ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE PALMA
Sessió ordinària de dia 2 de març de 2021
Essent les 9.30 h es constitueix en acte intern la Mesa de Contractació de forma telemàtica,
mitjançant l’aplicació TEAMS.
Assistents:
President: Alberto Jarabo Vicente, regidor de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior (Hi
assisteix telemàticament).
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).
Vocal:Juan Carlos Sastre Sastre, cap de departament d’Interior (Hi assisteix telemàticament).
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 9, 14, 21, 22 (extraordinària) i 30 (extraordinària)
de desembre de 2020 i 11, 18 i 25 de gener de 2021 i 1, 8 i 15 de febrer de 2021.

El primers punts de l’ordre del dia que es varen tractar varen ser el 4t i el 5è, degut a que el Sr.
Urbano Sánchez-Pastor Dotor, el cap de departament d’Infraestructures i Accessibilitat responsable
dels punts 2n i 3r, no va poder connectar-se a l’aplicació TEAMS fins més tard.
02.- Estudi de la documentació de les empreses INGENIEROS EMETRES SLP i STUQUI
ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EREILI per esmenar deficiències administratives (sobre
A) del LOT 3 de la SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA I
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL
MUNICIPI DE PALMA (Exp. 2021-001-A). (Sobre la taula dia 22 de febrer)
La Mesa acorda proposar l’exclusió de l’empresa INGENIEROS EMETRES SLP perquè l’aval que
va presentar com a resposta al requeriment d’esmena de deficiències de dia 17 de febrer de 2021 té
una data posterior a la de la finalització del termini de licitació, la qual cosa és motiu d’exclusió.
La Mesa també acorda proposar l’exclusió de l’empresa STUQUI ENGENHARIA E
CONSTRUÇOES EREILI perquè no ha respost al requeriment d’esmena de deficiències de dia 17 de
febrer de 2021.
03.- Estudi de la documentació de l’empresa VITRAC OBRA PUBLICA SL per esmenar
deficiències del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de les OBRES DE
MILLORA D’ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACIÓ I MILLORA DE
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La Mesa acorda aprovar les actes de les sessions dels dies 9, 14, 21, 22 (extraordinària) i 30
(extraordinària) de desembre de 2020; les dels dies 11, 18 i 25 de gener de 2021, i les dels dies 1, 8 i
15 de febrer de 2021, amb l’abstenció del Sr. Barceló pel que fa a les actes de les meses en les quals
no hi va ser present.

L’ACCESIBILITAT DELS CARRERS MÉNDEZ –BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA,
LOT 1 (Exp. 2020-002-O).
La Mesa procedeix a l’estudi de la documentació aportada per l’empresa VITRAC OBRA PUBLICA
SL per esmenar les deficiències del requeriment de dia 23 de febrer de 2021, i acorda remetre
l’esmentada documentació, per mitjans electrònics, al Sr. Sánchez-Pastor perquè la comissió tècnica
emeti un informe sobre les concrecions de solvències.
Abandona la Mesa el Sr. Sánchez Pastor.
04.- (Aquest punt és el primer que es tracta, amb la presència, mitjançant l’aplicació TEAMS, del Sr.
Bartomeu Amengual Oliver, cap de servei de Logística) Estudi de la documentació del
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de l’empresa SILLERO E HIJOS SL del
SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER A LA DESINFECCIÓ D'ESPAIS I
MOBILIARI PÚBLIC (Exp. 2021-003-S).
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del
Sector Públic per l'empresa SILLERO E HIJOS SL, com a resposta al requeriment de dia 23 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.
Abandona la Mesa el Sr. Amengual i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Alexandre Bergas Ribas,
coordinador del SCIS.
05.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si s'escau, obertura del sobre C
amb la proposició econòmica, del SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I
CORRECTIU DE LA FLOTA DE VEHICLES I ELEMENTS DE DOTACIÓ DEL SERVEI
CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) (Exp.
2021-002-A).

A continuació la Mesa procedeix a l'obertura electrònica i revisió de la documentació administrativa
amb el següent resultat:
•

JV17 SYNDICATE CAR SL licita als lots 1 i 2. Compleix amb els requisits i es qualifica
com a admès.

•

NEUMATICOS SOLEDAD SL licita al lot 2. Compleix amb els requisits i es qualifica com
a admès.

•

ITURRI SA licita al lot 1. Compleix amb els requisits i es qualifica com a admès.

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:
•

JV17 SYNDICATE CAR SL:
o Pel que fa al lot 1, ofereix un percentatge de baixa únic del 0 % sobre les tarifes
oficials PVP de recanvis, un percentatge de baixa únic del 0 % sobre el preu de la mà
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L’empresa NEUMÀTICS BINISSALEM SL ha presentat la documentació a la Plataforma de
Contractació de l’Estat fora del termini establert per fer-ho, per la qual cosa la Mesa acorda proposar
la no admissió d’aquesta empresa a la licitació d’aquest contracte.

d’obra, i un percentatge de baixa únic del 0 % sobre els preus unitaris preventius de
l’annex B dels plecs tècnics.
o Pel que fa al lot 2, ofereix un percentatge de baixa únic del 0 % sobre els preus
unitaris d’operacions de l’annex D del plec tècnic, i un percentatge de baixa únic del
0 % sobre els preus unitaris dels neumàtics de l’annex D dels plecs tècnics.
•

NEUMATICOS SOLEDAD SL:
o Licita al lot 2 i ofereix un percentatge de baixa únic del 10 % sobre els preus unitaris
d’operacions de l’annex D del plec tècnic, i un percentatge de baixa únic del 20 %
sobre els preus unitaris dels neumàtics de l’annex D dels plecs tècnics.

•

ITURRI SA:
o Licita al lot 1 i ofereix un percentatge de baixa únic del 2 % sobre les tarifes oficials
PVP de recanvis, un percentatge de baixa únic del 2,50 % sobre el preu de la mà
d’obra, i un percentatge de baixa únic del 2 % sobre els preus unitaris preventius de
l’annex D dels plecs tècnics.

La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta del Sr. Bergas, que estarà integrada per ell
mateix i pels següents funcionaris: el Sr. Luis Miguel Ortega Ballester, oficial de Bombers, i el Sr
José Antonio Far Morro, suboficial de Bombers.
Les propostes tècniques dels licitadors es lliuraran, a petició seva, al Sr. Bergas, per mitjans
electrònics, perquè la comissió tècnica emeti l’informe corresponent.

06.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de les
empreses SERIBAS SERIGRAFIA INDUSTRIAL SL (lot 1) i GRUPO EMPRESARIAL
GRANERO SA (lot 2) del SUBMINSTRAMENT DE PLAQUES METÀL·LIQUES I DE
MARBRE I ALTRES ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ PER A LA ROTULACIÓ DELS
VIALS I EDIFICIS DE PALMA (2 LOTS) (Exp. 2020-063-S).
La Mesa acorda deixar aquest punt sobre la taula perquè la documentació requerida encara no ha
sigut dipositada a la Plataforma de Contractació de l’Estat, però el termini per fer-ho encara no ha
expirat. S’acorda tornar a convocar aquest punt per a la pròxima sessió de la Mesa.
07.- Estudi de la documentació de l’empresa KAYNBEE SL per esmenar deficiències
administratives (sobre A) i 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. 2021005-C).
La Mesa procedeix a l’obertura del DEUC de l’empresa KAYNBEE SL, que ha aportat com a
resposta al requeriment d’esmena de deficiències comunicades dia 22 de febrer de 2021, i resulta
correcte, per la qual cosa el licitador es qualifica com a admès.
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:
•

CONCESIONARIA EL NAUTICO SL ofereix un cànon anual de 24.000,00 € sense IVA.
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El Sr. Bergas abandona la sessió.

•

FRANCISCO PEREZ URBANO ofereix un cànon anual de 18.500,00 € sense IVA.

•

HSB FOOD GROUP SLU ofereix un cànon anual de 28.000,00 € sense IVA.

•

KAYNBEE SL ha aportat documentació amb un arxiu danyat que la Mesa no pot obrir, per la
qual cosa s’acorda concedir-li un termini de tres dies per esmenar deficiències.

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 10:21 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
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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(signat electrònicament)

