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

 
Sessió ordinària de dia 14 de juny de 2021 

 
 
Essent les 9.33 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: Antoni del Olmo Alòs, interventor delegat (hi assisteix presencialment). 
Secretària: Catalina Aguiló Martorell, cap de secció de Contractació (hi assisteix presencialment). 
Vocal: 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 sessió, telemàticament, la Sra. Catalina Amengual Ramis, TAG de l’àrea delegada 
de Seguretat Ciutadana - Policia Local. (Aquest punt s’ha tractat després del punt 07 de l’ordre del 
dia, ja que la Sra. Amengual no ha respost els múltiples intents de contactar amb ella al 
començament de la sessió). 
 
01.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si s'escau, obertura del sobre C 
amb l’oferta econòmica avaluable mitjançant fórmules del SUBMINISTRAMENT DE 
VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT LA 
MODALITAT D'ARRENDAMENT-RÈNTING (2 LOTS) (Exp. 2021-026-S). 
 
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica dels sobres A i a la revisió de la documentació 
administrativa, amb el següent resultat: 
 

• MULTIAUTO PALMA SL licita als lots 1 i 2. Compleix amb els requisits i es qualifica com 
a admès. 

 
• BANCO SANTANDER SA licita al lot 1. Compleix amb els requisits i es qualifica com a 

admès. 
 

• ANDACAR 2000 SA licita al lot 1. Compleix amb els requisits i es qualifica com a admès. 
 
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 dels licitadors admesos 
amb el següent resultat: 
 

• MULTIAUTO PALMA SL: 
 

o Licita al lot 1 per un import unitari mensual per vehicle de 947,43 € amb l’IVA 
inclòs, i ofereix les següents millores previstes en l’apartat B del quadre de criteris 
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d’adjudicació del contracte: un lector “can bus” segons l’apartat 13 del plec de 
prescripcions tècniques, una millora per als seients davanters del vehicle segons 
l’apartat 14 del plec de prescripcions tècniques, i una reducció del termini màxim 
d’entrega de 45 dies. 

 
o Licita al lot 2 per un import unitari mensual per vehicle de 484,00 € amb l’IVA 

inclòs, i ofereix les següents millores previstes en l’apartat B del quadre de criteris 
d’adjudicació del contracte: un lector “can bus” segons l’apartat 13 del plec de 
prescripcions tècniques i un sistema de retenció infantil segons l’apartat 15 del plec 
de prescripcions tècniques.  

 
• BANCO SANTANDER SA licita al lot 1 per un import unitari mensual per vehicle de 

893,83 € amb l’IVA inclòs, i ofereix una millora per als seients davanters del vehicle segons 
l’apartat 14 del plec de prescripcions tècniques. 

 
• ANDACAR 2000 SA licita al lot 1 per un import unitari mensual per vehicle de 906,29 € 

amb l’IVA inclòs, i no ofereix cap millora de les previstes en l’apartat B del quadre de 
criteris d’adjudicació del contracte. 

 
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta de la Sra. Amengual, que estarà integrada 
pels següents funcionaris: el Sr. Andreu Oliva Suau, inspector de la Policia Local, el Sr. Josep Llop 
Sureda, TAG cap de secció de Suport Logístic, i el Sr. Maties Ensenyat, oficial de la Policia Local. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es remetran a la Sra. Amengual mitjançant correu electrònic 
perquè la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
S’incorpora a la sessió, telemàticament, el Sr. Manel García Ramis, arquitecte TAE de la Gerència 
d’Urbanisme. 
 
02.- 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 C/ CAMP REDÓ 
I C/ COTLLIURE  (Exp. 2021-011-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 
INGENIERIA BALEAR-GESTION DE PROYECTOS 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. García i s’hi incorpora, telemàticament, el Sr. Juan José Navarro 
Hernández, TM jurídic de Benestar i Drets Socials. 
 
03.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si s'escau, obertura del sobre B 
amb la proposició tècnica relativa als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de 
valor del SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL "CASAL CIUTAT 
ANTIGA", " CASAL JONQUET" I "CAN RIBES" (Exp. 2021-024-A). 
 
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica del sobre A amb la documentació administrativa, i a 
l’obertura del sobre B amb la proposició tècnica relativa als criteris de valoració quantificables 
mitjançant judicis de valor, amb el següent resultat: 
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INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y DE SERVICIOS SOCIALES (INTRESS) compleix amb 
els requisit i es qualifica com a admès, i ha presentat la proposta tècnica correctament. 
 
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta del Sr. Navarro, que estarà integrada per 
ell mateix i pels següents funcionaris: la Sra. Antonia Rosario Ramos Castillo, TAE de Benestar 
Social, i la Sra. Coloma Poquet Vives, TAE de Benestar Social. 
 
Les propostes tècniques dels licitadors es remetran al Sr. Navarro, mitjançant correu electrònic, 
perquè la Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió el Sr. Navarro, i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. María Teresa Benito 
Roser, cap de departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania. 
 
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 GESTIÓ DE RECOLLIDA DE NECESSITATS, EXPECTATIVES 
I SATISFACCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 
LOTS) (Exp. 2021-034-A). 
 
La Mesa procedeix a l'obertura electrònica del sobre A amb la documentació administrativa, i a 
l’obertura del sobre C amb la proposició econòmica i la proposició tècnica relativa als criteris 
avaluables mitjançant fórmules, amb el següent resultat: 
 
L’únic licitador presentat, l’empresa OPINOMETRE SL, compleix amb els requisit i es qualifica 
com a admès. Licita al lot 1 per un import de 93.203,88 € amb l’IVA inclòs, i al lot 2 per un import 
de 42.797,70 € amb l’IVA inclòs. 
 
La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta de la Sra. Benito, que estarà integrada per 
ella mateixa i per les següents funcionàries: la Sra. Glòria Cantó Liesegang i la Sra. María Monar 
Lora, tècniques del departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania. 
 
Les ofertes del licitador admès es remetran a la Sra. Benito, mitjançant correu electrònic, perquè la 
Comissió Tècnica emeti l’informe corresponent. 
 
Abandona la sessió la Sra. Benito, i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Sílvia Gordiola Llabrés, 
cap de servei de Cultura. 
 
05.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació 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 la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic pel licitador GUILLERMO BIBILONI PONS, com a resposta al requeriment de dia 25 
de maig de 2021, i resulta que no ha aportat la documentació per acreditar els punts 1 i 10 del 
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació (acreditació de la personalitat, capacitat i 
representació de l’empresa, i justificant d’haver dipositat la garantia definitiva a Tresoreria). La 
documentació per acreditar els punts 9 i 11 (pòlissa i darrer rebut d’assegurança civil, i disposició 
dels mitjans humans i materials requerits als plecs) es remetrà a la Comissió Tècnica perquè emeti 
l’informe corresponent. La Mesa acorda que, una vegada rebut l’informe, es concedirà un termini de 
tres dies a l’empresa perquè esmeni les deficiències que puguin resultar de l’estudi del mateix, així 
com les esmentades anteriorment. 
 



 
 

- 4 -               Mesa de Contractació 14.06.2021 

Abandona la sessió la Sra. Gordiola i s’hi incorporen la Sra. Maria Serra de Gayeta Llobera, cap de 
servei de Sanitat, i el Sr. Antonio Rego Salado, cap de secció de Sanitat. 
 
06.- Estudi de la documentació del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació de 
l’empresa ATA ECOTECNOLOGIA E HIGIENE DEL AGUA SL, per a la PREVENCIÓ I 
CONTROL INTEGRAL DE LA LEGIONEL·LOSI EN UN CONJUNT DE DEU 
CONCRETES DEPENDÈNCIES O CENTRES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 
ADSCRITS ALS SERVEIS MUNICIPALS DE POLICIA LOCAL, DE BOMBERS I DE 
BENESTAR SOCIAL (Exp. 2021-019-A). 
 
La Mesa procedeix a l'estudi de la documentació dipositada a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic per l'empresa ATA ECOTECNOLOGIA E HIGIENE DEL AGUA SL, com a resposta 
al requeriment de dia 26 de maig de 2021, i resulta que no ha aportat la documentació per acreditar 
correctament l’objecte social de l’empresa ni el justificant d’haver dipositat la garantia definitiva a 
Tresoreria. Així mateix, la documentació aportada per acreditar la solvència tècnica (clàusula F.3 del 
PCAP), l'habilitació empresarial o professional (clàusula F.6), la pòlissa i darrer rebut d'assegurança 
de responsabilitat civil (clàusula X), i els mitjans humans i materials (clàusula F.5), es remetran al 
departament de Sanitat per correu electrònic per tal que la Comissió Tècnica emeti l’informe 
corresponent. La Mesa acorda que, una vegada rebut l’informe, es concedirà un termini de tres dies a 
l’empresa perquè esmeni les deficiències que puguin resultar de l’estudi del mateix, així com les 
esmentades anteriorment. 
 
Abandonen la Mesa la Sra. Serra de Gayeta i el Sr. Rego. 
 
07.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i, si s'escau, obertura del sobre C 
amb l’oferta econòmica avaluable mitjançant fórmules, de la CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE 
PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS (Exp. 2021-032-C). 
 
No hi ha hagut cap licitador que s’hagi presentat a aquesta licitació, per la qual cosa la Mesa acorda 
proposar a la Junta de Govern que es declari deserta i que s’arxivi l’expedient. 
 
S’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Sílvia Gordiola Llabrés, cap de servei de Cultura. 
 
URGÈNCIA: 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). 
 
La Mesa acorda per unanimitat tractar la urgència. 
 
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 7 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 concedir un termini de deu 
dies a les empreses SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL i 3 CAPACITATS SL, 
perquè justifiquin les seves ofertes anormalment baixes. La Mesa també acorda proposar a la Junta 
de Govern l'exclusió de l’empresa TOURISTIC ADVICE SERVICES SL, perquè la seva proposta 
econòmica no compleix amb els requisits mínims previstos en els plecs. 
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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 11:17 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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