i treballs tècnics, del pressupost
vigent del PMEI.
3. Desafectar la quantitat de 6.413,00 euros de la RC amb referència 22021000802, Op. num.
220210002426, diferència entre la reserva de crèdit de 18.150,00 euros i l’adjudicació final de 11.737,00
euros, i reintegrar-la a la partida pressupostària 00.32310.22706 Escoles – Estudis i treballs tècnics.
4. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el servei s’ha duit a terme correctament i
s’han presentat les factures.
5. Comunicar la present Resolució a l’interessat.
6. Donar compte d’aquesta Resolució al Consell Rector.

Palma, 7 de juny de 2021.

Francisca Niell Llabrés

N’he pres nota mitjançant validació electrònica
El Secretari
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La Gerent del PMEI

