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Ajuntament (i) de Palma

Unitat emissora. '
ÀREA oe want AMBnà

Núm. d'expedient: l/ZUZl obres son rcus\()p
Substitució actual coberta caneres (

T I BIiNlíS'l'AR ANIMAL [H.(lllJZVUt)

34732' Ret" 8757
SM de Son Reus.

ltil (Íentre Sanitari Municipal de Protecció Animal. més conegut com (Íancra de Son Reus. ha sofert des de la seva
ubicació als terrenys municipals de Son Reus el any l97f). diverses modificacions. sempre a la recerca de una
millor proteccio animal i atenció al ciutadans interessats en el tenia.

/\ llietualitat. seguint aquest procés vol adaptar les sctcs lllslitl'ldCltills a les noves necessitats \ sensibilitats
socials amb un seguit de actuacions; una d’elles C\ la millora de les canercs menys dotades. com es la canera i. la
de llevant. que no disposa de calefacció de cap tipus. amb un aïllament practicament nul [ amb una coberta de

filwrociment amb cert grau de degradacio

Es desitgen unes caneres amb un nivell de conl'ortabilitat per els animals acollits al nivell que la societat actual
demanda. aixi com anar eliminant els materials problematics per la saluti tant del animals com de les persones,
Els objectius a assolir són. principalment, entre daltres:

a) Disposar de unes instal-lacions per la cura dels animals acollits adaptades a la actual normativa i a la

CI'ClXCl'll sensibilitat social enl'ront ells.

hi Que les noves infraestructures públiques siguin sostenibles en el major grau possible donat el estat del
l"art. considerant el cicle complert de vida de la install lLlL'ltlL des de les materies primeres fins en el destí
t'mal del productes del seu desimintcllamcnt

Havent d'executar unes obres que tenen com a objecte principal:

- La substitució de la actual coberta de tibrocimcnt del edil'tci de cancres .\'3 per una coberta aillant [ sense

problemes de saluhrilat. d'acord amb els plecs tècniCs que s'adjunten al present contracte.

El pressupost màxim de licitacit'x lVA exclòs, es de 39.865.()()C, essent el total de 48.365$ €", lVA inclos.
d'acord amb l'establert a l'article l ltá de la Llei de contractes del sector públic de l'any 2[“Jl7t publicant—se el

mateix en el pcrtil del contractant d'aquest Ajuntament. el corresponent anunci demanant olertcs per tal de
realitzar el projecte executiu així com la direcció d'obra del mateix. El termini de presentació d'oferta serà de l()

dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publi ació en el perfil del contractant. El responsahle del

contracte sera el tècnic municipal d'aquest Ajuntament S'adjunten al present els annexes tècnics que hauran de
regir el present contracte

. Ti gos de contracte: obra
- Procediment i l'orina d'atl'udicacit'): adjudicació directe.

Ciiteris de puntuació: únic criteri.

En aplicació de l'article 1 l8.3 de la Llei U/Ztll7. de contractes del sector públic. s'ha comprovat que a I"expedient

no s'altera I"ol\jecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de contr' “tació. i que el

contractista proposat no ha subscrit mes contractes menors que individualment o conjunta superin la xit’ra

prevista a tapartat primer de l'article l 18.

En compliment de les ha. s d'execució del pressupost 10, 3413 i 347 i de l" acord de la Junta de Govern de

PalnnL que va delegar els contractes menors en general als titulars de les àrees i de les àrees delegades en l'àmbit
de les seves competències que. si proccdeiv resulti duplicació. es podria dictar la següent

Medi Ambient l Benestar Animal. Carrer loan Maragall, num. 3 Palma-07006
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Ajuntament \; de Paáma
RESOLIÍCIÓ

1 ('unmcur cl wmmclc mcnnr Ll’nbru JCI prnicclc mmmcm un la \ulwuuuó dc l'acuml cnbcm du i'ibmuxmcm
dc l'mhl'ícx Ju CdnCI'C\ N? per una çuhcrm M'HA!!! ! scmc prnblcmc» de \aluhnmt. El preu Nam.“ dc l'nhrn.
J'dcnl'd Jmh la mcmòru de L! mumu C\ de \“).Sbíül) (". (\\ “cim, amb ;íu'rcc El la purmh Ii H \thZlíN) dc!
\igcm Di'CxxUanL de dmpcws JM mit \;lmmmcm l];mpnr\ dc \bx'mtmüd uhrd s'; Ju 48 3366) CU!“ \\. El”;
(\'\1nclm

3. Publicar dqucsln rcmlncm cn c! perfil del mmmcmm dlxquc“ Ajuntament. Amrgdm un Lcrmml LIC IO dim
hàhih Je; dc l'cndcmn dc l\; \mu puhhchció per a tu prcçcnuxció dhl'crms (,cç mateix-ax lmurim dlljmmr—xc ix lm
prcwrlpçinlh lèmnqucü dc l'Anna I de la prmcnl rcmiumó
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