ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE PALMA
Sessió ordinària de dia 17 de maig 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 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.
S’incorpora a la Mesa, telemàticament, el Sr. Urbano Sánchez-Pastor Dotor, cap de departament
d’Infraestructures i Accessibilitat.
01.- Estudi de la resolució del TACRC i obertura del sobre B amb la proposició tècnica
relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor 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).
La Mesa es dóna per assabentada de la resolució del recurs 98/2021 del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals, de dia 30 d’abril de 2021, que aixeca la suspensió del procediment
de contractació.
A continuació la Mesa procedeix a l’obertura del sobre B del lot 3, amb la proposició tècnica relativa
als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor, amb el següent resultat:
•

LETTER INGENIEROS SLP, que es presenta com a UTE EFIBALEAR, ha aportat la
documentació correctament.

•

SAWATCO IBERICA SL ha aportat la documentació correctament.

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 remetran al Sr. Sánchez-Pastor mitjançant correu
electrònic perquè la comissió tècnica emeti l’informe corresponent.
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02.- Informe de solvències de l’empresa REFOART SL 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 “EL BALUARD DEL PRÍNCEP” I DELS EDIFICIS MUNICIPALS
CATALOGATS (BIC) (Exp. 2021-009-O).
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 10 de maig de 2021, emès per la
comissió tècnica, sobre l’acreditació per part de l’empresa REFOART SL dels punts 8 i 10 del
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació, 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 sessió el Sr. Sánchez-Pastor.
03.- Informes tècnics relatius als criteris avaluables mitjançant fórmules (lots 1 i 2) i valoració
D (lots 1, 2, 3 i 4) de TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ (4 LOTS) (Exp.
2021-004-A).
Aquest punt ha quedat sobre la taula perquè no hi ha assistit cap responsable del contracte. La Sra.
Aida Tristán Ramis havia comunicat a la secció de Contractació que hi assistiria, però, després de
múltiples intents de contactar amb ella mitjançant l’aplicació TEAMS, no hi ha hagut resposta.
S’incorpora a la Mesa, telemàticament, la Sra. Sílvia Gordiola Llabrés, cap de servei de Cultura.
04.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si s’escau, obertura del sobre C
amb la proposició econòmica i la proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant
fórmules del SERVEI DE TAQUILLA DEL MUSEU CASTELL DE BELLVER I DE
RECEPCIÓ, PORTERIA I ACOMODACIÓ PER A LA TEMPORADA D’ESTIU I ACTES
CULTURALS (Exp. 2021-023-A).
La Mesa procedeix a l’obertura dels sobres A, amb la documentació administrativa, amb el següent
resultat:
•

TOURISTIC ADVICE SERVICES SL compleix amb els requisits i es qualifica com a
admès.

•

SUCS VALIDS SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès.

•

3 CAPACITATS SL compleix amb els requisits i es qualifica com a admès.

•

AVIVA SALVAMENTO Y SOCORRISMO SL compleix amb els requisits i es qualifica
com a admès.

•

SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE BALEARS SL compleix amb els
requisits i es qualifica com a admès.

A continuació, la Mesa procedeix a l’obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i la
proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules, amb el següent resultat:
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•

TOURISTIC ADVICE SERVICES, SL ofereix un preu per hora del servei de taquilla i
recepció de 14,00 € amb l’IVA exclòs per a 2.136 hores anuals, i un preu per hora del servei
d’acomodació de 12,00 € amb l’IVA exclòs per a 150 hores anuals. El preu anual total, amb
l’IVA exclòs, és de 31.704,00 €.

•

SUCS VALIDS SL ofereix un preu per hora del servei de taquilla i recepció de 13,34 € amb
l’IVA exclòs per a 6.821 hores anuals, i un preu per hora del servei d’acomodació de 12,53 €
amb l’IVA exclòs per a 450 hores anuals. El preu anual total, amb l’IVA exclòs, és de
96.630,64 €.

•

3 CAPACITATS SL ofereix un preu per hora del servei de taquilla i recepció de 10,00 €
amb l’IVA exclòs per a 2.273,67 hores anuals, i un preu per hora del servei d’acomodació de
10,00 € amb l’IVA exclòs per a 150 hores anuals. El preu anual total, amb l’IVA exclòs, és
de 29.326,37 €.

•

AVIVA SALVAMENTO Y SOCORRISMO SL ofereix un preu per hora del servei de
taquilla i recepció de 14,00 € amb l’IVA exclòs per a 6.821 hores anuals, i un preu per hora
del servei d’acomodació de 12,93 € amb l’IVA exclòs per a 450 hores anuals. El preu anual
total, amb l’IVA exclòs, és de 101.312,50 €.

•

SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE BALEARS SL ofereix un preu per
hora del servei de taquilla i recepció de 10,43 € amb l’IVA exclòs per a 2.273,67 hores
anuals, i un preu per hora del servei d’acomodació de 9,91 € amb l’IVA exclòs per a 150
hores anuals. El preu per a tres anys de contracte, amb l’IVA exclòs, és de 75.602,53 €.

La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta de la Sra. Gordiola, que estarà integrada
per ella mateixa i pels següents funcionaris: el Sr. Damià Sans Tous, cap de departament de Cultura,
i la Sra. Magdalena Rosselló Pons, restauradora municipal, cap de negociat del Castell de Bellver.
Les propostes tècniques dels licitadors es remetran a la Sra. Gordiola mitjançant correu electrònic
perquè la comissió tècnica emeti l’informe corresponent.
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 10:16 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
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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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