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

 
Sessió ordinària de dia 7 de juny de 2021 

 
Essent les 9.35 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: María 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. 
 
S’incorpora a la Mesa, telemàticament, la Sra. Sonia González Núñez, cap de servei d’Enllumenat 
Públic. 
 
01.- Estudi dels informes tècnics dels lots 1 i 2, relatius als criteris de valoració quantificables 
mitjançant judicis de valor i, si s’escau, obertura dels sobres C dels lots 1 i  2, amb la 
proposició econòmica i la proposició tècnica relatives als criteris avaluables mitjançant 
fórmules, 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). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi dels informes de dia 24 de juny de 2021, emesos per la 
comissió tècnica designada a l'efecte, i resulten conformes, per la qual cosa la Mesa accepta i 
incorpora a l’expedient els esmentats informes i acorda procedir a l’obertura dels sobres C dels lots 1 
i 2, amb els següents resultats: 
 
Pel que fa al lot 1, totes les empreses licitadores ofereixen diversos percentatges de baixa sobre els 
preus unitaris que consten als plecs tècnics i que a continuació es detallen. Així mateix, totes 
ofereixen una ampliació del període mínim de garantia del contracte de divuit mesos, aporten 
l’annex V del PCAP amb el compromís de millorar la flota de vehicles amb diverses 
característiques, i ofereixen diversos percentatges de reducció del temps de resposta de les 
actuacions i inspeccions. Els imports de licitació i els percentatges de baixa sobre els preus unitaris 
dels licitadors admesos són els següents: 
 

• ALUMBRADOS VIARIOS SA licita per un import de 19.656.718,225 € amb l’IVA inclòs, i 
ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

a) 19,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
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b) 31,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de manteniment 
preventiu, correctiu i eficiència energètica. 

c) 26,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 
normativa. 

d) 36,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de custòdia, 
posada a punt, muntatge/desmuntatge, manteniment funcional i renovació de 
l’enllumenat nadalenc. 

 
• CITELUM IBERICA SA licita per un import de 19.752.469,30 € amb l’IVA inclòs i ofereix 

els següents percentatges de baixa: 
 

a) 30,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 38,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de manteniment 

preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 31,50 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
d) 43,20 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de custòdia, 

posada a punt, muntatge/desmuntatge, manteniment funcional i renovació de 
l’enllumenat nadalenc. 

 
• UTE ELSAMEX - COMSA SERVICE licita per un import de 19.752.469,30 € amb l’IVA 

inclòs i ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

a) 25,30 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 34,10 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de manteniment 

preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 30,20 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
d) 36,60 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de custòdia, 

posada a punt, muntatge/desmuntatge, manteniment funcional i renovació de 
l’enllumenat nadalenc.                

 
• ETRA BONAL SA licita per un import de 19.752.469,30 € amb l’IVA inclòs i ofereix els 

següents percentatges de baixa: 
 

a) 15,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 36,75 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de manteniment 

preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 25,50 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
d) 37,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de custòdia, 

posada a punt, muntatge/desmuntatge, manteniment funcional i renovació de 
l’enllumenat nadalenc. 

 
• UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS 

ENERGETICAS SAU licita per un import de 19.752.469,30 € amb l’IVA inclòs i ofereix els 
següents percentatges de baixa: 

 
a) 22,35 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 26,40 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de manteniment 

preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 31,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
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d) 22,47 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de custòdia, 
posada a punt, muntatge/desmuntatge, manteniment funcional i renovació de 
l’enllumenat nadalenc. 

 
• URBALUX SA licita per un import de 19.752.469,30 € amb l’IVA inclòs i ofereix els 

següents percentatges de baixa: 
 

a) 30,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 36,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de manteniment 

preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 36,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
d) 34,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de custòdia, 

posada a punt, muntatge/desmuntatge, manteniment funcional i renovació de 
l’enllumenat nadalenc.                                    

 
• URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA licita per un import de 

19.752.469,30 € amb l’IVA inclòs i ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

a) 35,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 35,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de manteniment 

preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 40,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
d) 40,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de custòdia, 

posada a punt, muntatge/desmuntatge, manteniment funcional i renovació de 
l’enllumenat nadalenc.                                         

 
Pel que fa al lot 2, totes les empreses licitadores ofereixen diversos percentatges de baixa sobre els 
preus unitaris que consten als plecs tècnics i que a continuació es detallen. Així mateix, totes 
ofereixen una ampliació del període mínim de garantia del contracte de devuit mesos, aporten 
l’annex V del PCAP amb el compromís de millorar la flota de vehicles amb diverses 
característiques, i ofereixen diversos percentatges de reducció de reducció del temps de resposta de 
les actuacions i inspeccions. Els imports de licitació i els percentatges de baixa sobre els preus 
unitaris dels licitadors admesos són els següents: 
 

• ALUMBRADOS VIARIOS SA licita per un import de 23.157.013,894 i ofereix els següents 
percentatges de baixa: 
 

a) 25,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 34,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de 

manteniment preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 30,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
 

• CITELUM IBERICA SA licita per un import de 23.061.262,81 € amb l’IVA inclòs i ofereix 
els següents percentatges de baixa: 
 

a) 30,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 41,50 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de 

manteniment preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 31,50 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
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• UTE ELSAMEX - COMSA SERVICE licita per un import de 23.061.262,81 € amb l’IVA 

inclòs i ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

a) 31,70 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 38,50 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de 

manteniment preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 35,80 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
   

• ETRA BONAL SA licita per un import de 23.061.262,81 € amb l’IVA inclòs i ofereix els 
següents percentatges de baixa: 
 

a) 15,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 34,50 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de 

manteniment preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 23,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
 

• UTE FCC MEDIO AMBIENTE SAU-FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS 
ENERGETICAS SAU licita per un import de 23.061.262,81 € amb l’IVA inclòs i ofereix els 
següents percentatges de baixa: 
 

a) 23,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 27,40 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de 

manteniment preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 32,05 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
 

• FERROVIAL SERVICIOS SAU licita per un import de 23.061.262,81 € amb l’IVA inclòs i 
ofereix els següents percentatges de baixa: 

 
a) 12,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 33,01 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de 

manteniment preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 32,50 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa. 
 

• URBALUX SA licita per un import de licita per un import de 23.061.262,81 € amb l’IVA 
inclòs i ofereix els següents percentatges de baixa:  
 

a) 36,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 36,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de 

manteniment preventiu, correctiu i eficiència energètica. 
c) 34,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 

normativa.             
 

• URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA licita per un import de 
23.061.262,81 € amb l’IVA inclòs i ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

a) 35,00 % de baixa sobre el preu de manteniment funcional i conductiu 
b) 38,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs de 

manteniment preventiu, correctiu i eficiència energètica. 



 
 

- 5 -               Mesa de Contractació 07.06.2021 

c) 45,00 % de baixa uniforme sobre els preus unitaris aplicats a treballs d’adequació 
normativa. 

 
Les ofertes econòmiques es remetran a la Sra. González, mitjançant correu electrònic, perquè la 
Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió la Sra. González i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Carmen Zotes 
Carbonell, cap de servei d’Edificis Municipals. 
 
02.- Estudi de l’informe tècnic del lot 1, relatiu als criteris de valoració quantificables 
mitjançant judicis de valor i, si s’escau, obertura del sobre C del lot 1 amb la proposició 
econòmica i la proposició tècnica, relatives als criteris avaluables mitjançant fórmules, del 
SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I DEL 
SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS DE L'AJUNTAMENT 
DE PALMA (2 LOTS) (Exp. 2020-059-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 19 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 procedir a l’obertura dels sobres C del lot 1, amb les 
ofertes econòmiques, amb el següent resultat: 
 

• EULEN SA licita per un import total de 6.724.175,37 € amb l’IVA inclòs.          
 

• FERROVIAL SERVICIOS SA licita per un import total de 6.549.256,22 € amb l’IVA 
inclòs, i es compromet a afegir 1.600 hores extra addicionals a les de la borsa d’hores 
mínimes per a la neteja ordinària, sense cost econòmic per a l’Ajuntament. 

 
• AEMA HISPANICA SL licita per un import total de 6.280.751.09 € amb l’IVA inclòs. 

 
• SERVICIOS AUXILIARES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SL licita per un import 

total de 6.379.200,73 € amb l’IVA inclòs, i es compromet a afegir 1.600 hores extra 
addicionals a les de la borsa d’hores mínimes per a la neteja ordinària, sense cost econòmic 
per a l’Ajuntament. 

 
Les ofertes econòmiques es remetran a la Sra. Zotes, mitjançant correu electrònic, perquè la 
Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la Mesa la Sra. Zotes i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Antoni Vadell Cifre, 
enginyer industrial d’Estudis i Projectes i el Sr. Tomàs Bosch Payeras, coordinador d'Estudis i 
Projectes adjunt al cap de departament d'Infraestructures i Accessibilitat 
 
03.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ DEL CARRER NUREDDUNA (Exp. 2021-017-O). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 1 de juny 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 VÍAS Y 
OBRAS PÚBLICAS SA que aporti la documentació necessària per justificar la seva oferta 
anormalment baixa dins un termini de deu dies. 
 
Abandona la sessió el Sr. Vadell i el Sr. Bosch i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. María Luisa 
Sánchez-Montes Moreno, tècnica del departament de Policia Local. 
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04.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de 
l’empresa MECXICO COMUNICACIONES SL del SUBMINISTRAMENT I  
INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS DE FILTRATGE DE SENYALS DE RADIOFREQÜÈNCIA 
DE LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA 
(EXP. 2021-018-S).  
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa MECXICO COMUNICACIONES SL, com a resposta al requeriment de 
dia 26 de maig de 2021, i resulta conforme, excepte la documentació relativa a l'acreditació de les 
clàusules F.3 i F.5 del PCAP (acreditació de la solvència tècnica i disposició de mitjans humans i 
materials), que es remetrà a la Sra. Catalina Amengual Ramis, TAG de l’àrea delegada de Seguretat 
Ciutadana - Policia Local, per tal que la Comissió Tècnica redacti l'informe corresponent. 
 
Abandona la sessió la Sra. Sánchez-Montes i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Alexandre Bergas 
Ribas, coordinador del SCIS. 
 
05.- Estudi de l’informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del 
SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES DE COMANDAMENT I PREFECTURA PER 
AL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (Exp. 2021-025-S). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 27 de maig 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 
AUTOMÓVILES COLL SA 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. Bergas i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Maria Antònia Salom 
Moreno, cap de secció de la Secretaria de Gerència. 
 
06.- Obertura de la documentació administrativa i l’oferta econòmica avaluable mitjançant 
fórmules (sobre A - únic) de la REMODELACIÓ DE LA PLAÇA BISBE PLANES I 
ENVOLTANTS (SANT JORDI) (Exp. 2021-021-O). 
 
La Mesa procedeix a l’obertura dels sobres A (únics), amb la documentació administrativa i l’oferta 
econòmica, amb el següent resultat: 
 

• CONTRATAS VILOR SL ha aportat la documentació administrativa correctament i es 
qualifica com admès. Licita per un import de 424.703,95 € amb l’IVA inclòs i no ofereix cap 
reducció del termini d’execució de les obres ni cap ampliació del termini de garantia del 
contracte. 

 
• JUAN BERNAT SERRA PICORNELL ha aportat la documentació administrativa 

correctament i es qualifica com admès. Licita per un import de 344.743,44 € amb l’IVA 
inclòs i no ofereix cap reducció del termini d’execució de les obres ni cap ampliació del 
termini de garantia del contracte. 

 
• UTE MATIAS AMER SLU-CONTRUCCIONES OLIVES SL fa constar una participació 

del 80 % per a l’empresa MATIAS AMER SLU i del 20 % per a CONSTRUCCIONES 
OLIVES SL. Ha aportat la documentació administrativa correctament i es qualifica com a 
admès. Licita per un import de 431.810,06 € amb l’IVA inclòs. Ofereix una reducció del 
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termini d’execució de les obres de deu dies i una ampliació del termini de garantia de quinze 
mesos.   

 
• MELCHOR MASCARO SAU ha aportat la documentació administrativa correctament i es 

qualifica com a admès. Licita per un import de 437.205,91 € amb l’IVA inclòs. Ofereix una 
reducció del termini d’execució de les obres de deu dies i una ampliació del termini de 
garantia de quinze mesos.   

 
• TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS SA ha aportat la 

documentació administrativa correctament i es qualifica com a admès. Licita per un import 
de 419.749,39 € amb l’IVA inclòs. Ofereix una reducció del termini d’execució de les obres 
de deu dies i una ampliació del termini de garantia de quinze mesos.   

 
• UTE VOPSA- ESTEL fa constar una participació del 50 % per a cada una de les dues 

empreses que la constitueixen. Ha aportat la documentació administrativa correctament i es 
qualifica com a admès. Licita per un import de 442.649,46 € amb l’IVA inclòs. Ofereix una 
reducció del termini d’execució de les obres de deu dies i una ampliació del termini de 
garantia de quinze mesos.   

 
• VITRAC OBRA PUBLICA SL ha aportat la documentació administrativa correctament i es 

qualifica com a admès. Licita per un import de 445.280,00 € amb l’IVA inclòs. Ofereix una 
reducció del termini d’execució de les obres de deu dies i una ampliació del termini de 
garantia de quinze mesos.   

 
La Comissió Tècnica estarà formada pel Sr. Pere Soler Torrens, arquitecte del PMH, la Sra. Ana 
Pérez de Eulate Irigoyen, arquitecte, cap de servei de Control d’Urbanitzacions i Infraestructures, i la 
Sra. Mar Muñoz Faus, arquitecte del departament de Planejament. 
 
Abandona la sessió la Sra. Salom 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.   
 
07.- Estudi de la documentació aportada per l’empresa AENOR INTERNACIONAL SAU, per 
esmenar deficiències del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del lot 3 del 
SERVEI D’AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL 
SISTEMA DE GESTIÓ DE L’ACCESIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (Exp. 
2021-020-A).  
 
La Mesa procedeix a l’estudi de la documentació aportada per l’empresa AENOR 
INTERNACIONAL SAU, com a resposta al requeriment de dia 31 de maig de 2021, i no resulta 
conforme, ja que l’esmentada empresa no ha aportat el poder notarial de la Sra. Soledad Seisdedos 
Castilla ni ha acreditat el lliurament de 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. Per 
aquest motiu, la Mesa acorda proposar a la Junta de Govern l’exclusió d’AENOR 
INTERNACIONAL SAU de la licitació del lot 3 d’aquest contracte, i que el mateix es declari desert. 
Les Sres. Cantó i Monar comunicaran a la secció de Contractació si s’ha de tornar a licitar o no. 
 
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. 
 
08.- Estudi de l’informe tècnic relatiu 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). 
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La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 27 de maig de 2021, emès per la 
Comissió Tècnica, en el qual s'han aplicat els criteris d'adjudicació mitjançant fórmules, i no resulta 
conforme perquè s’ha valorat la proposta del licitador TOURISTIC ADVICE SERVICES SL, que ha 
ofert manco hores de les previstes al PCAP. Aquest fet és un motiu d’exclusió que hauria de constar 
a l’informe, per la qual cosa la Mesa acorda sol·licitar a la Comissió Tècnica que en redacti un de 
nou. 
 
09.- Estudi de l’informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules dels 
SERVEIS NECESSARIS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA "CINEMA A LA 
FRESCA" 2021 (Exp. 2021-027-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 2 de juny 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 
DEEJAYSGRUP 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. 
 
10.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si s'escau, obertura del sobre C 
amb l’oferta econòmica avaluable mitjançant fórmules de la CONCESSIO DE LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA PLAÇA DEL 
COMTAT DEL ROSSELLÓ DE PALMA (Exp. 2021-031-A). 
 
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica i revisió de la documentació administrativa dels sobres A 
amb el següent resultat: 
 

• FRANCISCO PEREZ URBANO ha aportat la documentació administrativa correctament i 
es qualifica com a admès. 

 
• MURO BEACH OCIO SL ha aportat l’oferta econòmica dins el sobre A amb la 

documentació administrativa, cosa que vulnera el secret de les proposicions d’acord amb 
l’article 139.2 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, motiu pel qual la Mesa 
acorda proposar la seva exclusió a la Junta de Govern. 
 

• ROMERO ROMERO FRANCISCO ha aportat la documentació administrativa correctament 
i es qualifica com a admès. 

 
• TRAMUNTANA FEELING EXPERIENCE ha aportat l’oferta econòmica dins el sobre A 

amb la documentació administrativa, cosa que vulnera el secret de les proposicions d’acord 
amb l’article 139.2 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, motiu pel qual la Mesa 
acorda proposar la seva exclusió a la Junta de Govern. 

 
• TRUST SAN FLORIAN 2020 SL ha aportat la documentació administrativa correctament i 

es qualifica com a admès. 
 
A continuació la Mesa procedeix a l’obertura dels sobres C dels licitadors admesos amb el següent 
resultat: 
 

• FRANCISCO PEREZ URBANO licita per un import de 27.550,00 € de cànon anual sense 
IVA.                     
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• ROMERO ROMERO FRANCISCO licita per un import de 22.800,00 € de cànon anual 
sense IVA.                   

 
• TRUST SAN FLORIAN 2020 SL licita per un import de 25.560,00 € de cànon anual sense 

IVA. 
 
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta del Sr. Sastre, que estarà integrada per ell 
mateix i pels següents funcionaris: el Sr. Julián García Caballero, cap de servei d’Interior, i la Sra. 
María Belén Ferrer Bilbao, cap de secció de la secció de Govern Interior. 
 
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 11:46 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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