AJUNTAMENT DES CASTELL
-Illes BalearsACTA DE DATA 30/06/2015 PER LA CONSTRUCCIÓ DE 2 PISTES DE PÀDEL EN LA
ZONA ESPORTIVA DES CASTELL
Es reuneixen en data 30/06/2015 a les 08'40 hores, els membres de la comissió negociadora
que a continuació es relacionen, per comprovar la documentació que es sol·licitava al Sr. Ruiz
Sanemeterio a l'escrit de deficiències de data 24/06/2015, per a la contractació de les obres del
«Projecte per la construcció de 2 pistes de pàdel».
Sr. Dionisio Marí Cervantes, Regidor d'esports
Sr. Antoni Benejam Barrionuevo, Secretari municipal
Sr. Manu Benito Reviriego, Interventor municipal
Sr. Joan Josep Tomás Saborido, Arquitecte municipal
Sra. Joana Cardona Carreras, actua com a secretaria de la mesa.
Que en aquest moment els membres de la comissió negociadora examinen la documentació
presentada pel Sr. Ruiz Sanemeterio dia 29/06/2015. Amb tot, aquesta s'ha presentat un dia
després de finalització del termini atorgat.
Així, els membres de la comissió consideren que pels interessos que estan en joc, per la
mateixa naturalessa del procediment negociat i que s'està amb un període de negociació amb
l'unica oferta que s'ha presentat, no s'ha de considerar com a motiu d'exclusió la presentació
del document 1 dia fora de termini.
Amb tot, els membres de la comissió consideren correcte la documentació presentada, de
suficiència del suport tècnic i material d'aquesta empresa, en quant a la seva solvència tècnica
o professional. Igualment es requereix al Sr. Ruiz que abans de l'adjudicació del contracte
haurà de presentar els originals de la declaració presentada per Ingenieria, Manufactura y
Deporte, S.L.
Per tant, s'eleva la proposta d'adjudicar, el contracte per la construcció de 2 pistes de pàdel a la
zona esportiva des Castell al Sr. David Ruiz Sanemeterio, amb les consideracions efectuades.
S'aixeca la sessió essent les 09'00 hores.
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Que respecte el fet que la comissió ha donat per bo i a tràmit la documentació presentada pel
Sr. Ruiz fora de termini i que el segón paràgref de la clàusula 16.4 diu que la falta d'esmena en
el termini assenyalat dels defectes o omissions advertits donarà lloc a l'exclusió, s'ha de
considerar que la comissió actua en el marc de les determinacions de l'article 22 del Reglament
de Contractació de les Administracions Públiques (RCAP), que la comissió negociadora (mesa)
«pot requerir de l'empresari documentació aclaridora en un termini de 5 dies (naturals) i que
segons la Junta Consultiva de Contractació no és un termini excloent en funció del seu objecte,
respecte del termini de temps dels 3 dies hàbils atorgats per a subsanar defectes o omissions,
essent possible la seva aplicació de manera simultània o successiva (El Consultor de les
Ayuntamientos y de los Juzgados nº 3, Seccions Colaboraciones, de Rafael Hernandez
Domingo, Quincena del 15 al 27 Feb. 2007)».
Així, el document entrat a l'Ajuntament dilluns dia 29 de juny vindria inclòs dins aquest termini
de temps del referit art. 22 RCAP.
Es Castell, 1 de juliol de 2015

Antoni Benejam Barrionuevo
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