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

 
Sessió ordinària de dia 31 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 per als punts 1, 2 i 3), i 
Antoni del Olmo Alòs, interventor delegat (hi assisteix presencialment per al punt 4). 
Secretària: Catalina Aguiló Martorell, cap de secció de Contractació (hi assisteix presencialment). 
Vocal: Juan Carlos Sastre Sastre, cap de departament 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 documentació de les empreses MATIAS AMER SLU-CONSTRUCCIONES 
OLIVES SL i VITRAC OBRA PUBLICA SL per esmenar deficiències administratives, i 
obertura dels sobres C amb les proposicions econòmiques i les proposicions tècniques relatives 
als criteris avaluables mitjançant fórmules del PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL 
CARRER NUREDDUNA (Exp. 2021-017-O). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de la documentació aportada per la UTE MATIAS AMER SLU-
CONSTRUCCIONES OLIVES SL i per l’empresa VITRAC OBRA PUBLICA SL per esmenar les 
deficiències administratives comunicades dia 24 de maig de 2021, i resulta conforme, per la qual 
cosa es qualifiquen com a admeses. 
 
A continuació la Mesa procedeix a l’obertura dels sobres C amb les proposicions econòmiques i les 
proposicions tècniques relatives als criteris avaluables mitjançant fórmules, amb els següents 
resultats: 
 

• ACCIONA CONSTRUCCION SA ofereix un import de pressupost d’execució material 
d’1.364.085,61 €, i es compromet a executar les obres dins el termini de vuit mesos. 

 
• AGLOMERADOS MALLORCA SA ofereix un import de pressupost d’execució material 

d’1.502.038,66 €, i es compromet a executar les obres dins el termini de vuit mesos. 
 

• AITANA ACITIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SL ofereix un import de 
pressupost d’execució material de 1.304.425,38 €, i es compromet a executar les obres dins 
el termini de vuit mesos. 
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• AMER E HIJOS SA ofereix un import de pressupost d’execució material d’1.304.104,49 €, i 
es compromet a executar les obres dins el termini de vuit mesos. 

 
• BIGAS GRUP SL ofereix un import de pressupost d’execució material d’1.467,402,33 €, i es 

compromet a executar les obres dins el termini de vuit mesos. 
 

• COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO SA ofereix un import de 
pressupost d’execució material d’1.287.810,37 €, i es compromet a executar les obres dins el 
termini de vuit mesos. 

 
• FERROVIAL CONSTRUCCION SA ofereix un import de pressupost d’execució material 

d’1.470.303,84 €, i es compromet a executar les obres dins el termini de vuit mesos. 
 

• MATIAS ARROM BIBILONI SL ofereix un import de pressupost d’execució material 
d’1.483.327,00 €, i es compromet a executar les obres dins el termini de vuit mesos. 

 
• UTE MATIES AMER SLU-CONSTRUCCIONES OLIVES SL ofereix un import de 

pressupost d’execució material d’1.523.938,37 €, i es compromet a executar les obres dins el 
termini de vuit mesos. 

 
• MELCHOR MASCARO SAU ofereix un import de pressupost d’execució material 

d’1.253.710,36 €, i es compromet a executar les obres dins el termini de vuit mesos. 
 

• OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU ofereix un import de pressupost d’execució 
material d’1.474.000,00 €, i es compromet a executar les obres dins el termini de vuit mesos. 

 
• PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS SA ofereix un import de pressupost 

d’execució material d’1.386.968,46 €, i es compromet a executar les obres dins el termini de 
vuit mesos. 

 
• TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS SA ofereix un import de 

pressupost d’execució material de 1.673.622,02 €, i es compromet a executar les obres dins 
el termini de vuit mesos. 

 
• URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA ofereix un import de 

pressupost d’execució material d’1.341.087,68 €, i es compromet a executar les obres dins el 
termini de vuit mesos. 

 
• VIAS Y OBRAS PUBLICAS SA ofereix un import de pressupost d’execució material 

d’1.197.923,00 €, i es compromet a executar les obres dins el termini de vuit mesos. 
 

• VITRAC OBRA PUBLICA SL ofereix un import de pressupost d’execució material 
d’1.332.156,46 €, i es compromet a executar les obres dins el termini de vuit mesos. 
 

La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta del Sr. Sánchez-Pastor, que estarà 
integrada pels següents funcionaris: el Sr. Carlos Planas Puigserver, arquitecte  municipal, el Sr. 
Tomàs Bosch Payeras, coordinador d'Estudis i Projectes adjunt al cap de departament 
d'Infraestructures i Accessibilitat, i el Sr. Antoni Vadell Cifre, enginyer industrial d’Estudis i 
Projectes. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es lliuraran al Sr. Bosch, mitjançant correu electrònic, per tal 
que la Comissió Tècnica redacti l’informe corresponent. 
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Abandona la sessió el Sr. Sánchez-Pastor i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Montserrat Molins 
Duran, cap de departament de Mobilitat. 
 
02.- Informe d’acreditació de solvències de l’empresa DESARROLLO ORGANIZACION Y 
MOVILIDAD SA (DOYMO) del SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 
L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DE 
PALMA 2021-2027 (Exp. 2021-013-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 25 de maig de 2021, emès per la 
comissió tècnica, d’acreditació de solvències de l’empresa DESARROLLO ORGANIZACION Y 
MOVILIDAD SA (DOYMO), i resulta conforme. 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i s’acorda que es continuïn els tràmits 
per adjudicar aquest contracte a favor de l'esmentada empresa. 
 
Abandona la sessió la Sra. Molins i s’hi incorporen, telemàticament, la Sra. Glòria Cantó Liesegang i 
la Sra. María Monar Lora, tècniques del departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania. 
 
03.- Informe de solvències de l’empresa AENOR INTERNACIONAL SAU del lot 3 del 
SERVEI D’AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL 
SISTEMA DE GESTIÓ DE L’ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (Exp. 
2021-020-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 26 de maig 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 concedir un termini de tres dies a l’empresa AENOR 
INTERNACIONAL SAU perquè aporti la documentació per acreditar els apartats F.5 i F.6 del 
quadre de característiques del contracte del PCAP, d’acord amb l’informe, i perquè esmeni les 
deficiències que s’havien detectat en la sessió de la Mesa de dia 24 de maig de 2021, per la qual cosa 
ha d’aportar també el poder de representació de la Sra. Soledad Seisdedos Castilla i l’acreditació 
d’haver lliurat la documentació exigida als plecs que regeixen el contracte en matèria de prevenció 
de riscs laborals al servei de Rics Laborals de l'Ajuntament de Palma. 
 
Abandonen la sessió la Sra. Cantó i la Sra. Monar i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Sílvia 
Gordiola Llabrés, cap de servei de Cultura. 
 
04.- Obertura de la documentació administrativa i l’oferta econòmica (sobre A - únic) del 
contracte dels SERVEIS NECESSARIS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA "CINEMA 
A LA FRESCA" 2021 (Exp. 2021-027-A). 
 
La Mesa procedeix a l’obertura del sobre únic, amb la documentació administrativa i l’oferta 
econòmica, amb els següents resultats: 
 

• ACUSTIC LIVE SL ha presentat la documentació administrativa correctament i es qualifica 
com a admès. Licita per un import de 37.479,02 € amb l’IVA inclòs. 

 
• DEEJAYSGRUP SL ha presentat la documentació administrativa correctament i es qualifica 

com a admès. Licita per un import de 36.030,17 € amb l’IVA inclòs. 
 

• TRES SETZE 35 SL ha presentat la documentació administrativa correctament i es qualifica 
com a admès. Licita per un import de 39.767,16 € amb l’IVA inclòs.  
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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. Josep Lluís Moyà Roig, tècnic auxiliar de Cultura, 
i el Sr. Damià Sans Tous, cap de departament de Cultura. 
 
La documentació aportada per les empreses s’enviarà a la Sra. Gordiola, mitjançant correu 
electrònic, perquè la Comissió Tècnica redacti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió la Sra. Gordiola i s’hi incorporen, telemàticament, el Sr. Manel García Ramis, 
arquitecte TAE de la Gerència d’Urbanisme, i la Sra. Maria Antònia Salom Moreno, cap de secció 
de la Secretaria de Gerència, per tractar la següent urgència: 
 
URGÈNCIA: Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules de la 
REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA PREVI; I DIRECCIÓ D'OBRES DE REURBANITZACIÓ TÀCTICA ALS 
CARRERS CAMP REDÓ I COTLLIURE (Exp. 2021-011-A). 
 
La Mesa acorda tractar la urgència per unanimitat. 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 26 de maig de 2021, emès per la 
comissió tècnica designada a l'efecte, i acorda sol·licitar un nou informe ja que no es considera 
conforme perquè segueixen puntuant projectes que no són d’urbanització tàctica. 
 
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 10:35 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 
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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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