
 
 

- 1 -               Mesa de Contractació 26.04.2021 

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

 
Sessió ordinària de dia 26 d’abril de 2021 

 
Essent les 9.30 h es constitueix en acte intern la Mesa de Contractació de forma 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). 
Jurídic: Maria Luisa Ginard Nicolau, lletrada assessora en cap dels Serveis Jurídics Municipals (hi 
assisteix presencialment). 
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 l’acta de la sessió del dia 12 d’abril de 2021. 
 
La Mesa acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió del dia 12 d’abril de 2021. 
 
S’incorpora a la Mesa, telemàticament, el Sr. Tomàs Bosch Payeras, coordinador d'Estudis i 
Projectes adjunt al cap de departament d'Infraestructures i Accessibilitat. 
 
02.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del PROJECTE DE 
DEMOLICIÓ D'EDIFICACIÓ EN EL CAMÍ DE SON FANGOS, 245 (ES PIL·LARÍ) (Exp. 
2021-016-O). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe de dia 20 d’abril de 2021, emès per la comissió tècnica, en 
el que s’havia de fer el càlcul de les possibles ofertes anormalment baixes 
 
Vist que a l’informe, a més de calcular quines són les ofertes incurses en baixa desproporcionada,  
consta un apartat sobre l’aplicació dels criteris de valoració mitjançant fórmules, els quals no 
s’havien d’aplicar fins no tenir la justificació de les ofertes anormalment baixes, la Mesa acordar 
acceptar l’informe una vegada s’hagi eliminat l’apartat relatiu a l’aplicació dels criteris. 
 
A més, l’informe no està signat per tots els membres de la comissió tècnica, motiu pel qual la  Mesa 
acorda requerir al Sr. Bosch que l’informe rectificat el firmin tots els membres de la comissió 
tècnica. 
 
03.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules de la CONTRACTACIÓ 
MIXTA D’OBRES I SERVEIS PER A TREBALLS DE NETEJA, RESTAURACIÓ, 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA MURADA DE PALMA, DES DELS JARDINS 
DE “S’HORT DEL REI” FINS “ES BALUARD DEL PRÍNCEP” I DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS CATALOGATS (BIC) (Exp. 2021-009-O). 
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La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 16 d’abril 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 
REFOART 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. 
 
Abandona la Mesa el Sr. Bosch i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Alexandre Bergas Ribas, 
coordinador del SCIS. 
 
04.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de 
l’empresa JV17 SYNDICATE CAR SL del lot 2 del SERVEI PREVENTIU I CORRECTIU 
DE LA FLOTA DE VEHICLES I ELEMENTS DE DOTACIÓ DEL SERVEI CONTRA 
INCENDIS I SALVAMENT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (Exp. 2021-002-A).  
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa JV17 SYNDICATE CAR SL, com a resposta al requeriment de dia 13 
d’abril de 2021, i resulta que s’han detectat les següents deficiències: 
 

• Pel que fa a la solvència econòmica, resulta que amb els comptes anuals aportats es reflecteix 
que l’empresa es troba en fallida tècnica. Per aquest motiu ha d'aportar tota aquella 
documentació que acrediti haver solucionat aquesta situació comptable. 

 
• Pel que fa a la solvència tècnica, tal com s'exigeix a la clàusula F.3 del quadre de 

característiques del contracte, falta fer menció a l'objecte del contracte, que en aquest cas són 
neumàtics. 

 
• Pel que fa a la concrecions de solvències, tal com s'exigeix a la clàusula F.5 del quadre de 

característiques del contracte, s'ha d'acreditar la disposició efectiva del taller mòbil i la 
conformitat de l'empresa EUROMASTER NEURETEC pel que fa a la disposició del taller 
ubicat a Palma. 

 
La Mesa acorda concedir un termini de tres dies a l’empresa JV17 SYNDICATE CAR SL per 
esmenar totes les deficiències. 
 
Abandona la Mesa el Sr. Bergas i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Miquel Amengual Ramon, 
cap de servei de Protecció de l’Edificació. 
 
05.- Informe de solvències del licitador JOAN J FORTUNY del lot 2 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 
(2)). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe sobre l’acreditació de la solvència tècnica 
del licitador JOAN J FORTUNY,  de dia 20 d’abril de 2021, emès per la comissió tècnica, i resulta 
conforme. 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i, acorda concedir un termini de tres 
dies al licitador perquè aporti un nou certificat de trobar-se al corrent amb les obligacions de la 
Seguretat Social, ja que el que va aportar, que es va estudiar en la Mesa de dia 19 d’abril de 2021, no 
era vigent. 
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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 09:58 h. De tot això estenc, com a 
secretària, aquesta acta. 
 
La secretària de la Mesa 
Catalina Aguiló Martorell 
(signat electrònicament) 
 
(*) 
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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