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

 
Sessió ordinària de dia 28 de juny 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: María Luisa Ginard Nicolau, lletrada assessora en cap dels Serveis Jurídics Municipals (hi 
assisteix telemàticament). 
Interventor: Juan Cañellas Vich, interventor (hi assisteix telemàticament per a una part del punt 01). 
L’interventor delegat, Antoni del Olmo Alòs, s’hi incorpora telemàticament en substitució del Sr. 
Cañellas una vegada començat el punt 01.  
Secretari accidental i vocal: Julián García Caballero, cap de servei d’Interior (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’incorporen a la sessió, presencialment, el Sr. Joan Company Pujadas, cap de secció d’Edificis 
Municipals, i el Sr. Jordi Soler Vallespir, cap de la unitat tècnica del servei d’Edificis Municipals. 
 
01.- Obertura de la documentació administrativa dels lots 1 i 3 (sobre A) i, si s'escau, obertura 
del sobre C amb l’oferta econòmica avaluable mitjançant fórmules del SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS I 
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (3 
LOTS) (Exp. 2021-033-A). 
 
La mesa procedeix a l’obertura dels sobres A, amb la documentació administrativa, amb els següents 
resultats: 
 

• EULEN SA licita al lot 1 i es qualifica com a admès. 
 

• CITELUM IBERICA SA licita al lot 1 i es qualifica com a admès. 
 

• CLECE SA licita al lot 1 i es qualifica com a admès. 
 

• FCC MEDIO AMBIENTE SAU licita al lot 1 i es qualifica com a admès. 
 

• FERROVIAL SERVICIOS SAU licita al lot 1 i es qualifica com a admès. 
 

• IMESAPI SA licita al lot 1 i es qualifica com a admès. 
 

• SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA licita al lot 1 i es qualifica com a admès. 
 



 
 

- 2 -               Mesa de Contractació 21.06.2021 

• URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA licita al lot 1 i es qualifica 
com a admès. 

 
• SAWATCO IBERICA SL licita al lot 3 i es qualifica com a admès. 

 
• SGS TECNOS licita al lot 3 i es qualifica com a admès. 

 
• UTE EFIBALEAR licita al lot 3 i es qualifica com a admès. 

 
• UTE CEMOSA-LBC licita al lot 3 i es qualifica com a admès. 

 
• UTE COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS ha enviat per correu electrònic a la secció 

de Contractació documentació de l’oferta tècnica abans de l’obertura dels sobres C per part 
de la Mesa de Contractació, 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 no admissió a la Junta de Govern. 

 
• GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SAU licita al lot 3 i es qualifica com a 

admès. 
 

• UTE PERE REYNES BORRAS licita al lot 3 i es qualifica com a admès. 
  
A continuació la Mesa procedeix a l’obertura del sobre C amb l’oferta econòmica avaluable 
mitjançant fórmules, amb els següents resultats: 
 

• EULEN SA licita al lot 1. Es compromet a millorar la flota de vehicles amb l’aportació de 
cinc furgonetes elèctriques i a concedir una ampliació de seixanta mesos del termini de 
garantia. Ofereix els següents percentatges de baixa: 

 
o Un 0,00 % sobre els preus unitaris de les prestacions d’elaboració d’informes de 

manteniment i serveis de manteniment preventiu i normatiu. 
o Un 0,00 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu ordinari. 
o Un 41,00 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu no ordinari i 

del servei d’execució d’actuacions d’inversió de reposició, renovació i/o 
remodelació.  

 
• CITELUM IBERICA SA licita al lot 1. Es compromet a millorar la flota de vehicles amb 

l’aportació de cinc furgonetes elèctriques i a concedir una ampliació de seixanta mesos del 
termini de garantia. Ofereix els següents percentatges de baixa: 

 
o Un 12,00 % sobre els preus unitaris de les prestacions d’elaboració d’informes de 

manteniment i serveis de manteniment preventiu i normatiu. 
o Un 13,00 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu ordinari. 
o Un 30,00 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu no ordinari i 

del servei d’execució d’actuacions d’inversió de reposició, renovació i/o 
remodelació.  

 
• CLECE SA licita al lot 1. Es compromet a millorar la flota de vehicles amb l’aportació de 

deu furgonetes híbrides i a concedir una ampliació de seixanta mesos del termini de garantia. 
Ofereix els següents percentatges de baixa: 

 
o Un 6,42 % sobre els preus unitaris de les prestacions d’elaboració d’informes de 

manteniment i serveis de manteniment preventiu i normatiu. 
o Un 18,87 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu ordinari. 
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o Un 41,79 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu no ordinari i 
del servei d’execució d’actuacions d’inversió de reposició, renovació i/o 
remodelació.  

 
• FCC MEDIO AMBIENTE SAU licita al lot 1. Es compromet a millorar la flota de vehicles 

amb l’aportació de deu furgonetes GNL/GNC/GLP i a concedir una ampliació de seixanta 
mesos del termini de garantia. Ofereix els següents percentatges de baixa: 

 
o Un 17,057 % sobre els preus unitaris de les prestacions d’elaboració d’informes de 

manteniment i serveis de manteniment preventiu i normatiu. 
o Un 37,848 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu ordinari. 
o Un 40,437 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu no ordinari 

i del servei d’execució d’actuacions d’inversió de reposició, renovació i/o 
remodelació.  

 
• FERROVIAL SERVICIOS SAU licita al lot 1. Es compromet a millorar la flota de vehicles 

amb l’aportació de quatre furgonetes elèctriques i dues furgonetes GNL/GNC/GLP, i a 
concedir una ampliació de seixanta mesos del termini de garantia. Ofereix els següents 
percentatges de baixa: 

 
o Un 0,50 % sobre els preus unitaris de les prestacions d’elaboració d’informes de 

manteniment i serveis de manteniment preventiu i normatiu. 
o Un 0,50 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu ordinari. 
o Un 18,38 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu no ordinari i 

del servei d’execució d’actuacions d’inversió de reposició, renovació i/o 
remodelació.  

 
• IMESAPI SA licita al lot 1. Es compromet a millorar la flota de vehicles amb l’aportació de 

cinc furgonetes elèctriques i a concedir una ampliació de seixanta mesos del termini de 
garantia. Ofereix els següents percentatges de baixa: 

 
o Un 0,50 % sobre els preus unitaris de les prestacions d’elaboració d’informes de 

manteniment i serveis de manteniment preventiu i normatiu. 
o Un 0,50 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu ordinari. 
o Un 32,00 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu no ordinari i 

del servei d’execució d’actuacions d’inversió de reposició, renovació i/o 
remodelació.  

 
• SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA licita al lot 1. Es compromet a millorar la flota de 

vehicles amb l’aportació de cinc furgonetes elèctriques i a concedir una ampliació de 
seixanta mesos del termini de garantia. Ofereix els següents percentatges de baixa: 

 
o Un 5,00 % sobre els preus unitaris de les prestacions d’elaboració d’informes de 

manteniment i serveis de manteniment preventiu i normatiu. 
o Un 5,00 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu ordinari. 
o Un 34,50 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu no ordinari i 

del servei d’execució d’actuacions d’inversió de reposició, renovació i/o 
remodelació.  

 
• URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA licita al lot 1. Es 

compromet a millorar la flota de vehicles amb l’aportació de cinc furgonetes elèctriques i a 
concedir una ampliació de seixanta mesos del termini de garantia. Ofereix els següents 
percentatges de baixa: 
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o Un 5,00 % sobre els preus unitaris de les prestacions d’elaboració d’informes de 
manteniment i serveis de manteniment preventiu i normatiu. 

o Un 4,00 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu ordinari. 
o Un 45,00 % sobre els preus unitaris del servei de manteniment correctiu no ordinari i 

del servei d’execució d’actuacions d’inversió de reposició, renovació i/o 
remodelació.  

 
• SAWATCO IBERICA SL licita al lot 3. Es compromet a millorar la flota de vehicles amb 

l’aportació de cinc turismes elèctrics i ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

o Un 0,00 % sobre els preus unitaris relatius al sistema de gestió de manteniment 
assistit per ordenador i programa de mesuraments i pressuposts. 

o Un 15,00 % sobre els preus unitaris respecte de les actuacions relacionades amb la 
programació i implantació del pla de manteniment, seguiment i supervisió del servei 
de manteniment, supervisió de la relació valorada mensual dels lots 1 i 2 i aplicació 
de deduccions, supervisió de subministraments energètics i supervisió dels 
compliments dels contractes dels lots 1 i 2. 

o Un 32,00 % sobre els preus unitaris relatius a l’elaboració de pressuposts i preus 
contradictoris, elaboració de documentació tècnica i informes, programació de les 
inspeccions i elaboració de l’IAE, redacció de projectes, redacció de documentació 
tècnica, assistència tècnica a la DO municipal i coordinació de seguretat i salut, 
supervisió d’informes, punt 0 i determinació dels costs d’explotació, supervisió de 
projectes de reforma encarregats per altres àrees de l’Ajuntament i avaluació de 
costs, gestió de subvencions, i assistència tècnica a la redacció de l’esborrany dels 
nous plecs de prescripcions tècniques.  

 
• SGS TECNOS SA licita al lot 3. Es compromet a millorar la flota de vehicles amb 

l’aportació de cinc turismes elèctrics i ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

o Un 23,43 % sobre els preus unitaris relatius al sistema de gestió de manteniment 
assistit per ordenador i programa de mesuraments i pressuposts. 

o Un 23,43 % sobre els preus unitaris respecte de les actuacions relacionades amb la 
programació i implantació del pla de manteniment, seguiment i supervisió del servei 
de manteniment, supervisió de la relació valorada mensual dels lots 1 i 2 i aplicació 
de deduccions, supervisió de subministraments energètics i supervisió dels 
compliments dels contractes dels lots 1 i 2. 

o Un 23,43 % sobre els preus unitaris relatius a l’elaboració de pressuposts i preus 
contradictoris, elaboració de documentació tècnica i informes, programació de les 
inspeccions i elaboració de l’IAE, redacció de projectes, redacció de documentació 
tècnica, assistència tècnica a la DO municipal i coordinació de seguretat i salut, 
supervisió d’informes, punt 0 i determinació dels costs d’explotació, supervisió de 
projectes de reforma encarregats per altres àrees de l’Ajuntament i avaluació de 
costs, gestió de subvencions, i assistència tècnica a la redacció de l’esborrany dels 
nous plecs de prescripcions tècniques.  

 
• UTE EFIBALEAR licita al lot 3. Es compromet a millorar la flota de vehicles amb 

l’aportació de cinc turismes elèctrics i ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

o Un 4,98 % sobre els preus unitaris relatius al sistema de gestió de manteniment 
assistit per ordenador i programa de mesuraments i pressuposts. 

o Un 7,48 % sobre els preus unitaris respecte de les actuacions relacionades amb la 
programació i implantació del pla de manteniment, seguiment i supervisió del servei 
de manteniment, supervisió de la relació valorada mensual dels lots 1 i 2 i aplicació 
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de deduccions, supervisió de subministraments energètics i supervisió dels 
compliments dels contractes dels lots 1 i 2. 

o Un 43,81 % sobre els preus unitaris relatius a l’elaboració de pressuposts i preus 
contradictoris, elaboració de documentació tècnica i informes, programació de les 
inspeccions i elaboració de l’IAE, redacció de projectes, redacció de documentació 
tècnica, assistència tècnica a la DO municipal i coordinació de seguretat i salut, 
supervisió d’informes, punt 0 i determinació dels costs d’explotació, supervisió de 
projectes de reforma encarregats per altres àrees de l’Ajuntament i avaluació de 
costs, gestió de subvencions, i assistència tècnica a la redacció de l’esborrany dels 
nous plecs de prescripcions tècniques.  

 
• UTE CEMOSA- LBC licita al lot 3. Es compromet a millorar la flota de vehicles amb 

l’aportació de deu turismes GNL/GNC/GLP i ofereix els següents percentatges de baixa: 
 

o Un 0,00 % sobre els preus unitaris relatius al sistema de gestió de manteniment 
assistit per ordenador i programa de mesuraments i pressuposts. 

o Un 0,00 % sobre els preus unitaris respecte de les actuacions relacionades amb la 
programació i implantació del pla de manteniment, seguiment i supervisió del servei 
de manteniment, supervisió de la relació valorada mensual dels lots 1 i 2 i aplicació 
de deduccions, supervisió de subministraments energètics i supervisió dels 
compliments dels contractes dels lots 1 i 2. 

o Un 39,50 % sobre els preus unitaris relatius a l’elaboració de pressuposts i preus 
contradictoris, elaboració de documentació tècnica i informes, programació de les 
inspeccions i elaboració de l’IAE, redacció de projectes, redacció de documentació 
tècnica, assistència tècnica a la DO municipal i coordinació de seguretat i salut, 
supervisió d’informes, punt 0 i determinació dels costs d’explotació, supervisió de 
projectes de reforma encarregats per altres àrees de l’Ajuntament i avaluació de 
costs, gestió de subvencions, i assistència tècnica a la redacció de l’esborrany dels 
nous plecs de prescripcions tècniques.  

  
 

• GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SAU licita al lot 3. Es compromet a millorar 
la flota de vehicles amb l’aportació de cinc turismes elèctrics i ofereix els següents 
percentatges de baixa: 
 

o Un 6,10 % sobre els preus unitaris relatius al sistema de gestió de manteniment 
assistit per ordenador i programa de mesuraments i pressuposts. 

o Un 6,35 % sobre els preus unitaris respecte de les actuacions relacionades amb la 
programació i implantació del pla de manteniment, seguiment i supervisió del servei 
de manteniment, supervisió de la relació valorada mensual dels lots 1 i 2 i aplicació 
de deduccions, supervisió de subministraments energètics i supervisió dels 
compliments dels contractes dels lots 1 i 2. 

o Un 10,84 % sobre els preus unitaris relatius a l’elaboració de pressuposts i preus 
contradictoris, elaboració de documentació tècnica i informes, programació de les 
inspeccions i elaboració de l’IAE, redacció de projectes, redacció de documentació 
tècnica, assistència tècnica a la DO municipal i coordinació de seguretat i salut, 
supervisió d’informes, punt 0 i determinació dels costs d’explotació, supervisió de 
projectes de reforma encarregats per altres àrees de l’Ajuntament i avaluació de 
costs, gestió de subvencions, i assistència tècnica a la redacció de l’esborrany dels 
nous plecs de prescripcions tècniques.  

 
• UTE PERE REYNES BORRAS licita al lot 3. Es compromet a millorar la flota de vehicles 

amb l’aportació de cinc turismes elèctrics i ofereix els següents percentatges de baixa: 
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o Un 5,00 % sobre els preus unitaris relatius al sistema de gestió de manteniment 
assistit per ordenador i programa de mesuraments i pressuposts. 

o Un 10,00 % sobre els preus unitaris respecte de les actuacions relacionades amb la 
programació i implantació del pla de manteniment, seguiment i supervisió del servei 
de manteniment, supervisió de la relació valorada mensual dels lots 1 i 2 i aplicació 
de deduccions, supervisió de subministraments energètics i supervisió dels 
compliments dels contractes dels lots 1 i 2. 

o Un 30,24 % sobre els preus unitaris relatius a l’elaboració de pressuposts i preus 
contradictoris, elaboració de documentació tècnica i informes, programació de les 
inspeccions i elaboració de l’IAE, redacció de projectes, redacció de documentació 
tècnica, assistència tècnica a la DO municipal i coordinació de seguretat i salut, 
supervisió d’informes, punt 0 i determinació dels costs d’explotació, supervisió de 
projectes de reforma encarregats per altres àrees de l’Ajuntament i avaluació de 
costs, gestió de subvencions, i assistència tècnica a la redacció de l’esborrany dels 
nous plecs de prescripcions tècniques.  

 
La Mesa acorda, a proposta del Sr. Company i del Sr. Soler, nomenar una Comissió Tècnica, que 
estarà formada per ells mateixos i pel Sr. Urbano Sánchez-Pastor Dotor, cap de departament 
d’Infraestructures i Accessibilitat, la Sra. Carmen Zotes Carbonell, Cap de servei d’Edificis 
Municipals, i la Sra. Margarita Sastre Caba, cap de secció d’Edificis Municipals. 
 
Els sobres C es remetran al departament d’Infraestructures i Accessibilitat, mitjançant correu 
electrònic, perquè la Comissió Tècnica redacti l’informe corresponent. 
 
Abandonen la sessió el Sr. Company i el Sr. Soler i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Antoni 
Fons Ropero, enginyer industrial del departament d’Infraestructures. 
 
02.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del lot 1 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 15 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 proposar a la Junta de Govern 
l’exclusió de l’empresa AEMA HISPANICA SL perquè, d’acord amb l’informe, la seva oferta 
econòmica no s’ajusta al model d’oferta econòmica present en el plec de clàusules administratives.  
 
La Mesa també acorda requerir a l’empresa SERVICIOS AUXILIARES DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO SL la documentació necessària per a la posterior adjudicació del lot 1 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. Fons i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Sonia González Núñez, cap 
de servei d’Enllumenat Públic. 
 
3.- Informes tècnic relatius als criteris avaluables mitjançant fórmules dels lots 1 i  2 de la 
proposició econòmica i la proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant 
fórmules de la SUPERVISIO ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA I 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE SISTEMA D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL 
MUNICIPI DE PALMA  (Exp. 2021-001-A). 
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La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi dels informes de dia 17 de juny de 2021, emesos per la 
Comissió Tècnica, en el quals s'han aplicat els criteris d'adjudicació mitjançant fórmules, i resulten 
conformes. 
 
La Mesa acorda requerir a l’empresa CITELUM IBERICA SA la documentació necessària per a la 
posterior adjudicació del lot 1 d’aquest contracte, mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que ha 
resultat ser el titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
La Mesa també acorda requerir a l’empresa URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y 
SERVICIOS SA la documentació necessària per a la posterior adjudicació del lot 2 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 la Sra. González i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Antoni Vadell Cifre, 
enginyer industrial d’Estudis i Projectes. 
 
04.- Estudi de la documentació de l’empresa MELCHOR MASCARO SAU per esmenar 
deficiències del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del lot 1 de les OBRES DE 
MILLORA D’ESPAIS URBANS AL RAFAL VELL I REURBANTZACIÓ I MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT DELS CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA 
(Exp. 2020-002-O (2)). 
 
La Mesa acorda remetre a la Comissió Tècnica, mitjançant correu electrònic, la documentació 
aportada per l’empresa MELCHOR MASCARO SAU per esmenar les deficiències del requeriment 
de documentació prèvia a l’adjudicació, comunicades dia 21 de juny de 2021, per tal que la  
Comissió emeti un informe d’acreditació dels mitjans humans exigits en l’apartat F.5 del PCAP. 
 
Abandona la sessió el Sr. Vadell i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Gabriel Escarrer Lorente, 
agent de la Policia Local responsable del departament de Transmissions (DETRA). 
 
05.- Informe de solvències de l’empresa MECXICO COMUNICACIONES SL relatives al 
contracte 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 de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de solvències de l’empresa MECXICO 
COMUNICACIONES SL, emès per la Comissió Tècnica amb data 9 de juny de 2021, i resulta 
conforme. 
 
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda Concedir un termini de tres 
dies a l’esmentada empresa per aportar la certificació de que disposa un servei tècnic per als 
elements oferts a l’illa de Mallorca, i el compromís de disposar d’un mínim d’emmagatzematge de 
recanvis del material subministrat durant el termini de garantia establert en l’apartat E del PCAP. 
 
Abandona la sessió el Sr. Escarrer i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Andreu Oliva Suau, 
inspector de la Policia Local. 
 
06.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del 
SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL 
MITJANÇANT LA MODALITAT D'ARRENDAMENT-RÈNTING (2 LOTS) (Exp. 2021-026-
S). 
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La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l’informe de dia 17 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 acorda requerir a l’empresa BANCO SANTANDER SA la documentació necessària per a 
la posterior adjudicació del lot 1 d’aquest contracte, mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que 
ha resultat ser el titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
La Mesa també acorda requerir a l’empresa MULTIAUTO PALMA SL la documentació necessària 
per a la posterior adjudicació del lot 2 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. Oliva i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Alexandre Bergas Ribas, 
coordinador del SCIS. 
 
07.- Estudi de la documentació de l’empresa AUTOMOVILES COLL SA per esmenar 
deficiències del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del  
SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES DE COMANDAMENT I PREFECTURA PEL 
SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT (Exp. 2021-025-S). 
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa AUTOMOVILES COLL SA, com a resposta al requeriment de dia 21 de 
juny 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 sessió el Sr. Bergas i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Maria Antònia Salom 
Moreno, cap de secció de la Secretaria de Gerència. 
 
08.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de 
l’empresa INGENIERIA BALEAR–GESTION DE PROYECTOS SL de la  REDACCIÓ DE 
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
PREVI; I DIRECCIÓ D'OBRES DE REURBANITZACIÓ TÀCTICA AL C/ CAMP REDÓ I 
C/ COTLLIURE  (Exp. 2021-011-A). 
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa INGENIERIA BALEAR–GESTION DE PROYECTOS SL, com a 
resposta al requeriment de dia 15 de juny de 2021, i resulta que no ha aportat el justificant d’haver 
dipositat a Tresoreria l’import de la garantia definitiva. Així mateix, la documentació aportada per 
acreditar la solvència tècnica es remetrà a la Comissió Tècnica perquè emeti un informe. Una vegada 
rebut l’informe, la Mesa concedirà un termini de tres dies a l’empresa per esmenar les deficiències 
que poguessin derivar del mateix, així com l’esmentada anteriorment. 
 
Abandona la sessió la Sra. Salom i s’hi incorporen, telemàticament, la Sra. Maria Teresa Benito 
Roser, cap de departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania, i la Sra. Gloria Cantó Liesegang, 
tècnica del mateix departament. 
 
09.- Informe de renúncia a la licitació del SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE 
LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I 
DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA 
(LOTS 1 i 2) (Exp. 2021-036-A). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe, amb data 23 de juny de 2021, emès per la Sra. Benito, de 
desistiment de la licitació dels lots 1 i 2 d’aquest expedient. La Mesa accepta i incorpora a 
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l’expedient l’esmentat informe i acorda proposar a la Junta de Govern el desistiment i l’arxiu 
d’aquesta licitació. 
 
10.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del SERVEI DE 
GESTIÓ DE RECOLLIDA DE NECESSITATS, EXPECTATIVES I SATISFACCIÓ DE LES 
PERSONES USUÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2LOTS) (Exp. 2021-034-A). 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l’informe de dia 21 de juny de 2021, emès per la 
Comissió Tècnica, en el qual s'han aplicat els criteris d'adjudicació mitjançant fórmules, i resulta 
conforme. 
 
Pel que fa al lot 1, la Mesa acorda concedir un termini de deu dies a l’empresa OPINOMETRE SL 
perquè justifiqui la seva oferta anormalment baixa. 
 
Pel que fa al lot 2, la Mesa també acorda requerir a l’empresa OPINOMETRE SL la documentació 
necessària per a la seva posterior adjudicació, mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que ha 
resultat ser el titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Abandonen la sessió la Sra. Benito i la Sra. Cantó, i s’hi incorpora, presencialment, el Sr. Damià 
Sans Tous, cap de departament de Cultura. 
 
11.- Informe de solvències de l’empresa DEEJAYSGRUP SL dels SERVEIS NECESSARIS 
PER A DUR A TERME EL PROGRAMA “CINEMA A LA FRESCA” 2021 (Exp. 2021-027-
A). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe sobre l’acreditació dels mitjans personals i materials, 
emès per la Comissió Tècnica amb data 22 de juny de 2021. La Mesa accepta i incorpora a 
l’expedient l’esmentat informe i acorda concedir un termini de tres dies a l'empresa 
DEEJAYSGRUP SL perquè aporti la documentació necessària per acreditar els apartats que, segons 
l’informe, no queden acreditats. 
 
12.- Informe solvències del licitador GUILLERMO BIBILONI PONS del SERVEI DE 
TRANSPORT D’INSTRUMENTS MUSICALS, ESTRIS I ALTRES ELEMENTS TÈCNICS 
PER A LA BANDA DE MÚSICA DE PALMA (EXP. 2021-014-A). 
 
La Mesa procedeix a l’estudi de l’informe sobre l’acreditació dels mitjans personals i materials, 
emès per la Comissió Tècnica amb data 22 de juny de 2021. La Mesa accepta i incorpora a 
l’expedient l’esmentat informe, en el qual els mitjans personals i materials hi consten com a 
acreditats, i acorda concedir un termini de tres dies al licitador GUILLERMO BIBILONI PONS 
perquè esmeni les deficiències que s’havien detectat en la sessió de la Mesa de Contractació de dia 
21 de juny de 2021, que consistien en la manca d’aportació del DNI del licitador i del justificant 
d’haver dipositat a Tresoreria l’import de la garantia definitiva. 
 
Abandona la Mesa el Sr. Sans, i la Mesa procedeix a l’estudi dels dos punts que havien quedat sobre 
la taula. 
 
SOBRE LA TAULA: 
 
S’incorpora a la sessió, telemàticament, la Sra. Maria Antònia Salom Moreno, cap de secció de la 
Secretaria de Gerència. 
 
01 Modificació de la composició de la Comissió Tècnica de la REMODELACIÓ DE LA 
PLAÇA BISBE PLANES I ENVOLTANTS (SANT JORDI) (Exp. 2021-021-O). 
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Aquest assumpte torna a quedar sobre la taula perquè la Sra. Salom no té la informació relativa al 
canvi de la composició de la Comissió Tècnica. 
 
Abandona la sessió la Sra. Salom. 
 
02  Informe tècnic relatiu als criteris avaluables 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). 
 
S’informa a la Mesa de la interposició d’un recurs de reposició d’un licitador exclòs per haver 
aportat dins la documentació administrativa la oferta econòmica i de la doctrina del TACRC més 
recent que manté la exclusió de qui vulneri el secret de les proposicions.  
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 16 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 al licitador 
FRANCISCO PEREZ URBANO 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. 
 
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 12:31h. De tot això estenc, com a 
secretari accidental, aquesta acta. 
 
El secretari accidental de la Mesa, 
 
Julián García Caballero 
(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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