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ACTA  DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 

 
Sessió de dia 3 de juny de 2019 

 
 

Essent les 9.30 h es constitueix en acte intern la Mesa de Contractació al Saló de Sessions de les 

Cases Consistorials 

 

Assistents: 
Presidenta: Aurora Jhardi Massanet, regidora l’àrea de Funció Pública i Govern Interior 

Jurídic: Miguel Francisco Antich Verdera, lletrat assessor 

Interventor: Juan Cañellas Vich, interventor general 

Secretaria: Catalina Aguiló Martorell, cap de secció de Contractació 

Vocals:  

Juan Carlos Sastre Sastre, cap de departament d’Interior 

Joan Mora Palou, director del Laboratori Municipal 

Joan Rosselló Mas, suboficial de Bombers 

 

La presidenta de la Mesa obre la sessió. 

 

01.- Obertura de la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris 
avaluables mitjançant fórmules (sobre C) del procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada (SARHA) per al SUBMINISTRAMENT PER A L’HOMOLOGACIÓ DEL 
VESTUARI DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (16 LOTS). (Exp. 2018-
054 - S). 
 
La presidenta dona compte de la proposta d'exclusió de SAGRES SL, acordada per la Mesa de 

Contractació en la sessió de dia 1 de febrer de 2019,  perquè al suport digital de la seva proposta 

tècnica va incloure l'oferta econòmica, cosa que vulnera el secret de les proposicions, segons 

l'art. 139.2 de la LCSP 9/2019. 

 

També dóna compte del resultat del l’informe tècnic del Sobre B i de les següents propostes a la 

Junta de Govern: 

 
• Excloure als licitadors que es relacionen a continuació perquè les mostres aportades no 

compleixen amb les característiques demandades 

� TREBOL MAQUINARIA Y SUMINISTROS SA pel que fa als lots 5, 7 i 8 

� GUARNICIONERIA ROAL SA pel que fa al lot 9 

� BENACUS SL  

� DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES SL pel que fa als lots 8, 13 i 14 

� EL CORTE INGLES SA pel que fa als lots 1, 2, 6, 7, 8, 9 i 11 

� ITURRI SA 

• Declarar deserts els lots 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13 i 14 perquè els licitadors que hi optaven han 

quedat exclosos i els lots 12 i 16 perquè no s'ha presentat cap licitador. 

 

A continuació es procedeix a l'obertura del Sobre C amb l'oferta econòmica dels licitadors 

admesos amb el següent resultat:  

 

1) TREBOL MAQUINARIA Y SUMINISTROS SA licita al lot 6 per un preu unitari de 

107,69€ amb l'IVA inclòs. 
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2) GUARNICIONERIA ROAL SA licita al lot 10 per un preu unitari de 35,70€ amb l'IVA 

inclòs. 

Ofereix reduir 20 dies del màxim de 3 mesos exigit al PPT el termini d'entrega i servei de post-

venda, amb una garantia de 2 anys des de la data de recepció dels béns i assignant un 

responsable del contracte. 

 

5) DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES SL licita al lot 5 per un preu unitari de 9,41€ 

amb l'IVA inclòs i al lot 15 per un preu unitari de 56,14€ amb l'IVA inclòs. 

Ofereix 20 dies de reducció de termini d'entrega i atenció post-venda assignant un responsable 

del contracte. 

 

6) EL CORTE INGLES SA licita al lot 4 per un preu unitari de 11,01€ amb l'IVA inclòs i al lot 

5 per un preu unitari de 5,45€ amb l'IVA inclòs. 

Ofereix una reducció de termini d'entrega màxim de 20 dies i atenció post-venda assignant un 

responsable del contracte. 

 

8) MSA SPAIN SL licita al lot 3 per un import de 165.842,60€ amb l'IVA inclòs. 

Ofereix servei post-venda de manteniment i reparació i assigna un responsable del contracte, i 

un termini màxim d'entrega de tres mesos des de la notificació de l'adjudicació. 

 

La Mesa acorda que les ofertes es trametin a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris de 

valoració mitjançant fórmules previstos al PCAP. 

 

Abandona la Mesa el Sr. Rosselló. 

 

02.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules per al lot 1 del 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE 
CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (4 LOTS). 
(Exp. @ 2018-046 – S (2)). 
 

La Mesa procedeix a l'estudi de l'informe de data 29 de maig de 2019 emès per la comissió 

tècnica en el qual s'han aplicat els criteris de valoració mitjançant fórmules resultant conforme. 

 

La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda el següent: 

� Proposar a la Junta de Govern que declari desert el lot 3 d'aquests contracte perquè no 

s'ha presentat cap licitador. 

� Requerir a l’empresa BIOSER SA la documentació necessària per a la posterior 

adjudicació del lot 1 (en la variant 3),  mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que ha 

resultat ser el titular de la oferta econòmicament més avantatjosa. 

 

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 10.19. De tot això estenc, com a 

secretària, aquesta acta. 

 

La secretària de la Mesa 

 

Catalina Aguiló Martorell     
(signat electrònicament) 
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