ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE PALMA
Sessió ordinària de dia 12 de juliol 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.
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’incorpora a la sessió, telemàticament, el Sr. Antoni Vadell Cifre, enginyer industrial d’Estudis i
Projectes.

01.- Informe solvències de l’empresa MELCHOR MASCARÓ S.A.U de les OBRES DE
MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACTÓ I
MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNYVILLALONGA( LOT 1). (Exp. 2020-002-O (2)).
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe relatiu a l’acreditació de la solvència de
l’empresa MELCHOR MASCARÓ SAU de dia 29 de juny de 2021, emès per la Comissió Tècnica.
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda proseguir el tràmits per a
l’adjudicació.
Abandona la sessió el Sr. Vadell i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Sonia González Núñez, cap
de servei d’Enllumenat Públic.

02.- Informe tècnic relatiu als criteris avaluables mitjançant fórmules del LOT 3 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)

La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 29 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
SAWATCO la documentació necessària per a la posterior adjudicació del lot 3 d’aquest contracte,
mitjançant acord de la Junta de Govern, ja que ha resultat ser el titular de l’oferta econòmicament
més avantatjosa.
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Abandona la sessió la Sra. González i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Catalina Amengual
Ramis, TAG de l’Area de Seguretat Ciutadana.

03.- Obertura de la documentació administrativa (HUELLA ELECTRONICA DEL
LICITADOR GUARDIAN HOMELAND SEGURITY SA), del SUBMINISTRAMENT
D’ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ, FUNDES VERSIÓ
TRÀNSIT I FUNDES PER PLAQUES BALÍSTIQUES INTERIORS PER A LA
POLICIA LOCAL DE PALMA. (Exp. 2021-039-S).
La Mesa acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia tota vegada que un cop realitzades les
comprovacions pertinents, no consta que en les 24 hores posteriors a la finalització del termini
de presentació de propostes el licitador hagi presentat ni en suport digital ni per registre
electrònic la completació de la documentació.
04.- Obertura de la documentació administrativa i oferta econòmica (sobre A - únic) del
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIÓ PORTÀTIL I DE
REPETIDORS PEL SERVEI DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA
LOCAL DE PALMA (2 LOTS) (Exp. 2021-042-S)
La Mesa procedeix a l’obertura dels sobres A (únics), amb la documentació administrativa i l’oferta
econòmica, amb el següent resultat: MECXICO COMUNICACIONES SL, únic licitador, es
presenta als dos lots, ha aportat la documentació administrativa correctament i es qualifica com
admès. Licita per al Lot 1 per un import de 86.537’99 € IVA inclòs, per al Lot 2 per 38.054’50 €
IVA inclòs, oferint altres criteris de valoració.
La Comissió Tècnica estarà formada pels Policies Locals següents: el Major Justino Trenas Luque,
l’Inspector Andreu Oliva i el Sr. Gabriel Escarrer Lorente, agent de la Policia Local responsable del
departament de Transmissions (DETRA).
Abandona la sessió la Sra. Amengual i s’hi incorporen, telemàticament, la Sra. María Teresa Benito
Roser, cap de departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania, i la Sra. María Monar Lora, tècnica
del mateix departament.

05.- Informe de justificació de l’oferta anormalment baixa de l’empresa OPINOMETRE
del lot 1 del SERVEI DE GESTIÓDE RECOLLIDA DE NECESSITATS,
EXPECTATIVES I SATISFACCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES DE
L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) (Exp. 2021-034-A)
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de dia 7 de juliol de 2021, relatiu a la
documentació aportada per l'empresa OPINOMETRE per justificar la seva oferta anormalment
baixa, en el qual la comissió tècnica conclou que ha justificat satisfactòriament la baixa
desproporcionada presentada en la seva oferta.
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda requerir a l'empresa
OPINOMETRE 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 i ha justificat la seva oferta.
Abandonen la sessió les Sres Benito i Monar, i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. María Antonia
Salom Moreno, de la Gerència d’Urbanisme.
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06.- Obertura de la documentació administrativa (sobre A) i s'escau obertura sobre C oferta
econòmica o avaluable mitjançant fórmules de les OBRES D’EQUIPAMENT DE S’AIGUA
DOLÇA I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES PER A LA BONA EXECUCIÓ DE LES OBRES
I PER A L’OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ LEED DE L’EQUIPAMENT (3 LOTS)
(Exp. 2021-038-O)
La mesa procedeix a l’obertura dels sobres A, amb la documentació administrativa, amb els següents
resultats:
•

DEKRA INDUSTRIAL SA licita al LOT 3 i es qualifica com admès.

•

OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES SL licita al LOT 1 i es qualifica com
admès.

•

UTE CONTRATAS VILOR SL - ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y
CONSERVACION SL licita al LOT 1 i es qualifica com admès.

Atès que no s’ha presentat cap licitador al LOT 2, la lciitació d’aquest lot es declara deserta.
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:
•

DEKRA INDUSTRIAL SA, al Lot 3, ofereix un import amb l’IVA inclòs de 14.145’00 €, i es
compromet a contractar un percentatge de dones superior al 50% en la plantilla que
executarà el contracte.

•

OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES SL, al Lot 1, ofereix un import de
8.252.714’32 € amb l’IVA inclòs, i es compromet a ampliar el termini de garantia en 12
mesos més del que s’estableix en el plec i executar les obres dins el termini de 17 mesos.

•

UTE CONTRATAS VILOR SL - ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS Y
CONSERVACION SL, al LOT 1, ofereix un import de 8.178.987’76 € amb l’IVA inclòs, i es
compromet a reduir el termini d’execució en 12 setmanes oferint executar les obres dins el
termini de 15 mesos, ampliar el termini de garantia en 12 mesos i aplicar un percentatge de
baixa sobre els preus contradictoris del 105% del percentatge de baixa ofert en relació al
pressupost de licitació.

La Mesa acorda nomenar un comissió tècnica, a proposta de la Sra. Salom, que estarà integrada per:
el Sr. Gabriel Buades Feliu, Cap de servei d’Obres i Qualitat de l’edificació de la Gerència
d’Urbanisme, la Sra. Magdalena Ramis Ferriol, Economista del PMH-RIBA, i els arquitectes del
PMH-RIBA Srs. José Francisco Velázquez Arjona i Miguel Estarellas Palmer.
Les propostes tècniques dels licitadors es lliuraran al Sr. Velázquez, mitjançant correu electrònic, per
tal que la Comissió Tècnica redacti l’informe corresponent.
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Es tracta a continuació el punt que va quedar SOBRE LA MESA a la sessió anterior.
SOBRE LA MESA 01 Modificació composició comissió tècnica de la REMODELACIÓ DE LA
PLAÇA BISBE PLANES I ENVOLTANTS (SANT JORDI) (Exp. 2021-021-O) URBANISME.

La Mesa acorda a proposta de la Sra. Salom modificar la comissió técnica inicialment proposada,
que estarà integrada per: el Sr. Gabriel Buades Feliu, Cap de servei d’Obres i Qualitat de
l’edificació de la Gerència d’Urbanisme, l’arquitecte del PMH-RIBA Sr. Pere Soler Torrens i
l’enginyer industrial de la Gerència d’Urbanisme Ignacio Pérez de Lis.
Abandona la sessió la Sra. Salom i s’hi incorpora, telemàticament, la Sra. Silvia Gordiola Llabrés
Cap de servei de Cultura.

07.- Informe solvències de l’empresa DEEJAYSGRUP SL del SERVEIS NECESSARIS
PER A DUR A TERME EL PROGRAMA “CINEMA A LA FRESCA 2021” (Exp. 2021027-A)
La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi de l'informe de solvències de l’empresa
DEEJAYSGRUP SL, emès per la Comissió Tècnica amb data 8 de juliol de 2021, i resulta
conforme.
La Mesa accepta i incorpora a l’expedient l’esmentat informe i acorda prosseguir els tràmits
d’adjudicació.
Abandona la sessió la Sra. Gordiola i s’hi incorpora, presencialment, la Sra. Eva Calderón Gálvez,
Administrativa del Departament de Sanitat i Consum.

08.- Estudi de la documentació de l’empresa ATA ECOTECNOLOGIA E HIGIENE DEL
AGUA SL per esmenar deficiències del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació
del
SERVEI PER LA PREVENCIO I CONTROL INTEGRAL DE LA
LEGIONEL·LOSI EN UN CONJUNT DE 10 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 acorda remetre a la Comissió Tècnica, mitjançant correu electrònic, la documentació
aportada per l’empresa ATA ECOTECNOLOGIA E HIGIENE DEL AGUA SL per esmenar les
deficiències del requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació, comunicades dia 6 de juliol de
2021, per tal que la Comissió emeti un informe vers la pòlissa d’assegurança específica per aquest
contracte i els mitjans humans exigits al PCAP.
Abandona la sessió la Sra. Calderón i s’hi incorporen, presencialment, la Sra. Juana María Saurina
Castell Cap de Servei de Nòmines i el Sr. Cristóbal Sánchez Sánchez, Coordinador del Servei de
Prevenció.
09.- Informes tècnics relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de

valor, i si escau, obertura sobre C de la proposició econòmica i la proposició tècnica
relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules de les de PREVENCIÓ DE RISCS
LABORALS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA DES LE ESPECIALITATS O DISCIPLINES
DE MEDICINA DEL TREBALL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA (2
LOTS) (Exp. 2021-022-A)
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La Mesa de Contractació procedeix a l'estudi dels informes del LOT 1 i del LOT 2, ambdós de data
22 de juny de 2021, emesos per la Comissió Tècnica, i s’acorda requerir a la mateixa comissió els
tornin a redactar ampliant la motivació i justificació de la puntuació atorgada.
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,

GARCIA CABALLERO
JULIAN MARIA - DNI
43031911S

Firmado digitalmente por GARCIA CABALLERO JULIAN
MARIA - DNI 43031911S
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=AYUNTAMIENTO
DE PALMA DE MALLORCA, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO
DE EMPLEADO PUBLICO, ou=AYUNTAMIENTO DE PALMA
DE MALLORCA, serialNumber=IDCES-43031911S,
sn=GARCIA CABALLERO, givenName=JULIAN MARIA,
cn=GARCIA CABALLERO JULIAN MARIA - DNI 43031911S
Fecha: 2021.07.14 13:05:49 +02'00'

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
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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