
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DE L’AJUNTAMENTDE PALMA

Sessió de dia 22 de febrer de 2019

Essent les 10 h es constitueix en acte intern la Mesa de Contractació al despatx de la regidora de
l’àrea de Funció Pública i Govern Interior

Assistents:
Presidenta: Aurora Jhardi Massanet, regidora l’àrea de Funció Pública i Govern Interior
Jurídic: Miquel Antich Verdera, lletrat en cap dels Serveis Jurídics Municipals
lnterventor: Juan Cañellas Vich, interventor general
Secretaria: CatalinaAguiló Martorell, cap de secció de Contractació
Vocals:
Juan Carlos Sastre Sastre, cap de departament d’ Interior

S’incorpora a la Mesa la Sra. Concepción Clar Forteza, secretaria delegada del Consell de la
,,Gerència d’Urbanisme

05.- Donar compte de la resolució del TACRC relatiu al SERVEI D’ASSISTENCIA
TECNICA PER ALS TREBALLS DE REDACCIÓ I D’ASSESSORAMENT A LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A LA REVISIÓ DEL PLA GENERALDE PALMA
(Exp. 2018-008 — A)

El Sr. Juan Carlos Sastre expressa el seu desacord amb la resolució i proposa instar a la Junta de
Govern perquè interposi recurs davant el Tribunal Superior de Justícia. Aquest informe ataca un
informe jurídic i a la Mesa de Contractació. No obstant s’ha d’acatar la resolució i continuar
amb la tramitació de l’expedient.

La Sra. Concepción Clar diu que esta d’acord amb la resolució i considera que un membre de
l’equip es incompatible i no l’empresa.

El Sr. Juan Cañellas exposa que amb aquesta persona dins l’equip de feina s’ha pogut tenir
informació privilegiada i que s’hauria d’anul-lar tot el procediment i no retrotreure el
procediment al moment de l’obertura del sobre C ja que el sobre C de l’altra empresa ja està
obert. Diu que ell no vol estar a Mesa de Contractació quan s’obri el sobre C si no s’ha obert el
sobre B.

El Sr. Juan Carlos Sastre diu que el sobre B d’ambdues empreses ja estan oberts i valorats. Amb
aquesta retroacció es vulnera el secret de les proposicions i per no incórrer en responsabilitat per
una banda es pot recórrer la resolució, però s’ha de continuar amb el procediment tal com ordena
la resolució.



Ajunta
Fa menció a la Resolució número 79/2019 del TACRC segons la qual una empresa es va
presentar a l’Agència de Turisme amb un equip de treball que incloïa un alt càrrec de
l’Ajuntament d’Alcúdia. La conclusió del Tribunal va esser que no s’apreciava incompatibilitat
perquè no va licitar a l’Ajuntament d’Alcúdia. Si aquesta resolució s’aplica al nostre cas a sensu
contrario es un cas clar d’incompatibilitat.

La Sra. Concepció Clar torna ha dir que l’empresa no es incompatible

El Sr. Miquel Antich també diu que s’ha pogut tenir informació privilegiada i que la Llei
d’Incompatibilitats està per qualque cosa.

El Sr. Cañellas diu que si fos un càrrec d’Esports s’hauria d’estudiar més profundament, però es
un alt càrrec d’Urbanisme. La resolució ataca l’informe dels Serveis Jurídics.

El Sr. Juan Carlos Sastre proposa formular recurs.

El Sr. Miquel Antich diu que esta d’acord i proposa formular recurs ja que creu que es la manera
de garantir una certesa o cobertura legal.

ElSr Juan Cañellas també està d’ acord en interposar recurs en contra de la resolució, i que la
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La Sra. Concepción Clar diu que no està d’acord i que es suficient una Comissió Tècnica.

om a conclusió la Mesa acordar elevar a la Junta de Govern un acord segons el qual
’Ajuntament es dona per assabentat de la resolució 1060/2018 del TACRC, i conseqüentment
rosseguir la tramitació de l’expedient en la forma ordenada a la resolució.

Aquest punt s’aprova per unanimitat.

També acorda instar a la Junta de Govern la interposició de recurs contenciós — administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en contra de l’esmentada resolució.

Aquest darrer acord s’aprova per 5 vots a favor i un vot en contra de la Sra. Concepción Clar.

Abandona la Mesa la Sra. Clarí s’incorpora el Sr. Josep Llop Sureda, cap de servei de Sanitat.

A continuació es tracta l’assumpte 03 de l’ordre del dia.

03.- Informe tècnic per al SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI
(REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI
MUNICIPAL (4 LOTS) (Exp. 2018-046 — S ).



La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe de data 18 de febrer de 2019, emès per la comissió
tècnica, en el qual s’han aplicat els criteris de valoració mitjançant fórmules previstos als Plecs,
amb el següent resultat:

1) SIGMAALDRICH QUIMICA SL ha obtingut 4 punts al lot 2.
2) VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL ha obtingut 113 punts al lot 2.
3) VIDRA FOC SA ha obtingut 112,509 punts al lot 2.

La Mesa accepta, fa seu i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda proposar a la Junta
de Govern el següent:
' Declarar deserts els lots 1, 3 i 4 ja que cap dels licitadors ha optat a aquest lots.
' Excloure l’empresa SIGMA ALDRICH QUIMICA SL del lot 2 perquè la seva oferta

econòmica no s’ajusta als Plecs, ja que no ha ofert un percentatge únic i global de baixa.
' Requerir a l’empresa VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL la documentació

necessària per ala posterior adjudicació del lot 2 d’aquest contracte, mitjançant acord de
la Junta de Govern, ja que ha resultat ser el titular de la oferta econòmicament més
avantatjosa.

També acorda, a proposta del Sr. Llop, que els lots 1 i 3 d’aquest contracte es tornin a licitar en
s,,matelxes condicions1 que s’arxivi el lot 4.

informe tècnic per al SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES PATRULLA TIPUS
FURGÓAMB DESTINACIÓA LA POLICIA LOCALDE PALMA (3 LOTS) (Exp. 2018-
047 - S).

La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe de data 1 de febrer de 2019, emès per la comissió
tècnica, en el qual s’han aplicat els criteris de valoració mitjançant fórmules previstos als Plecs,
amb el següent resultat:

1) MULTIAUTO PALMA SL ha obtingut 65 punts al lot 1.
2) AUTOMOVILES COLL SA ha obtingut 13,12 punts al lot 1, 65 punts al lot 2 i 65 punts al
lot 3.

La Mesa accepta, fa seu i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda requerir a
l’empresa MULTIAUTO PALMA SL, pel que fa al lot 1, i a AUTOMOVILES COLL SA, pel
que fa als lots 2 i 3, la documentació necessària per a la posterior adjudicació dels respectius lots,
mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que han resultat ser els titulars de les ofertes
econòmicament més avantatjoses.

Abandona la Mesa la Sra. Amengual.

A continuació es tracta l’assumpte 04 de l’ordre de dia.

04.- Obertura de la documentació administrativa del procediment obert per al
CONTRACTED’AUTORITZACIÓPER OCUPACIÓ I EXPLOTACIÓDE LA PLATJA
DE CIUTAT JARDI. (Exp. 2019-003 - C )
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La licitació va ser publicada en la Plataforma de Contractació de l’Estat dia 4 de febrer de 2019.
Es fa lectura de l'anunci i del l'escrit de la Secció de Contractació segons el qual dins el termini
reglamentari, que va finalitzar el dia 19 de febrer de 2019 es varen presentar TRES licitadors: 1)
DOC-GREEN RACER SL, 2) MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL i 3) UTE ANDREU
CANYELLAS SL — JUAN FRANCISCONAVARRO DE MAYA.

Tot seguit la presidenta inicia l’obertura dels sobres A que contenen la documentació
administrativa amb el següent resultat:

1) DOC-GREEN RACER SL ha presentat el Document Europeu Unic de Contractació (DEUC) i
altra documentació.

2) MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL ha presentat el Document Europeu Unic de
Contractació (DEUC) i altra documentació.

3) UTE ANDREU CANYELLAS SL - JUAN FRANCISCO NAVARRO DE MAYA ha
presentat el Document Europeu Unic de Contractació (DEUC) i altra documentació.

Ambdues empreses participen al 50% en la UTE.

PATRULLA TIPUS FURGÓ AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE
PALMA (3 LOTS). (Exp. 2018-047-8).

S’accepta aquesta esmena i s’acorda que l’Acta es corregeixi en el sentit indicat.

La Mesa aprova per unanimitat les actes de les sessions dels dies 11 i 18 de febrer de 2019.

Tenint en compte tot el que s’ha exposat, la presidenta dóna l’acte per finalitzat i, en aquest estat
i sense que hi hagi hagut cap reclamació, aixeca la sessió a les 10.50h. De tot això estenc, com a
secretària, aquesta acta.


