ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE PALMA
Sessió ordinària de dia 22 de febrer de 2021
Essent les 9.30 h es constitueix en acte intern la Mesa de Contractació de forma mixta presencial, a
la sala de reunions d’Hisenda, i telemàtica, mitjançant l’aplicació TEAMS.
Assistents:
President: Alberto Jarabo Vicente, regidor de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior (Hi
assisteix telemàticament i presencial).
Jurídic: Jaime Barceló Llompart, lletrat assessor dels Serveis Jurídics Municipals (Hi assisteix
telemàticament).
Interventor: Juan Cañellas Vich, interventor (Hi assisteix telemàticament).
Secretària: Catalina Aguiló Martorell, cap de secció de Contractació (Hi assisteix presencialment).
Vocals:
Juan Carlos Sastre Sastre, cap de departament d’Interior (Hi assisteix presencialment).
Julián García Caballero, cap de servei d’Interior (Hi assisteix presencialment).
Els caps de departament o servei que es van incorporant a la Mesa, o els funcionaris que els
substitueixen.
La declaració d'absència de conflicte d'interessos consta a la nota al final de l'acta (*)
El president de la Mesa obre la sessió.
01.- Aprovar les actes de les sessions dels dies 23, 30 i 30 (extraordinària) de novembre de 2020.

S’incorpora a la Mesa, telemàticament, el Sr. Urbano Sánchez-Pastor Dotor, cap de departament
d’Infraestructures i Accessibilitat.
02.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del
SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER A LA DESINFECCIÓ D'ESPAIS I
MOBILIARI PÚBLIC (Exp. 2021-003-S).
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 9 de febrer de 2021, emès per la
comissió tècnica, en el qual s'han aplicat els criteris d'adjudicació mitjançant fórmules i resulta
conforme.
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda requerir a l’empresa
SILLERO E HIJOS SL la documentació necessària per a la posterior adjudicació d’aquest contracte,
mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que ha resultat ser el titular de l’oferta econòmicament
més avantatjosa.
03.- Informe d’acreditació de solvències de l’empresa VITRAC OBRA PUBLICA SL de les
OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACIÓ I
MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DELS CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNYVILLALONGA (LOT 1) (Exp. 2020-002-O (2)).
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La Mesa acorda aprovar les actes de les sessions dels dies 23, 30 i 30 (extraordinària) de novembre
de 2020, amb l’abstenció del lletrat assessor, el Sr. Barceló, pel que fa a les actes de les sessions en
les quals no hi va esser present.

La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe d’acreditació de solvències de dia 11 de
febrer de 2021, emès per la comissió tècnica, en el qual s'han aplicat els criteris d'adjudicació
mitjançant fórmules i resulta que la comissió considera que la disponibilitat de mitjans humans
exigits en l’apartat F.5 del PCAP no queda justificada en la seva totalitat.
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda requerir a l’empresa VITRAC
OBRA PUBLICA SL, tal i com es va acordar en la Mesa de dia 1 de febrer de 2021, la documentació
necessària per acreditar el punt 3 del requeriment (Annex VI del PCAP relatiu al compliment de l’art.
71 de la LCSP 9/2017, adhesió i conformitat clàusula M i altres), a més d’esmenar també les
solvències aportant la documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans humans i
materials que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, d'acord amb
l'apartat F.5 del quadre de característiques del contracte del PCAP, que segons l’informe de la
comissió tècnica no han quedat acreditats.
04.- Informe d’estudi de deficiències de l’acreditació de solvències de la UTE LETTER
INGENIEROS SL–INDICE FACILITY SERVICES SL per esmenar deficiències del
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE
L’ENLLUMENAT DE LA PRIMERA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA (Exp. 2020-042A).
La Mesa procedeix a l'estudi de l’informe, de dia 11 de febrer de 2021, d’estudi de deficiències de
l’acreditació de les solvències de la UTE LETTER INGENIEROS SL–INDICE FACILITY
SERVICES i resulta conforme. La comissió tècnica considera que les solvències queden acreditades,
per la qual cosa s’acorda que es continuïn els tràmits per adjudicar aquest contracte a favor de
l'esmentada empresa.

Pel que fa al lot 3, la Mesa acorda deixar sobre la taula l’estudi de la documentació per esmenar les
deficiències dels sobres A de les empreses INGENIEROS EMETRES SLP i STUQUI
ENGENHARIA CONSTRUÇOES EREILI, ja que aquesta darrera empresa encara no ha aportat la
documentació i el termini per fer-ho encara no ha expirat.
Pel que fa als lots 1 i 2, la Mesa procedeix a l'obertura electrònica del sobre B amb la proposició
tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor dels següents
licitadors:
•

ALUMBRADOS VIARIOS SA ha presentat la proposta tècnica correctament per a ambdós
lots.

•

CITELUM IBERICA SA ha presentat la proposta tècnica correctament per a ambdós lots.

•

COMSA SERVICE-ELSAMEX ha presentat la proposta tècnica correctament per a ambdós
lots.

•

ETRA BONAL SA ha presentat la proposta tècnica correctament per a ambdós lots.
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05.- Estudi de la documentació de les empreses INGENIEROS EMETRES SLP i STUQUI
ENGENHARIA E CONSTRUOES EREILI per esmenar deficiències administratives (sobre A)
del LOT 3, i obertura de la proposició tècnica relativa als criteris de valoració quantificables
mitjançant judicis de valor (sobre B) del LOT 1 i LOT 2 i de la SUPERVISIÓ ENERGÈTICA,
ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE SISTEMA
D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE PALMA (Exp. 2021-001-A).

•

FCC MEDIO AMBIENTE SAU-FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS
ENERGETICAS SAU ha presentat la proposta tècnica correctament per a ambdós lots.

•

FERROVIAL SERVICIOS SAU ha presentat la proposta tècnica correctament per al lot 2 i
no licita al lot 1.

•

URBALUX SA ha presentat la proposta tècnica correctament per a ambdós lots.

•

URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA ha presentat la proposta
tècnica correctament per a ambdós lots.

La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta del Sr. Sánchez-Pastor, que estarà
integrada per ell mateix i pels següents funcionaris: la Sra. Sonia González Núñez, cap de servei
d’Enllumenat Públic, la Sra. Francisca Fajardo Bonnín, cap de secció d’Enllumenat Públic, i el Sr.
Antonio Vadell Cifre, enginyer industrial d’Estudis i Projectes.
Les propostes tècniques dels licitadors es lliuraran al Sr. Sánchez-Pastor, a proposta seva, per correu
electrònic, perquè la comissió tècnica emeti l’informe corresponent.
Abandona la sessió el Sr. Sánchez-Pastor i s’hi incorporen, presencialment, la Sra. Antònia Casas
Mora, cap de servei de Disciplina i Seguretat dels Edificis, i el Sr. Miquel Amengual Ramon, cap de
servei de Protecció de l’Edificació.

La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe, amb data 10 de febrer de 2021, d’acreditació de
concrecions de solvències de l’empresa SORT D’ENFORA. La Mesa accepta l’esmentat informe, en
el qual la comissió tècnica conclou que la valoració de l’empresa no arriba al llindar mínim exigit en
l’apartat 1 dels criteris d’adjudicació dels plecs administratius, i acorda proposar a la Junta de Govern
l’exclusió de l’esmentada empresa i que el lot 1 es declari desert i no es torni a licitar.
07.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del LOT 2 (SERVEI DE
REDACCIÓ DE PROJECTES, VIGILÀNCIA, SUPERVISIÓ, CONTROL, DIRECCIÓ I
COORDINACIÓ DE SEGURETAT) de l’expedient d’OBRES I SERVEIS A REALITZAR
PER VIA D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DERIVADES D'EXPEDIENTS D'INFRACCIONS
URBANÍSTIQUES I SEGURETAT DELS EDIFICIS (Exp. 2020-057-O (2)).
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 10 de febrer de 2021, emès per la
comissió tècnica, en el qual s'han aplicat els criteris d'adjudicació mitjançant fórmules i resulta que la
comissió tècnica exclusivament a valorat l’oferta ecònomica i fa constar a l’informe que no pot
valorar la resta de criteris perquè cap de les empreses ha aportat la documentació exigida als plecs
per tal d’aplicar-los.
La mesa acorda rebutjar l’informe en el sentit que emetin un nou informe en el qual els criteris que
no es puguin valorar han d’obtenir una puntuació zero.
Abandonen la Mesa la Sra. Casas i el Sr. Amengual, i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Juan José
Navarro Hernández, TM jurídic de Benestar i Drets Socials.
08.- Informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor, i,
si s’escau, obertura del sobre C amb la proposició econòmica i la proposició tècnica relativa als
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06.- Informe d’acreditació de concreció de solvències de l’empresa SORT D’ENFORA SL del
LOT 1 de les OBRES I SERVEIS A REALITZAR PER VIA D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
DERIVADES D’EXPEDIENTS D’INFRACCIONS URBANÍSTIQUES I SEGURETAT DELS
EDIFICIS (Exp. 2020-057-O).

criteris avaluables mitjançant fórmules de SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DE SIS
CENTRES DE DIA (6 LOTS) (Exp. 2020-067-A).
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 12 de febrer de 2021, emès per la
comissió tècnica designada a l'efecte, i resulta conforme, per la qual cosa la Mesa accepta i incorpora
a l’expedient l’esmentat informe, i acorda proposar l’exclusió de l’empresa CUIDAR SERVICIOS
SOCIALES DE MALLORCA SL per no superar el tall de 25 punts que s’exigeix als criteris de
valoració quantificables mitjançant judici de valor als plecs de prescripcions administratives d’aquest
contracte.
A continuació la Mesa procedeix a l'obertura del Sobre C amb la proposició econòmica i proposició
tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules dels licitadors admesos amb el següent
resultat:
•

CAL CLAVERIA SLU:
o Licita al lot 3 per un import de 565.689,68 € amb l'IVA inclòs.
o Licita al lot 4 per un import de 579.786,62 € amb l'IVA inclòs.
CREIXELL MEDITERRANEA SLU
o
o
o
o

•

Licita al lot 1 per un import de 586.028,71 € amb l'IVA inclòs.
Licita al lot 2 per un import de 559.975,08 € amb l'IVA inclòs.
Licita al lot 5 per un import de 363.721,29 € amb l'IVA inclòs.
Licita al lot 6 per un import de 534.540,84 € amb l'IVA inclòs.

QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU
o
o
o
o
o

Licita al lot 1 per un import de 571.749,84 € amb l'IVA inclòs.
Licita al lot 2 per un import de 557.132,59 € amb l'IVA inclòs.
Licita al lot 3 per un import de 563.392,46 € amb l'IVA inclòs.
Licita al lot 4 per un import de 568.014,30 € amb l'IVA inclòs.
Licita al lot 5 per un import de 349.689,40 € amb l'IVA inclòs.

Les ofertes econòmiques es lliuraran al Sr. Navarro, a petició seva, mitjançant correu electrònic.
Abandona la Mesa el Sr. Navarro i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Aida Tristán Ramis,
tècnica de Justícia Social, Feminisme i LGTBI.
09.- Obertura de la proposició tècnica relativa als criteris de valoració quantificables
mitjançant judicis de valor (sobre B) dels TALLERS DE SENSEBILITZACIÓ I PREVENCIÓ
(4 LOTS) (Exp. 2021-004-A).
La Mesa qualifica la FUNDACIO RANA com a admesa, ja que el DEUC, que no s’havia pogut obrir
en la sessió del dia 15 de febrer de 2021, es va poder obrir posteriorment en un altre ordinador i és
correcte.
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica dels sobres B amb la proposició tècnica relativa als
criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor dels següents licitadors:
•

ASSOCIACIO AMES licita als lots 1 i 2 i ha presentat la proposta tècnica correctament.

•

ASSOCIACIÓ LGTBI DE LES ILLES BALEARS - BEN AMICS licita al lot 3 i ha
presentat la proposta tècnica correctament.
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•

•

FUNDACIO INSTITUT DE REINSERCIO SOCIAL licita al lot 2 i ha presentat la proposta
tècnica correctament.

•

FUNDACIO RANA licita al lot 4 i ha presentat la proposta tècnica correctament.

•

NASCOR FORMACION SLU licita als lots 1 i 2 i ha presentat la proposta tècnica
correctament.

La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta de la Sra. Tristán, que estarà integrada per
ella mateixa i pels següents funcionaris: la Sra. Alba Rubert Bonilla, tècnica de Justícia Social,
Feminisme i LGTBI, i el Sr. Antoni Colom Colom, cap de secció de Justícia Social, Feminisme i
LGTBI.
Les propostes tècniques dels licitadors es lliurarà a la Sra. Tristán, a petició seva, mitjançant correu
electrònic.
Abandona la sessió la Sra. Tristán i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Sílvia Gordiola Llabrés,
cap de servei de Cultura.
10.- Estudi de la documentació de l’empresa KOOBINEVENT SL per esmenar deficiències del
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del SERVEI D’UN SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D’ENTRADES A LES TAQUILLES, PER INTERNET
I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D’ACCÉS
ALS TEATRES MUNICIPALS, CASTELL DE BELLVER I CASAL BALAGUER I ALTRES
ESPAIS MUNICIPALS (Exp. 2020-064-A).

Abandona la Mesa la Sra. Gordiola i s’hi incorpora, presencialment, la Sra. Encarnación Gracia
Porras, cap de servei de Batlia.
11.- Obertura de la documentació administrativa i l’oferta econòmica (sobre A - únic) del
SERVEI D'INTERPRETACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES DURANT ELS PLENARIS I
ALTRES ACTES PROTOCOL·LARIS INSTITUCIONALS (Exp. 2021-008-A).
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica i revisió de la documentació administrativa amb el
següent resultat:
ILSBA INTERPRETACION Y TRADUCCION compleix amb els requisits i es qualifica com a
admès. Licita per un import 44,00 € amb l’IVA inclòs / hora.
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta de la Sra. Gracia, que estarà integrada per
ella mateixa i pels següents funcionaris: la Sra. Teresa Jiménez Vigara, i la Sra. Marina Ramón
Saavedra, ambdues administratives del departament de Batlia.
La proposta tècnica del licitador es lliurarà a la Sra. Gracia, a petició seva, mitjançant correu
electrònic.
Abandona la sessió la Sra. Gracia.
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La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del
Sector Públic per l'empresa KOOBINEVENT SL, com a resposta al requeriment d’esmena de
deficiències de dia 15 de febrer de 2021, i resulta conforme, per la qual cosa s’acorda que es
continuïn els tràmits per adjudicar aquest contracte a favor de l'esmentada empresa.

12.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) ) i, si s'escau, obertura del sobre C
amb la proposició econòmica del MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL
DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL PARC MUNICIPAL DE
SA FEIXINA (Exp.2021-005-C).
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica i revisió de la documentació administrativa amb el
següent resultat:
•

CONCESIONARIA EL NAUTICO SL compleix amb els requisits i es qualifica com a
admès.

•

FRANCISCO PEREZ URBANO compleix amb els requisits i es qualifica com a admès.

•

HSB FOOD GROUP SLU compleix amb els requisits i es qualifica com a admès.

•

KAYNBEE SL ha aportat el DEUC dins un arxiu incorrecte que no es pot obrir, per la qual
cosa la Mesa acorda concedir-li un termini de tres dies per esmenar deficiències.

•

RAMOS CB ha aportat la documentació fora de termini, per la qual la Mesa proposar elevar
a la Junta de Govern la no admissió d’aquesta per presentació fora de termini.

La Mesa acorda convocar l’obertura del sobre C per a la propera sessió.
Tenint en compte tot el que s’ha exposat, el president dóna l’acte per finalitzat i, en aquest estat i
sense que hi hagi hagut cap reclamació, aixeca la sessió a les 10:56 h. De tot això estenc, com a
secretària, aquesta acta.
La secretària de la Mesa
Catalina Aguiló Martorell
(*)
Es fa constar que els integrants de la Mesa de Contractació manifesten col·legiadament que respecte de
tots els assumptes tractats en aquesta sessió, no tenen conflicte d'interessos. A més fan constar
expressament que:
1.- Coneixen el contingut de l'article 61 del Reglament Financer, REGLAMENT (UE, EURATOM) No
2018/1046 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 18 de juliol de 2018 sobre les normes
financeres aplicables al pressupost general de la Unió.
2.- Coneixen el contingut de l'article 64 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
3.- No tenen conflicte d'interessos respecte als operadors que han presentat la sol·licitud per participar
en aquest procediment de contractació pública, bé com a individus bé com a membres d'un consorci, o
pel que fa als subcontractistes proposats. Tampoc existeix respecte als mateixos relació familiar superior
o igual al quart grau, matrimoni o parella de fet, ni relació d'afinitat superior o igual al segon grau, ni
relació contractual o consultoria remunerada o no remunerada, aplicable en l'actualitat, inclòs el treball
voluntari, membre d'una junta o consell directiu.
4.- No existeixen fets o circumstàncies, passats o presents, o que puguin sorgir en un futur previsible, que
poguessin posar en qüestió la seva independència a ulls de qualsevol de les parts.
5.- Es comprometen a que si descobreix o si es constata en el transcurs del procés de contractació que tal
conflicte existeix o ha sorgit, ho ha de declarar immediatament a l'Interventor General de l'Ajuntament
de Palma (Responsable de l'equip d'autoavaluació de Risc de Frau), i si es trobés un conflicte
d'interessos, deixarà de prendre part en les decisions del procés de contractació.
6.- També confirma que tractarà com a confidencials tots els assumptes que se li confiïn. No revelarà cap
informació confidencial que li sigui comunicada o que hagi descobert. No farà ús improcedent de la
informació que se li proporcioni. Concretament, accepta tractar en confiança i amb discreció qualsevol
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(signat electrònicament)
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informació o documents que li siguin revelats o que descobreixi o prepari en el transcurs o com a resultat
de la seva participació en el procés de contractació, i accepta que només seran utilitzades amb les
finalitats de la seva participació i que no seran revelats a cap tercera part.
7.- També accepta que no retindrà còpies de cap informació escrita que se li proporcioni.
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